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من المتضرر؟ 
• تصيــب لدغــات األفاعــي أكثر الفقراء فقــرا: المزارعين الذين يعملون حفاة 
األقدام في الحقول واألشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية 
الذين تعتبر قدرتهم  للوصول إلى التثقيف الصحي والرعاية الطبية محدودة.  
• النازحون الذين يفرون من النزاعات أو العنف وقد يختبئون في جحور 

األفاعي معرضون أيضًا للخطر.  
• األطفال معرضون بشكل خاص للموت والعجز بسبب التسمم الناتج 

عن لدغات األفاعي باعتبار كتلة جسمهم األصغر.  
• األرقام اإلجمالية لألشخاص المتأثرين ليست سوى تقديرات تقريبية. 
إن سجالت المستشفيات ال يُعوّل عليها ألن العديد من األشخاص الذين 

لدغتهم األفاعي لم يصلوا إلى المستشفى لتلقي العالج. 

كيف تؤثر لدغات األفاعي على األشخاص؟  
• يمكن للدغات األفاعي أن تقتل أو تسبب إعاقات دائمة وشديدة. يمكن 
أن يعاني الضحايا من مجموعة متنوعة من اآلثار  الجسدية المباشرة، بما أن يعاني الضحايا من مجموعة متنوعة من اآلثار  الجسدية المباشرة، بما 
في ذلك الشلل الرئوي، واالختناق، واضطرابات النزف، والفشل الكلوي 

والتلف الحاد لألنسجة، مما يتطلب البتر.  
• تضطر العديد من العائالت  للجوء إلى االستدانة والعوز في محاوالتها 

للحصول على العالج.  

• على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي الوفاة والعجز أيضًا إلى حدوث إفالس 
مالي لألفراد والعائالت عندما يموت معيل األسرة أو ال يعود بإمكانه العمل 

نتيجة إلصاباته.  
• وصمة العار والتمييز ضد الناجين من لدغات األفاعي شائعة أيضًا.  

• تتسبب لدغات األفاعي بمقتل عدد أشخاص يفوق عدد ضحايا األلغام األرضية 
بمــا ال يقــل عــن أربعيــن ضعفــًا  كل عــام،  وتخلّــف عدد إعاقات جســدية حادة 
أو دائمة تفوق عدد اإلعاقات الناجمة عن  األلغام األرضية بما ال يقل عن 60 ضعفًا. 

كيف يتم عالج لدغات األفاعي؟  
• األدويــة المعروفــة باســم مضــادات الســموم هــي العالج الفعــال الوحيد 
ضدّ لدغات األفاعي. تقي مضادّات السّموم ذات الجودة أو تعكس معظم 
اآلثار الناجمة عن سم األفعى، وتنقذ حياة المصابين.السوائل الوريديّة و آالت 

س هي أيضا حيوية وصعبٌ الوصول إليها.   التّنفّ
• بدون عالج طارئ، يمكن أن يؤدي التّسمّم الشّديد بلدغات األفاعي إلى 

الموت في غضون ساعات، ومع ذلك فإن قلة من األشخاص الذين يتعرضون الموت في غضون ساعات، ومع ذلك فإن قلة من األشخاص الذين يتعرضون 
للدغات األفاعي لديهم إمكانية الحصول على مضادات السموم بأسعار 

معقولة وفعالة.  
• تُضمِّن منظمة الصحة العالمية مضادات السموم في قائمة األدوية 

األساسية لتوجيه الدّول في شراء األدوية. 

في كل عام ، يتعرض  ما يقدر 
بـ 2.7 مليون شخص للدغات  
األفاعي السّامة، مما يؤدي إلى 
وفاة أكثر من 100.000 شخص 
ويعرّض  أكثر من 400.000 شخص 
للتشوه  والعجز مدى الحياة. 

اضطر بانيويتش بون، 18 عامً، إلى 
بتر ساقه فوق الركبة بعد أن لُدغ 

من قبل ثعبان في جنوب السودان.   

حملة منظمة أطباء بال حدود لتوفير األدوية األساسية 

حان الوقت لالستجابة إلى لدغات األفاعي 
وإنهاء أزمة توفر مضادّات السّــموم ! 
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منظمة أطباء بال حدود ولدغات األفاعي  
اســتقبلت منظمــة أطبــاء بــال حــدود أكثــر مــن 3000 مريض فــي عياداتها 
المخصّصــة لعــالج لدغــات  األفاعــي فــي عــام 2017، غالبيتهــم فــي أفريقيا 
جنوب الصحراء والشرق األوسط. وقد احتاج حوالي نصف هؤالء األشخاص 
إلى عالج بمضادات السموم، وهو ما توفره منظمة أطباء بال حدود مجانا.  

تمــت معالجــة غالبيــة مرضــى لدغــات األفاعي فــي مشــاريع منظمة أطباء 
بال حدود في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا واليمن. 
كما عالجت منظمة أطباء بال حدود أعدادًا كبيرة من األشخاص في تنزانيا 

وكينيــا والكاميرون والســودان وســيراليون 

حملة منظمة أطباء بال حدودلتوفير األدوية األساسية 

الحلقة المفرغة ألزمة 
مضادات السموم 

     تخيل  أن تتعرض للدغة أفعى، إنه ألمر مروّع - تخيّل 
أن تشعر باأللم والسّم ينتشر عبر جسدك - وأنت تعلم 
أنه قد يقتلك وليس هناك عالج متاح، أو أنك ال تستطيع 

أن تدفع ثمنه.   

- الدكتــور غابرييــل ألكوبــا ، المستشــار الطبــي لمنظمة 
أطباء بال حدود بشأن لدغات األفاعي 

لماذا ال يســتطيع األشخاص الحصول 
على عــالج فعال للدغات األفاعي؟  


