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W pracy dokonano oceny sytuacji epidemiologicznej Bliskiego
Wschodu, w basenie Morza ródziemnego, bior¹c pod uwagê stan syryjskiej s³u¿by zdrowia i choroby wystêpuj¹ce wród ludnoci tego kraju na
przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat. Znajomoæ powy¿szych zagadnieñ ma istotne znaczenie zarówno dla osób pracuj¹cych lub pe³ni¹cych
s³u¿bê wojskow¹ na terenie Syrii (personel wojskowy i cywilny ONZ),
jak i podró¿uj¹cych turystycznie po Bliskim Wschodzie.
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SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SYRII PO DRUGIEJ WOJNIE WIATOWEJ
Po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej terytorium Syrii by³o rejonem endemicznego
wystêpowania wielu chorób paso¿ytniczych i zakanych. W latach 40. i 50. wród syryjskiego spo³eczeñstwa dominowa³y: malaria (zara¿onych 40% do 80% dzieci poni¿ej
10 roku ¿ycia), jaglica (w rodowisku wiejskim nawet 40%-60% populacji), biegunki zakane (zarówno pe³zakowa, jak i bakteryjna). Rozpowszechnione by³y grulica i robaczyce przewodu pokarmowego. Na terytorium Syrii endemicznie wystêpowa³y: odra, skórna
postaæ leiszmaniozy, bruceloza, tê¿ec, w¹glik, choroba Denga oraz gor¹czka muchy piaskowej. Wród ludów koczowniczych i pó³koczowniczych wystêpowa³a ki³a endemiczna
(bejel). Struktura zachorowalnoci, chorobowoci i umieralnoci Syryjczyków by³a w tym
czasie s³abo rozpoznana i przybli¿ona. Ponad 1/3 zgonów okrelano jako przypadki o nieustalonej etiologii. Przyczyna tego le¿a³a g³ównie w braku diagnostyki laboratoryjnej (12).
Sytuacja zdrowotna spo³eczeñstwa uleg³a znacz¹cej poprawie dopiero w latach 80. Ministerstwo Zdrowia we wspó³pracy z Ministerstwem Polityki Socjalnej i Ministerstwem Edukacji wprowadzi³o program polityki zdrowotnej g³ównie w zakresie dzia³añ profilaktycznych (szczepienia, opieka nad matk¹ i dzieckiem, owiata zdrowotna). W tym czasie spad³a zachorowalnoæ na choroby zakane wieku dzieciêcego i malariê. Natomiast choroby
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uk³adu pokarmowego, zw³aszcza parazytozy, w dalszym ci¹gu wystêpowa³y endemicznie,
szczególnie w rodowiskach wiejskich. Wród ludnoci miejskiej oprócz chorób zakanych i paso¿ytniczych dominowa³y choroby uk³adu sercowo-naczyniowego i nowotwory
(8).
STAN SYRYJSKIEJ S£U¯BY ZDROWIA
W 1951 roku w Syrii funkcjonowa³o 47 szpitali z ³¹czn¹ liczb¹ 2255 ³ó¿ek (7 ³ó¿ek na
10 000 mieszkañców). Wy¿szy personel medyczny stanowi³o wówczas 670-720 lekarzy,
z których po³owa by³a zatrudniona w prowincji Damaszek. Natomiast na wsi panowa³ znaczny niedobór personelu lekarskiego. W ca³ym kraju zarejestrowanych w tym czasie by³o
175-200 stomatologów oraz 214 farmaceutów, z których wiêkszoæ rezydowa³a w Damaszku. redni personel medyczny stanowi³o zaledwie 350 pielêgniarek i 140-210 po³o¿nych
(12).
W 1984 roku w Syrii funkcjonowa³o ju¿ 41 pañstwowych i 139 prywatnych szpitali.
