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אא 

  :التعريف

الممرضة العوامل  األخماج أوالترصد الوبائي هو ممارسة التفحص المستمر والمراقبة لتوزع وانتشار 
العوامل الممرضة من أجل اتخاذ إجراءات  عوامل البيئة التي تؤثر على توزع وانتشار األخماج أول أو

  .المكافحة المناسبة والفعالة

  :أهداف الترصد

 .الخمجية ذات األهمية الصحية العامة ضتحديد األمرا •

 التغيرات الفصلية أو: المتوقعة مثلمعرفة اتجاهات المرض لتحديد االنحرافات غير العادية عن األنماط  •
 .في خصائص العمر والجنس

 .تحديد المجموعات السكانية األكثر تعرضاً لخطر اإلصابة بالمرض والوفاة •

الفاشيات من أجل اتخاذ اإلجراءات الوقائية والمكافحة بصورة  تعرف السريع على حدوث األوبئة أوال •
 .مبكرة للسيطرة عليها قبل تفشيها

 .ولويات في خطط المكافحة والوقايةتحديد األ •

تقويم نشاطات مكافحة المرض الحالية وفعالية التدخالت النوعية والبرامج الوقائية في إنقاص المراضة  •
 .والوفيات

  :عناصر الترصد

 .ترصد المراضة والوفيات •

 .إلخ ...نواقل حشرية ،قوارض ،غذاء ،ماء: ترصد البيئة •

 .الصادات ،المبيدات ،اللقاحات ،المصول: ترصد الموارد المستعملة في المكافحة •

 .ويشمل نوعها والتغيرات الطارئة عليها وحساسيتها للصادات: ترصد العوامل الخامجة •

 .ترصد الفئات السكانية المستهدفة وحالتها المناعية •

 .ترصد النتائج المخبرية •

 .ترصد إجراءات الوقاية والمكافحة •
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  :ومات الترصد الناجحمق
أن يتوجه نحو األحداث الصحية ذات األهمية الكبيرة يبين العموم أي التي تسبب قدراً كبيراً من المراضة  •

 .الوفيات، وهي بنفس الوقت قابلة إلجراءات عملية من الوقاية والمكافحة أو/ و
جداً، وبالتالي يهدر الوقت في أن يكون مبسطاً، فالمشكلة األساسية في معظم أنظمة الترصد أنها معقدة  •

جمع معلومات كثيرة ومفصلة بحيث ال يبقى هناك وقت لتحليلها واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالسيطرة على 
 .المرض

 .فالقاعدة األساسية أن ال يتم جمع إال المعلومات الالزمة والتي سيتم استخدامها •
يجمع المعلومات، فاتخاذ اإلجراءات المناسبة إن اتخاذ اإلجراءات يجب أن يتم بنفس المستوى الذي  •

الفاشية يجب أن يتم من قبل المراكز الصحية ألن انتظار الرد من المستويات  للسيطرة على الوباء أو
 .ءاألعلى قد يؤدي إلى فوات األوان وضياع الفرصة الحتواء الوبا

ع مسار واضح لسير البيانات يتألف من مكونات تشمل تعاريف واضحة لألحداث الصحية تحت الترصد، م •
ومعرفة كافية بالجمهرة تحت الترصد وطرائق محددة ومناسبة لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها والتغذية 

 .الرجعة
 .أن يؤدي إلى إجراءات صحية كافية وفعالة معتمدة على البيانات التي تمت معالجتها •
 .ةيزود بمعلومات سريعة وكافية التخاذ اإلجراءات الفعال •
 .يضمن مستوى عالي من المشاركة •
 .قابل للتكيف ويستجيب للمتطلبات الحديثة •
 .يتطلب موارد قليلة ومناسبة •

