الموضوع :تم تأكيد حالة داء المكورات السحائية في  OSUفي

جامعة كورفاليس

إلى طالب وهيئة التدريس والموظفين في  OSUكورفاليس
نكتب لمن يهمه األمر إلعالمكم أن طالب في جامعة والية أوريغون في كورفاليس تتم معالجته من داء المكورات السحائية.
نحن نقوم بإجراء التحاليل لتحديد ساللة المرض ونتوقع إكمال التحاليل في بداية األسبوع المقبل .ال يوجد غير حالة واحدة إلى
اآلن.
الرجاء أخذ الحذر من مرض داء السحائيات فهو مرض غير شائع ولكنه خطير .مرض داء السحائيات ليس عالي العدوى
وينتقل عبر المالمسة ألي مواد أو قطرات تخرج من الشخص المريض عند السعال أو العطس أو مواد أخرى من األنف أو
الحنجرة أو عبر مشاركة أدوات األكل أو الشرب أو آالت التدخين أو عن طريق االتصال الحميم .أي شخص قام بالبقاء حول
الشخص المريض ألكثر من أربع ساعات متواصلة أو وج ًها لوجه معه خالل السبع أيام الماضية قبل بدء المرض من الممكن
أن يكون عرضة للعدوى.
من الناس األكثر عرضة للخطر ،الطالب من أعمار  25وأصغر المقيمين في نفس السكن الجامعي أو قاموا بزيارة
مجموعات المعيشة المرتبطة بالجامعة .إبتدا ًءا من هذا الخريف سيتم وضع متطلب جامعي بأن يقوم أي طالب من عمر 25
وأصغر أن يأخذ اللقاح الخاص بداء المكورات السحائية من السلسلة ب ( .)Bالخدمات الصحية لطالب  OSUوالصيدلية
الصحية للطالب مازاال يوفران الطالب باللقاح المطلوب في العيادات الموجودة في الجامعة أو في عيادات الخدمات الصحية
للطالب .العديد من مزودي الرعاية الصحية يقوموا بتقديم القاح ضد المكورات السحائية عند الطلب.
منذ أن تم التبليغ عن هذا المرض في  25تشرين األول يسعى موظف وزارة الصحة في مقاطعة بينتون إلى تحديد كل األفراد
الذين كانوا على اتصال مع الشخص المصاب ومعالجتهم إن أمكن لمنع إصابتهم بالمرض .تقوم وزارة الصحة بمتابعة
المراقبة والمتابعة مع الناس الذين قد المسوا الشخص المصاب وستحرص على تقديم العالج والمضادات الحيوية المناسبة.
الناس اآلخرون في الحرم الجامعي ليسوا عرضة لخطر اإلصابة بشكل مباشر ولكن بما أن ثالث حاالت من مرض المكورات
السحائية من الساللة ب ( )Bقد تم التبليغ عنها بين الطالب في السنة الدراسية السابقة ،سيتم اعتبار كافة الطالب في OSU
تحت إمكانية عدوى مرتفعة .ولهذا السبب يتم نحص جميع طالب  OSUفي حرم جامعة كورفاليس من أعمار  25وأصغر
أن يأخذوا اللقاح ضد المكورات السحائية من ساللة ب (.)B
موظفوا الصحة يشجعون الجميع على مراقبة صحتهم ومالحظة األعراض التالية للمرض :حمى مرتفعة وطفح جلدي ووجع
رأس وتصلب بالرقبة وغثيان وتقيأ.
إن كنت تشعر بهذه األعراض الرجاء القيام بزيارة مزود الرعاية الطبية أو أي مركز طبي للعناية بحاالت الطوارئ على
الفور .على الطالب في  OSUالذين يعانون من هذه االعراض الذهاب إلى مركز خدمات الصحة للطالب في قاعة
 Plagemanالموجودة في .108 S.W. Memorial Place
حتى قبل حاالت اإلصابة هذه ،جامعة أوريغون  OSUتطلب من جميع الطالب القادمون تحت سن  22عام أن يقوموا بأخذ
لقاح المكورات السحائية كل أربع شهور والذي بدورهم يغطي العديد من سالالت هذا المرض ولكن ليس ساللة ب (.)B
يمكنك الحصول على المزيد من العلومات حول مرض دائ المكورات السحائية عبر االتصال على خدمات الرعاية الصحية
للطالب في  OSUعلى الرقم التالي  541-737-2727أو االتصال مع الممرضات المختصات باألمراض المعدية في
وزارة الصحة في والية بينتون على الرقم  541-766-6835أو عبر زيارة المواقع التالية:
http://studenthealth.oregonstate.edu/infectious-diseases/meningococcal-disease
http://healthoregon.org/mening
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