Szpitale pañstwowe liczy³y po oko³o 200 ³ó¿ek ka¿dy, podczas kiedy prywatne zaledwie
po oko³o 20 ³ó¿ek. W latach 80. szpitale pañstwowe by³y skupione wokó³ Damaszku (15
szpitali z ³¹czn¹ liczb¹ 3800 ³ó¿ek) i Aleppo (8 szpitali z 1870 ³ó¿kami). Podobnie szpitale
prywatne skupia³y siê wokó³ najwiêkszych miast kraju. Poza lecznictwem zamkniêtym
w kraju funkcjonowa³y 503 przychodnie, wiadcz¹ce us³ugi ambulatoryjne. W syryjskiej
s³u¿bie zdrowia pracowa³o w tym czasie 5543 lekarzy (1 na 1792 osoby), 2045 stomatologów (1 na 4858 osób), 7923 pielêgniarki i 2071 po³o¿nych (8).
W 2001 roku na 100 000 mieszkañców przypada³o 142 lekarzy, 73 stomatologów,
53 farmaceutów oraz 197 pielêgniarek i po³o¿nych, a na 10 000 mieszkañców 14 ³ó¿ek
szpitalnych. Ministerstwo Zdrowia Syrii do 2010 roku planuje za³o¿enie 380 nowych orodków zdrowia (14,19). Obecnie do najwiêkszych szpitali syryjskich nale¿¹ Muassat University Hospital w Damaszku (850 ³ó¿ek), w którym pracuj¹ lekarze wszystkich specjalnoci (pe³en profil us³ug specjalistycznych), Social Insurance Foundation Hospital w Damaszku (400 ³ó¿ek) oraz National Hospital w Aleppo (482 ³ó¿ka) (4). Podstawowa opieka
zdrowotna w Syrii jest bezp³atna. Placówki s³u¿by zdrowia, poza du¿ymi orodkami miejskimi, s¹ bardzo s³abo wyposa¿one, a jakoæ us³ug medycznych pozostawia wiele do ¿yczenia. Zw³aszcza na terenach wiejskich zakres pomocy medycznej nie jest adekwatny do
istniej¹cych potrzeb, przede wszystkim w zakresie sprzêtu do diagnostyki i leczenia chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, uk³adu oddechowego i chorób infekcyjnych (6).
W 2000 roku dostêp do podstawowej opieki zdrowotnej mia³o 89% Syryjczyków, z czego
100% w miastach i 77% na wsi (19).
AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SYRII
W chwili obecnej 82% syryjskiego spo³eczeñstwa ma dostêp do czystej wody pitnej,
a 81% do sieci wodno-kanalizacyjnej (usuwanie ekskrementów). 90% kobiet ciê¿arnych
ma dostêp do opieki prenatalnej, a 96% niemowl¹t jest objête podstawow¹ opiek¹ medyczn¹. 93% noworodków ma prawid³ow¹ wagê urodzeniow¹ cia³a (powy¿ej 2,5 kg). Niew¹tpliwym problemem spo³ecznym Syrii jest analfabetyzm. 23% doros³ej populacji kraju
(powy¿ej 15 roku ¿ycia) nie potrafi czytaæ i pisaæ (10% mê¿czyzn i 36% kobiet). Syryjskie
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spo³eczeñstwo jest jedn¹ z najm³odszych populacji na wiecie. Spowodowane jest to wysokim przyrostem naturalnym, który obecnie wynosi 2,34%. W ci¹gu 50 lat ludnoæ Syrii
wzros³a o ponad 500%! (z 3,2 mln w 1950 roku do 17 mln w roku 2000). Obecnie (sierpieñ
2005 rok) ludnoæ kraju jest szacowana na 18 450 000 mieszkañców. rednia wieku statystycznego Syryjczyka wynosi 20 lat, a rednia d³ugoæ ¿ycia 70 lat. Wspó³czynnik umieralnoci noworodków wynosi 2,95% (29,5 zgonów na 1000 urodzeñ ¿ywych), a wspó³czynnik umieralnoci ca³ej populacji 0,48% (4,8 zgonów na 1000 mieszkañców). Z kolei wspó³czynnik p³odnoci wynosi 3,5 dziecka na 1 syryjsk¹ kobietê (3,16,19,21).