  :طرق الترصد

  :وقوع األمراض والوفيات لهناك أربع طرق لجمع معلومات كمية حو

رضية حول عدد الحاالت المويتم فيه جمع معلومات  ):الشامل ألفراد المجتمع(نظام اإلبالغ الروتيني  •
 .الواجب اإلبالغ عنها وعدد الوفيات وأحياناً التوزع العمري، ويشمل كافة المؤسسات الصحية

الوفاة التي  يتم فيه انتقاء عدد صغير من الوحدات الصحية لتسجيل حاالت المرض أو :نظام اإلبالغ الخفر •
 .تشخص مكان الوحدة تشاهد أو

وقد يطلب منها معلومات إضافية لعدد الحاالت وتوزعها العمري كالحالة التلقيحية لألطفال المعالجين 
بالوحدة، وغالباً ما يتم انتقاء المشافي كمواقع خفر نظراً ألنها تصادف حاالت نوعية أكثر من المراكز 

وخيمة وتحدث وفيات الرضع الصحية، وفيها إمكانيات تشخيصية عالية الجودة، وفيها تشاهد الحاالت ال
واألمهات، إضافة لوجود طاقم أكثر تدريباً على وضع التشخيص ومعالجة البيانات وبالتالي دقة وموثوقية 

 .البيانات



  

١١ 
 

الوفاة، وهو ليس بديالً عن نظام اإلبالغ  يحاول تحديد أسباب المراضة أو :الفاشية استقصاء الحالة أو •
ن استقصاء الحالة هو استقصاء حالة واحدة إوة تالية، وبشكل عام فالخفر، بل يستعمل كخط الروتيني أو

 .بينما استقصاء الفاشية هو استقصاء عدة حاالت
غالباً ما تستخدم مسوح العينة، وهي تزود بتقدير عام عن وقوع وانتشار  :المسوح والدراسات الخاصة •

لعينة كبيراً، وتحتاج المسوح ألن المرض ويمكن أن تستخدم لتقدير معدل الوفيات بشرط أن يكون حجم ا
 .للحصول على بيانات حول نزعة المرض رغم كلفتها) مرة بالسنة على األقل(تكون دورية 

اإلبالغ عن عدم وجود حاالت، الهدف منه التأكد أن المؤسسات الصحية تقوم بترصد  :يصفراإلبالغ ال •
 .المرض الساري واإلبالغ الفعلي عنه أو ال تقوم

  :الترصدنهج عملية 

  :خطوات رئيسية للترصد وهي عدةهناك 

 .التخطيط للترصد •
 .جمع البيانات •
 .تسجيل وتصنيف وجدولة البيانات •
 .تحليل البيانات •
 .استقصاء المسبب •
 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة والفعالة •
 .المراقبة والتقويم •

  :التخطيط للترصد

  :في هذه الخطوة يجب أن نحدد ما يلي

 .المتبعةطريقة الترصد  •
 .األمراض المشمولة بعملية الترصد •
 .استمارات التقصي الالزمة •
 .التقارير والسجالت المطلوبة •
 .القائمون بعملية الترصد والتقصي •
 .اإلبالغات الطريقة والزمن الالزم إلرسال التقارير أو •
 .اإلبالغات لمن سترسل التقارير أو •
 .التعاريف القياسية لألمراض •
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  :جمع البيانات

تجمع البيانات الخاصة بمجموعة سكانية معينة ومنطقة جغرافية محددة خالل فترة زمنية محددة، وهناك 
  :أهمها ةمصادر متعدد

 .تقارير المراضة والوفيات •
 .تقارير األوبئة والفاشيات •
 .تقارير صادرة عن المخابر •
 .تقارير صادرة عن االستقصاءات الوبائية واستقصاءات الحالة الفردية •
 .الدراسات الخاصة تقارير المسوحات أو •
 .معلومات متوفرة عن مستودعات عوامل الخمج والنواقل، وغيرها •
 .معلومات سكانية وبيئية وعن جاهزية الموارد المستخدمة في المكافحة •