Zapobieganie chorobom zakanym zgodnie z kalendar z e m s z c z e p i e ñ . Ostatnie raporty na temat zachorowalnoci na choroby zakane,
przeciwko którym prowadzone s¹ szczepienia ochronne pochodz¹ z 2001 roku. W tym
czasie zachorowalnoæ na terenie Syrii przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
 grulica p³uc: 4990 przypadków (100% dzieci zaszczepionych BCG),
 odra: 290 przypadków (93% dzieci zaszczepionych MCV),
 krztusiec: 240 przypadki (95% dzieci zaszczepionych DTP3),
 b³onica: 1 przypadek (95% dzieci zaszczepionych DTP3),
 tê¿ec: 23 przypadki,
 menigokokkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 16 przypadków (19).
Aktualnie na terytorium Syrii nie notuje siê zachorowañ na cholerê ani poliomyelitis
(97% dzieci zaszczepionych Pol3). Nie wystêpuje równie¿ ryzyko zachorowañ na ¿ó³t¹
gor¹czkê, a wiadectwo szczepienia przeciwko tej chorobie mo¿e byæ wymagane od osób
pochodz¹-cych z rejonów endemicznych (Afryka Równikowa, Ameryka Po³udniowa)
wje¿d¿aj¹cych na teren Syrii. Je¿eli podró¿ni nie byli szczepieni przeciwko tê¿cowi, b³onicy i odrze, szczepionki na wy¿ej wymienione choroby s¹ zalecane (15,17).
Zakane i paso¿ytnicze choroby przewodu pokarmoweg o . W chwili obecnej na terytorium Syrii w dalszym ci¹gu wiele do ¿yczenia pozostawia
stan gospodarki komunalnej oraz higieny wody i ¿ywnoci. W wiêkszoci miast i wsi brak
jest oczyszczalni cieków i stacji uzdatniania wody. Powszechne jest usuwanie cieków do
róde³ wody pitnej i do morza. Masowe u¿ywanie ekskrementów, jako nawozu na polach
uprawnych, jest spotykane na terenie ca³ego kraju. mieci i odpady s¹ regularnie usuwane
w Damaszku i Aleppo. Poza tymi miastami praca s³u¿b komunalnych pozostaje na bardzo
niskim poziomie sanitarno-higienicznym (11). W du¿ych miastach istotnym problemem s¹
z³e warunki mieszkaniowe spowodowane przeludnieniem, zw³aszcza w dzielnicach biedy
na przedmieciach. Powy¿sze czynniki prowadz¹ do wystêpowania szeregu chorób zakanych przenoszonych drog¹ pokarmow¹, z których na czo³o wysuwaj¹ siê: wirusowe zapalenie w¹troby typu A, dur brzuszny oraz dury rzekome A i B (typ B spotykany jest znacznie
czêciej) (1). Powszechne jest, nawet wród bogatszych warstw spo³eczeñstwa syryjskiego, wystêpowanie takich chorób paso¿ytniczych przewodu pokarmowego jak ameboza
i giardioza (dominuje bezobjawowe nosicielstwo). Rozpowszechnione s¹ robaczyce przewodu pokarmowego, z których na pierwszy plan wysuwaj¹ siê ancylostomoza, askarioza,
trichurioza, enterobioza, strongyloidoza i tasiemczyca (wród mieszkañców Syrii popularne jest spo¿ywanie surowego miêsa wo³owego). Czêste s¹ zara¿enia kilkoma paso¿ytami
jednoczenie, spowodowane przede wszystkim niehigienicznym trybem ¿ycia mieszkañców. Problemem zdrowotnym, zw³aszcza u osób przyjezdnych jest biegunka podró¿nych,
g³ównie w zwi¹zku z zanieczyszczeniem wody w sieci wodno-kanalizacyjnej. Dlatego te¿
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woda przeznaczona do picia powinna byæ butelkowana b¹d gotowana. Wskazane jest
równie¿ odka¿anie warzyw i owoców. Przed wyjazdem do Syrii zalecane jest szczepienie
przeciwko wzw typu A (nosiciele tej choroby s¹ szacowani na 3-4% populacji kraju) i dur
brzuszny (2,4,15).
Z a k a  n e c h o r o b y o d z w i e r z ê c e . Na terytorium Syrii wystêpuje ryzyko zachorowania na brucelozê (spo¿ycie niepasteryzowanego mleka) i echinokokozê (rozpowszechnian¹ przez bezpañskie psy). Sporadycznie notowane s¹ zachorowania na wciekliznê (oko³o 10 przypadków rocznie), której rezerwuarem s¹ najczêciej psy, szakale
i lisy. Przed wyjazdem do Syrii zalecane jest szczepienie przeciwko wcieklinie (4).
M a l a r i a . Choroba ta przesta³a byæ problemem epidemiologicznym w skali ca³ego kraju. Wystêpuje endemicznie jedynie w pó³nocnych prowincjach granicz¹cych z Turcj¹
i Irakiem, na terenach wiejskich poni¿ej 600 m n.p.m., jednak zachorowalnoæ i chorobowoæ jest tam niewielka. Na terenach zurbanizowanych wiêkszych orodków miejskich nie
ma rezerwuaru i transmisji choroby. 99% przypadków malarii w Syrii jest wywo³ywanych
przez Plasmodium vivax, 1% przez Plasmodium falciparum. Przenosicielami choroby s¹
komary z rodzaju Anopheles (A. claviger, A. sacharovi, A. sergenti). Zalecanym rodkiem
profilaktycznym jest chlorochina (1 x tygodniowo 500 mg 1-2 tygodnie przed wyjazdem
i 4 tygodnie po powrocie z rejonu zagro¿onego chorob¹). Transmisja choroby wystêpuje
pomiêdzy majem a padziernikiem, ze szczytem zachorowañ w lipcu i sierpniu (4,11).
W ostatnich latach najwiêcej przypadków zachorowañ na malariê wród mieszkañców Syrii
wyst¹pi³o w 1993 roku  961. W 2000 roku dosz³o do zaledwie 6 zachorowañ na malariê
rodzim¹, natomiast 36 przypadków by³o zawleczonych, g³ównie z Sudanu i Jemenu.
W 2001 roku wyst¹pi³y 62 przypadki rodzime (wszystkie w pó³nocno-wschodniej czêci
kraju) oraz 16 przypadków importowanych. W 2002 roku na terytorium Syrii wyst¹pi³o
27 zachorowañ na malariê. Czynnikiem etiologicznym wszystkich rodzimych zachorowañ
jest Plasmodium vivax. Zawleczone przypadki choroby w chwili obecnej spowodowane s¹
przemieszczaniem siê ludnoci z Turcji i Iraku (17,20).
L e i s z m a n i o z a . Jest chorob¹ powszechnie wystêpuj¹c¹ w krajach Bliskiego
Wschodu, na terenach o klimacie gor¹cym i suchym, gdzie temperatura powietrza regularnie przekracza w okresie letnim 35°C. Do terenów endemicznych choroby nale¿¹ zarówno
rejony wiejskie, jak i orodki miejskie (postaæ skórna wywo³ywana przez Leishmania major i L. tropica, postaæ trzewna wywo³ywana przez L. donovani i L. infantum). W Syrii obie
postaci choroby wystêpu-j¹ pomiêdzy ¿yznymi dolinami rzek a terenami pustynnymi kraju
(4,9,11).