  :تسجيل وتصنيف وجدولة البيانات

ات، وزمن ومكان حدوثها، يمكن تسجيل البيانات وتصنيفها وجدولتها في جداول مختلفة تبين عدد اإلصاب
  .خرائط عمر المريض وجنسه، مكان إقامته ومهنته، كما يمكن عرض البيانات بشكل مخططات بيانية أو

  .وتختلف البيانات المطلوبة جمعها وتسجيلها وجدولتها حسب طرق الترصد المختلفة وكما هو وارد في الجدول
  الترصد المختلفةجدول بالبيانات التي يمكن جمعها من خالل طرق 

  البيانات التي يمكن جمعها طرق الترصد

 عدد اإلصابات )الشامل للمجتمع(اإلبالغ الروتيني 
 عدد اإلصابات )الخفري(اإلبالغ الرقابي 

 العمر
 الحالة التلقيحية
 عدد الوفيات

 عدد اإلصابات األوبئة/ تقصي الحاالت 
 العمر

 الحالة التلقيحية
  والعنوان التفصيلياالسم

  السريريةوالعالمات األعراض
 عدد الوفيات

 عدد اإلصابات الدراسات الخاصة
 عدد الوفيات

  معلومات عن الوضع االجتماعي االقتصادي
 عوامل الخطر
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  :تحليل البيانات

يتم تحليل البيانات وإعداد فرضية عن اتجاهات المرض وأسباب العدوى، حيث تتم دراسة الخصائص 
  .الثوي المستعد -البيئة  -العامل الممرض  - المكان  -الزمان  -الوبائية للمرض حسب متغيرات الشخص 

من المعتاد إجراء (يتضمن التحليل حساب معدالت الوقوع واالنتشار ومقارنتها بالسنين واألشهر السابقة 
  ).المقارنة مع السنوات الخمس السابقة ولنفس الفترة الزمنية

تساعد على معرفة (كما يتضمن إعداد خريطة وبائية للمرض لرصد التوزع الجغرافي للحاالت المرضية 
 ويمكن إعداد مخططات. والتوزع الزمني) منتشرة بعدة مناطق إذا كانت الحاالت تتجمع بمنطقة واحدة أو

  .بيانية بهذا الخصوص

يتطلب التحليل الوبائي توفر خريطة جغرافية وسكانية للمنطقة المدروسة، ويجب أن يتم على كافة 
  .المستويات أي في نفس المستوى الذي يتم فيه جمع المعلومات

 :استقصاء المسبب

 ).٢١(انظر الصفحة 

 : اتخاذ اإلجراءات المناسبة والفعالة

يعتمد على سبب المشكلة التي لزيادة حاالت المرض وهناك أربع خطوات رئيسية عن اتخاذ اإلجراءات 
  .يجب إتباعها

 .تحديد اإلجراءات المتخذة حسب سبب المشكلة •
 .تطبيق هذه اإلجراءات بأسرع ما يمكن •
 .إرسال تقرير عنها للمستوى العلى •
 .إرسال تغذية راجعة للمستوى األدنى •

  :تحديد ما يليعند وضع خطة العمل ال بد من 

 .اإلجراءات واألنشطة التي ستنفذ بشكل واضح •
 .المنصب الوظيفي األشخاص المسؤولين عن تنفيذ كل نشاط باالسم أو •
 .تاريخ البدء واالنتهاء من األنشطة التي ستنفذ •
 .مكنة التي ستنفذ فيها األنشطةاأل •
 .موجز عن اإلجراءات التي سيتم تنفيذها •
  .النشاطات الموارد التي ستوفر لتنفيذ •
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  :نظام الترصد في سورية

  :يعتمد النظام على اإلبالغ عن األمراض السارية

 :التعريف •

حيوان وفي منطقة  هو بيان رسمي إلخطار السلطة الصحية بحدوث مرض ساري معين في إنسان أو
 .جغرافية معينة خالل زمن معين

 :الهدف •

للسلطة الصحية بحيث يسمح لها باتخاذ  تقديم معلومات ضرورية عن مرض ساري في الوقت المناسب
اإلجراءات المالئمة والفعالة، كما يسمح لها بعمل مقارنة للبيانات في نطاق سلطات صحية مختلفة داخل البلد 

 .وبين البلدان

 :طرق اإلبالغ •

) ١(الملحق رقم ) ٣٢قرار تنظيمي رقم (وتعليماته التنفيذية  ٢٠٠٧حسب قانون األمراض السارية لعام 
  :قسم اإلبالغ إلىي
بالفاكس، ويتضمن المعلومات األساسية المطلوبة كاالسم،  بالهاتف أو :ساعة ٢٤خالل  اإلبالغ الفوري أو -

 .األم، مكان السكن والعمل، التشخيص واإلجراءات المتخذةوالعمر، الجنس، اسم األب 
التي لها برامج استئصال  ومعدالت الخطورة والوفاة المرتفعة أ وهو مخصص لألمراض شديدة السراية أو

 ،بة األلمانيةالحص ،الحصبة ،الدفتريا ،شلل األطفال ،كزاز الوليد ،الحمى المخية الشوكية ،الكوليرا(
فاشيات وتقوم به المؤسسات الصحية،  ة أوئكذلك لألمراض السارية عند حدوث أوب...) الكَلَب ،المالريا

 .ألمراض المستجدةاإضافة إلى 
 :ويقسم إلى) ٤-٣: الملحق رقم(بواسطة تقرير خاص لألمراض السارية  :الشهرياإلبالغ  -

يتضمن فقط عدد حاالت المرض المبلغ عنها ويتم تحليلها وإرسالها للمستوى األعلى  :إبالغ روتيني 
 .ويتضمن األمراض غير المشمولة بالطريقة األولى، وتقوم به كافة المؤسسات الصحية

يقوم . خإل ...، الحالة التلقيحية، تصنيف المرضيتضمن معلومات إضافية كالعمر والجنس :إبالغ خفري 
...) التدرن ،كزاز الوليد ،كالشلل الرخو الحاد( ضبالتبليغ مراكز إبالغ مختارة كالمشافي ولبعض األمرا

 .إبالغ مختارةكمراكز ...) بلهارسيا ،اليشمانيا ،مالريا ،رنتد(ويمكن اعتبار المراكز التخصصية 
أي عدم وجود حاالت، والهدف منه التأكد من أن المؤسسات الصحية تقوم باإلبالغ  :اإلبالغ الصفري 

 .ال تقوم به الفعلي عن المرض الساري أو
لألمراض الواجب اإلبالغ عنها فورياً واألمراض الواجب اإلبالغ عنها شهرياً عند  :اإلستقصاء الوبائي 

 .ت ولألمراض المستجدةحدوث األوبئة والفاشيا
   



  

١٥ 
 

  :استمارات االستقصاء •

 .المشمولة باإلبالغ الفوري وترسل إلى وزارة الصحةلألمراض تمأل من قبل فريق االستقصاء 

وعند حدوث األوبئة والفاشيات لألمراض غير المشمولة باإلبالغ الفوري يتم إمالء استمارات 
أسبوعي عن المرض وإجراءات المكافحة والوقاية  واالستقصاء، ثم تحلل وبائياً ويرسل تقرير يومي أ

 .المتخذة، كما تمأل لألمراض المستجدة
 :تعريف الحالة •

. يتم اإلبالغ عن الحاالت وفقاً لمعايير تشخيصية معتمدة وموحدة تسمى التعريف القياسي للمرض
 .ويختلف من بلد آلخر حسب انتشار المرض وخطورته وتوفر التقنيات التشخيصية

  .والحالة المؤكدة ـ الحالة المرجحة ـ الحالة المشتبهة: وهناك ثالثة أنواع للتعاريف القياسية