S c h i s t o s o m o z a . Zachorowania wywo³ywane przez Schistosoma haematobium
wystêpuj¹ w prowincjach Ar Rakka Dajr az-Zaur, w dorzeczu rzek Eufrat i Balikh (terytorium granicz¹ce z Irakiem). Chorobowoæ jest szacowana na oko³o 1% syryjskiego spo³eczeñstwa. Ryzyko zachorowania wzrasta w okresie wiosennym i letnim. Nale¿y wówczas
unikaæ k¹pieli b¹d brodzenia w stawach i terenach nawadnianych (4,9,11).
I n n e c h o r o b y p a s o ¿ y t n i c z e i z a k a  n e . Do innych chorób, spotykanych na terenie Syrii nale¿¹:
 g o r ¹ c z k a m u c h y p i a s k o w e j (gor¹czka papatasi, sand fly fever, threeday fever)  choruje na ni¹ ludnoæ w rejonach endemicznego wystêpowania wektorów
zaka¿enia, którymi s¹ muchówki z rodzaju Phlebothomus (w Syrii Ph. papatasi, Ph. sergenti, Ph. syriacus) (4,11);
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 d u r p o w r o t n y (Louse-borne relapsing fever)  przypadki choroby s¹ najczêciej zawlekane z Afryki Pó³nocnej. Epidemie choroby pojawiaj¹ siê w okresie jesienno-zimowym wród ludzi ¿yj¹cych na bardzo niskim poziomie sanitarno-higienicznym.
Wektorem tej postaci duru powrotnego jest wesz Pediculus humanus humanus. W Syrii
wystêpuj¹ równie¿ przypadki duru powrotnego przenoszonego przez kleszcze (tickborne
relapsing fever). Kleszcze (Ornithodoros tholazani, O. erraticus) bytuj¹ w jaskiniach, grobowcach, b¹d paso¿ytuj¹ na zwierzêtach domowych. Czynnikiem etiologicznym choroby
jest krêtek z rodzaju Borrelia (4,11);
 g o r ¹ c z k a Q  choroba wywo³ywana przez riketsje Coxiella burnetii. Liczba
chorych jest z regu³y wiêksza ni¿ notowane przypadki ze wzglêdu na sk¹poobjawowy przebieg wielu zachorowañ (11);
 d u r e n d e m i c z n y (murine typhus, endemic typhus) przenoszony przez pch³y,
jest wywo³ywany przez Rickettsia typhi. Zachorowania wystêpuj¹ w pó³nocnej czêci Syrii, wzd³u¿ granicy z Turcj¹ (2,11);
  w i e r z b wystêpuje powszechnie na terytorium Syrii, zw³aszcza wród dzieci,
w ubogich spo³ecznociach wiejskich (11).
HIV/AIDS i inne choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹.
Szacuje siê, ¿e w rejonie wschodniego basenu Morza ródziemnego liczba osób chorych
na AIDS i nosicieli HIV w ci¹gu ostatnich 8 lat uleg³a co najmniej podwojeniu. W 2001
roku liczba przypadków HIV i AIDS w wy¿ej wymienionym regionie oficjalnie wynosi³a
3831 przypadków, jednak przypuszcza siê, ¿e obecnie kszta³tuje siê na poziomie ponad
680 000, z czego 80 000 nowych przypadków wyst¹pi³o prawdopodobnie tylko w 2001
roku (z tego oko³o 1/3 to kobiety). 90% notowanych przypadków choroby dotyczy ludzi
w przedziale wiekowym 15 do 49 lat. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e region Bliskiego Wschodu, poprzez konserwatywne normy moralne, charakterystyczne dla wiata islamu, jest terenem ograniczonego rozprzestrzeniania siê AIDS i innych chorób przenoszonych drog¹
p³ciow¹. Jednak wojny, migracje ludnoci, szybka urbanizacja i ubóstwo oraz struktura
spo³eczeñstwa z przewag¹ ludzi m³odych (spowodowana wysokim przyrostem naturalnym)
mo¿e wp³ywaæ znacz¹co na wzrost zachorowalnoci (18). W 2001 roku wród kobiet ciê¿arnych oraz kobiet poddaj¹cych siê profilaktycznemu badaniu ginekologicznemu w placówkach syryjskiej s³u¿by zdrowia na terenie Damaszku nie zanotowano ani jednego przypadku HIV/AIDS, natomiast wykryto takie choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ jak gardnerellozê (10,5% badanych kobiet) i rzêsistkowicê (4%) (5,17). Wed³ug WHO i UNAIDS
liczba zarejestrowanych zachorowañ na AIDS w Syrii wynosi³a 7 w 2000 roku, 12 w 2001
roku (10 mê¿czyzn i 2 kobiety), w tym 7 spowodowanych przez kontakty heteroseksualne,
pozosta³e drog¹ transfuzji krwi i wertykaln¹. Nie stwierdzono zaka¿enia drog¹ kontaktów
homoseksualnych (5). Corocznie na terenie tego kraju wykonywanych jest oko³o 250 000
testów w kierunku HIV. Przy wjedzie do Syrii osoby podró¿uj¹ce, które s¹ w wieku 15-60
lat i pozostan¹ w tym kraju d³u¿ej ni¿ 15 dni, musz¹ siê poddaæ badaniom na obecnoæ
HIV. Wyniki testów wykonywanych w krajach sta³ego miejsca zamieszkania równie¿ mog¹
byæ akceptowane przez syryjskie s³u¿by graniczne (ale nie musz¹!) (7,15).
J a d o w i t e s t a w o n o g i i g a d y . W Syrii, jak i na ca³ym Bliskim Wschodzie, powszechne jest wystêpowanie jadowitych stawonogów i gadów. Do jadowitych paj¹ków nale¿¹ stawonogi z rodzaju Latrodectus i Loxosceles, których uk¹szenie wywo³uje
stany zapalne skóry, czasami powoduj¹c bolesne owrzodzenia. Przypadki miertelne wród
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ludzi s¹ rzadkie, jednak dochodzi do ich wystêpowania, co jest zwi¹zane z odczynem ogólnym organizmu na jad paj¹ków. Czêsto spotykanymi stawonogami s¹ równie¿ skorpiony,
sporód których najniebezpieczniejszymi z punktu widzenia medycznego, ze wzglêdu na
objawy chorobowe pojawiaj¹ce siê po uk¹szeniu s¹: skorpion ¿ó³ty (Leiurus quinquestriatus) i skorpion czarny (Androctonus crassicauda). Powszechnie wystêpuj¹cym stawonogiem jest równie¿, nale¿¹ca do wijów, skolopendra, której uk¹szenie powoduje zarówno
objawy miejscowe, jak i ogólne. Na Bliskim Wschodzie powszechnie wystêpuj¹ jadowite
wê¿e. W Syrii nale¿¹ do nich Vipera ammodytes, V. bornmuelleri, V. lebetina, V. palestinae, V. xanthina, Walterinnesia aegyptia (11).
W y p a d k i k o m u n i k a c y j n e . Jednak to nie lokalna fauna stanowi najwiêksze niebezpieczeñstwo dla odwiedzaj¹cych Syriê. Nie s¹ to równie¿ choroby zakane
i paso¿ytnicze, które powoduj¹ zaledwie 1% zgonów wród ludnoci nap³ywowej. G³ówn¹
przyczyn¹ zgonów wród turystów podró¿uj¹cych po Syrii s¹ wypadki komunikacyjne.
Przepisy kodeksu drogowego w krajach arabskich s¹ pojmowane w sposób przedziwny,
a swoboda, z jak¹ zachowuj¹ siê lokalni kierowcy na drogach, wprawia przybyszy z innych krajów w os³upienie, czêsto przechodz¹ce w przera¿enie (4,10).