يتم اإلبالغ الفوري عن الحالة المرضية كحالة مشتبهة دون انتظار نتيجة الفحص المخبري في األمراض 
 .تذات السراية والخطورة المرتفعة وذلك التخاذ إجراءات المكافحة الفعالة بأبكر وق

 :مستويات الترصد •

  :يعمل نظام الترصد في خمس مستويات

يتم فيه جمع البيانات وجدولتها وتحليلها ثم تبلغ للمستوى الثاني، ويتألف من المراكز  :المستوى األول -
 .الصحية والمشافي كما يتضمن عيادات القطاع الخاص ومشافيه

ول ويحللها ويرسلها إلى المستوى مركز المنطقة الصحية، يتلقى تقارير المستوى األ :المستوى الثاني -
 .األعلى

دائرة مكافحة المراض السارية والمزمنة ودائرة الرعاية الصحية والمراكز  :المستوى الثالث -
، يتلقى تقارير مراكز المنطقة ) إلخ... التدرن والليشمانيا واإليدز(التخصصية في مديرية الصحة 
 .ويحللها ويرسلها للمستوى األعلى

دوائر مكافحة (مديرية الرعاية الصحية ومديرية األمراض السارية بوزارة الصحة  :المستوى الرابع -
األمراض السارية ودائرة الدراسات الوبائية واألمراض المستجدة ودائرة اإلحصاء والجودة التي تتلقى 

 ).ن مديريات الصحة وباقي الدوائر وتقوم بدراستها وتحليلهاالمعلومات م
بإبالغ منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية األخرى  الصحةتقوم وزارة  :المستوى الخامس - 

، وحسب ما تقره اللوائح ..)وكل أسبوع في حالة األوبئة والجائحات(كل ثالثة أشهر وسنوياً 
 .الصحية الدولية

د تغذية راجعة من المستوى األعلى إلى المستوى األدنى، تتضمن تحليالً للوضع من الضروري وجو
  .الوبائي وتقييماً لإلجراءات المتخذة وإجراءات الوقاية والمكافحة مستقبالً، لخفض عدد الحاالت ومنع حدوثها
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  :مراقبة نظام الترصد

   :الدقة •

يجب مراقبة الدقة في التشخيص واإلبالغ بشكل منتظم، تقيم الدقة في التشخيص خالل الزيارات 
اإلشرافية بسؤال األطباء عن التعاريف القياسية ومالحظتهم عندما يضعون التشخيص، كما تقيم دقة الفحوص 

لعامة في الوزارة المخبرية المشخصة بإرسال نسبة من العينات اإليجابية والسلبية إلى مخبر الصحة ا
 .لفحصها

أما الدقة في اإلبالغ فتتم بمراجعة السجالت ومقارنة عدد الحاالت المسجلة بعدد الحاالت المبلغة، وكفاية 
 .البيانات المسجلة

   :االكتمال والموقوتية •

 يعتبر اإلبالغ مكتمالً عندما تصل تقارير كافة المراكز الصحية المفترض أن تبلغ إلى مراكز المنطقة
كما يعتبر . ومنها لمديرية الصحة، كذلك تصل تقارير كافة المشافي والمراكز التخصصية لمديرية الصحة

اإلبالغ في وقته عندما تصل تقارير المؤسسات الصحية ضمن الوقت المحدد لإلبالغ ويجب أن تصل 
الذي يعد عنه التقرير،  التقارير لمديرية الصحة خالل عشرة أيام على األكثر من بداية الشهر التالي للشهر

 .ساعة من االشتباه ٢٤وأن يتم اإلبالغ الفوري خالل فترة ال تتجاوز إلى 

إن المشعر األكثر تعبيراً عن فعالية نظام الترصد هو اجتماع اكتمال وموقوتية اإلبالغ، ويتم القياس 
المؤسسات المبلغة خالل  بمقارنة عدد المؤسسات المبلغة بعدد المؤسسات المفترض أن تبلغ وبمقارنة عدد