CHOROBY ZAKANE I PASO¯YTNICZE NA BLISKIM WSCHODZIE
Wed³ug Stricklanda (13) do najczêciej spotykanych w rejonie Bliskiego Wschodu
chorób zakanych i paso¿ytniczych nale¿¹:
1. Choroby przenoszone drog¹ pokarmow¹:
Ryzyko zaka¿eñ i zara¿eñ w Syrii wirusowe: wzw typu A, E, zaka¿enia rotawirusowe,
 bakteryjne: biegunki wywo³ane przez E. coli (ETEC-enterotoxigenic, EHEC-enterohemorrhagic) i Campylobacter jejuni; salmoneloza, szigeloza, listerioza, dur brzuszny
i dury rzekome, gronkowcowe zatrucie pokarmowe (Staphylococcus aureus),
 pierwotniakowe: ameboza, giardioza, kryptosporydioza, blastocystoza, toksoplazmoza,
 dro¿d¿yce: wywo³ane przez Candida albicans,
 robaczyce: glistnica, owsica, fascjoloza, tasiemczyca, trichurioza, nekatoroza, strongyloidoza.
2. Choroby przenoszone drog¹ kontaktow¹ lub kropelkowo-powietrzn¹:
 wirusowe: ospa wietrzna, pó³pasiec, grypa (typu A,B,C), odra, nagminne zapalenie
linianki przyusznej, ró¿yczka,
 bakteryjne: meningokokkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, b³onica, krztusiec, jaglica, grulica, zapalenie p³uc (Streptococcus pneumoniae), legioneloza, tê¿ec,
 paso¿ytnicze: schistosomoza, wierzb, wszawica.
3. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹:
 wirusowe: wzw typu B, AIDS,
 bakteryjne: rze¿¹czka.
4. Choroby odzwierzêce:
 wirusowe: wcieklizna,
 bakteryjne: w¹glik, bruceloza, leptospiroza, gor¹czka Q.
5. Choroby transmisyjne:
 bakteryjne: d¿uma, tularemia,
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 riketsje: dur plamisty,
 wirusowe: choroba Denga, gor¹czka Zachodniego Nilu,
 pierwotniakowe: malaria (Plasmodium vivax, P. falciparum); leiszmanioza skórna
(Leishmania major, L. tropica), leiszmanioza trzewna (L. donovani, L. infantum).
PODSUMOWANIE
Podró¿uj¹cym do Syrii zaleca siê szczepienie przeciwko wzw typu A, durowi brzusznemu i wcieklinie. Je¿eli podró¿ni nie byli szczepieni wed³ug kalendarza szczepieñ przeciwko tê¿cowi, b³onicy i odrze, wy¿ej wymienione szczepienia s¹ równie¿ zalecane. Zalecanym rodkiem profilaktycznym przeciwko malarii jest chlorochina (1 x tygodniowo 500
mg 1-2 tygodnie przed wyjazdem i 4 tygodnie po powrocie z rejonu zagro¿onego chorob¹). Podró¿ni w wieku 15-60 lat przyje¿d¿aj¹cy do Syrii i pozostaj¹cy w tym kraju powy¿ej 15 dni, musz¹ poddaæ siê badaniom na obecnoæ wirusa HIV. Wyniki testów w kierunku zaka¿enia HIV wykonywane w krajach sta³ego miejsca zamieszkania mog¹ byæ akceptowane przez syryjskie s³u¿by graniczne przy wjedzie do tego kraju, ale niestety wcale
nie musz¹.
K Korzeniewski
REMARKS CONCERNING RISK OF INFECTIONS AND HEALTH SERVICE
INFRASTRUCTURE IN COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST ON SYRIA EXAMPLE
SUMMARY
Assessment of epidemiological situation in the Middle East, in the Mediterranean Sea basin,
based on the status of the Syrian health service and diseases occurring among society of this country
within the space of the last tens of years is presented in this article. Knowledge of morbidity and
morbidness of Syrians, representatives of Arab-Muslim community is relatively low. First of all, it
is related to isolation of Syria in the international arena, poor status of education and health service,
lack of current epidemiological data on health condition of the country population. Knowledge of
issues mentioned above has essential importance for people working or serving in Syria (military
and civilian UN person-nel), as well as for tourists travelling in the Middle East.
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