  .المفترض أن تبلغ خالل هذا الوقت الوقت المحدد بعدد المؤسسات
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 :)Incidence Rate() الوقوع(معدل الحدوث 

خالل وقوع الحاالت الجديدة من مرض ما في مجموعة سكانية محددة ) عدد(يقيس معدل الحدوث تكرار 
  .زمنية معينة

  محددة في منطقة جغرافية محددةزمنية عدد الحاالت الجديدة من مرض معين والمسجلة خالل فترة 
× ١٠٠٠٠٠ 

 تقدير عدد السكان المعرضين للخطر في منتصف العام خالل نفس الفترة الزمنية في نفس المنطقة الجغرافيا

 :)Pervalence Rate(معدل االنتشار 

من مرض ما في مجموعة ) الجديدة والقديمة(وجود جميع الحاالت ) عدد(يقيس معدد االنتشار تكرار 
  :ويكون معدل االنتشار بأحد شكلين. سكانية محددة خالل فترة زمنية معينة

  :)Point Pervalence Rate(معدل انتشار النقطة 
  في منطقة جغرافية محددة معينة نقطة زمنيةمن مرض معين في ) الجديدة والقديمة(عدد الحاالت الكلي 

× ١٠٠٠٠٠ 
  نفس الفترة الزمنية في نفس المنطقة الجغرافيا فيتقدير عدد السكان المعرضين للخطر في منتصف العام 

  :)Period Pervalence Rate(معدل انتشار المدة 
  فترة زمنية معينة في منطقة جغرافية محددةمن مرض معين والواقعة خالل ) الجديدة والقديمة(عدد الحاالت الكلي 

×  ١٠٠٠٠٠ 
  تقدير عدد السكان المعرضين للخطر في منتصف العام خالل نفس الفترة الزمنية في نفس المنطقة الجغرافيا

 :)Attak Rate(معدل الهجمة 

ويستخدم عندما تكون الجمهرة المعرضة للخطر لفترة زمنية  ض الخمجيةارميدعى معدل الوقوع في األ
  .، ويعبر عنه بنسبة مئوية، كما هو الحال أثناء األوبئةقصيرة

  في منطقة جغرافية محددةزمنية محددة عدد الحاالت الجديدة من مرض معين خالل فترة 
× ١٠٠ 

  عدد السكان المعرضين للخطر خالل نفس الفترة الزمنية
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 :)secondary attack rate(معدل الهجمة الثانوية 

وهو عدد الحاالت الواقعة بين . المرض وقدرته على االنتشار يقيس معدل الهجمة الثانوية مدى إخماج
المخالطين خالل فترة حضانة بعد التعرض للحالة األولية من العدد الكلي للمخالطين المتماسين مع الحالة، 

  .وإن المخرج يجب أن يقتصر على المتماسين المستعدين فقط إن أمكن تمييزهم
 خالل فترة محددةادثة بعد الحالة األوليةالحمرضالمنالثانويةعدد الحاالت 

× ١٠٠  
  )األشخاص المتماسين المستعدين(السكان المعرضين للخطر

 :)case fatality rate(معدل إماتة الحالة 

معدل اإلماتة من مرض معين يقيس نسبة حاالت . يقيس هذا المعدل مدى شدة وخطورة المرض
  .بنسبة مئوية المرضى التي تنتهي بالوفاة ويعبر عنه

 عدد الوفيات الناتجة عن مرض معين والحادثة خالل فترة زمنية معينة
x ١٠٠  

  العدد الكلي لحاالت نفس المرض الحادثة خالل نفس الفترة الزمنية
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 :االستقصاء الوبائي

وطرق االنتقال ومن ثم تحديد الوسائل الضرورية لمكافحة الفاشية  التعرف على مصادر الخمج
 .ومنع حدوث تفشيات مماثلة في المستقبل

 :مراحل االستقصاء الوبائي
 .التحقق من صدق التشخيص •

 .التأكد من وجود وباء •

 ).حسب متغيرات الشخص، الزمان، المكان(جمع المعلومات الوبائية  •

  :حساب بعض المؤشرات اإلحصائية •

 .الوفيات باالستناد إلى المعلومات السكانية االنتشار أو معدالت الحدوث أو

 .دراسة الظروف البيئية وقت وقوع الوباء •

 :تحليل المعلومات الوبائية •

 ).من، أين، متى= الشخص، المكان، الزمان : (وفق الثالوث الوصفي

 :صياغة الفرضية •

  :غ الفرضية لتفسير الوباء وفقاً للنقاطمن دراسة التوزع وفق الزمان والمكان والشخص تصا
  .المصدر المحتمل -
  .لمسبباالعامل  -
 .طرق االنتقال المحتملة -

 ):اختبار الفرضية(التحقق من صحة الفرضية  •

بإجراء مقارنات لمعدالت الهجمة في مجموعات مختلفة بين المتعرضين وغير المتعرضين لكل سواغ 
الثوي لمعرفة المسؤول عن تغير التوازن اإليكولوجي في مشتبه، ومراجعة العامل الممرض، البيئة، 

 .التاريخ الطبيعي للمرض

 .بالتدخل على المستودع، البيئة، الثوي: مكافحة الوباء والسيطرة عليه •

 .كتابة التقرير النهائي •
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  :شرح جميع مراحل العمل

 .مقدمة عن الموضوع •

 .وصف للدراسة التي تم إجراؤها •

 .تحليل النتائج •

 .التي وضعت بعد استخالص النتائجالفرضية  •

 .وصف اإلجراءات المتخذة لمنع انتشار الخمج •

 .اإلجراءات الموصى بها لتحسين ترصد ومكافحة المرض •
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  :إجراءات خاصة بالمستودع
 .التشخيص الباكر •

 .وفق القرار التنظيمي لألمراض الواجب اإلبالغ عنها :التبليغ •

 ).عن طريق منع انتقال الخمج من المستودع إلى األثوياء المحتملين(لحماية المجتمع  :العزل •

  ...).عزل قرية –منزل  –مستشفى (مكان العزل  - : يجب تحديد  
 ...).هضمي –تماس  –تنفسي (نوع العزل  -
 ).فترة السراية(عدة فحوص مخبرية بحتى التأكد من سلبية العامل الممرض : مدة العزل -

الطاعون (عظمي لدور حضانة المرض تحديد حركة المخالطين لفترة من الزمن مساوية للحد األ :الحجر •
 .فقدت قيمتها وحل بدالً عنها الترصد...) الرئوي، الكوليرا سابقاً

بغاية الكشف المبكر ) بدون تحديد حركتهم(وضع المخالطين تحت المراقبة الطبية المباشرة  :الترصد •
 ).المراقبة هي فترة الحضانة القصوىفترة (والتدخل 

قد (تختصر مدة المرض، تقلل السراية، تمنع حدوث الحاالت الثانوية، عالج الحاالت والحملة  :المعالجة •
 .، يجب أن يحقق الشفاء الجرثومي وليس السريري فقط)يكون صعباً أحياناً

لمخموج وأدواته الملوثة، يجب أن وهو قتل العوامل الممرضة الموجودة في مفرزات ومفرغات ا :التطهير •
 .يكون التطهير مالزم ونهائي

 ...).البروسيال –الكلب  –السل البقري (إذا كان المستودع حيواناً  :االستئصال •

يمكن ...) مدارس - معسكرات(تقصي في حال تواجدهم في مجتمعات مغلقة  :إجراءات خاصة بالحملة •
 .الوصول إليهم

  :المستعد إجراءات خاصة بالثوي

  .التغذية الجيدة –التوعية الصحية  –الوقاية الكيميائية  –) الفاعل والمنفعل(التمنيع 
 :التمنيع  •

 .منفعل أو) اللقاح(فاعل 

فترة حضانة المرض، والمدة الالزمة : تعتمد فعالية التمنيع التمنيع في وقاية المخالطين على العالقة بين
  .إلحداث المناعة باللقاح
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 .الخناق، الكزاز، الكلب): الحيوانية(المصول المضادة  -: المناعة المنفعلة -
 ).العادي والنوعي: (غاما غلوبولين إنساني -

 :الكيميائيةالوقاية  •

  .قبل وقوع المرض لتحقيق الوقاية األولية) لألشخاص المستعدين(إعطاء عقار معين 
 .في حال عدم توفر وسيلة تمنيعية - ١ :ااستخدامه -

  .)الكوليرا، التهاب السحايا بالمكورة السحائية( وسيلة التمنيعية محدودة الفعاليةال - ٢
 .)الحمى الرثوية( للوقاية من عقابيل المرض - ٣
 ).المالريا(لحماية القادمين من مناطق نظيفة إلى مناطق يتوطن فيها مرض معين  - ٤

 .مكلفة -١ :امساوئه -

  ).بتناول الدواءمرتبطة (فترة الوقاية لمدة محدودة  - ٢
  .يمكن للعامل الممرض أن يشكل مقاومة - ٣
  .ذات تأثيرات جانبية سمية - ٤
  .قد تؤدي إلى تثبيط التفاعل المناعي - ٥

 :الصحيةالتوعية  •

النظافة الشخصية، (تقديم معلومات للجمهور لخلق وعي حول المشكلة وضمان تعاون ومساهمة الجمهور 
  .، كما يهدف التثقيف إلى إحداث تغيير في السلوك)إلخ... ، االنتباه لمصادر المياه التبليغ

  :إجراءات خاصة بالبيئة

  :بإصحاح البيئة
  .تأمين ماء أمين للشرب بالكلورة: ضبط الطريق المائي -: األمراض المنقولة بالسواغ -

  .التخلص السليم من مفرغات اإلنسان -
بسترة الحليب، معايير قياسية لضبط نوعية ومكونات : ضبط الطعام -

  .الطعام، التوعية في قضايا التصحح الشخصي
 .مكافحة الحشرة الناقلة: األمراض المنقولة بالحشرات -
 ).االزدحام(ليست سهلة خاصة عند تكدس المجتمع : األمراض المنقولة بالهواء -
التصحح الشخصي، وإحساس بالمسؤولية من قبل الشخص ممارسات : األمراض المنقولة بالتماس -

 .المريض تجاه المخالطين

  :اإلجراءات الدولية

 .تطبيق اللوائح الصحية الدولية خاصة فيما يتعلق باالستجابة ألوبئة األمراض السارية والمستجدة
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 .حيوان تكاثر عامل ممرض في جسم إنسان أو دخول وتطور أو ):Infection(الخمج  -

الحيوان ينجم عن عامل  مرض في اإلنسان أو): Communicable Disease(المرض الساري  -
 .من المستودع إلى الثوي المستعد) غير مباشرة بصورة مباشرة أو(منتجاته، ويمكن أن ينتقل  ممرض أو

 الفاصل الزمني بين دخول العامل الممرض وظهور أولى ):Incubation Period(فترة الحضانة  -
 .عالمات المرض أعراض أو

الفاصل التي يكون فيها المستودع قادراً على  ):Period Of Communicability(فترة السراية  -
 .إلى الثوي المستعد) غير مباشرة بصورة مباشرة أو(نشر العامل الممرض 

المكان حيث يأوي العامل الممرض ويعيش وينمو ويتكاثر، ويمكن أن ينتقل  ):Reservoir(المستودع  -
 ...).إنسان، حيوان، تربة (منه إلى الثوي المستعد 

عالمات سريرية،  إنسان مخموج يحمل العامل الممرض دون أن يبدي أعراض أو ):Carrier(الحامل  -
 ).لساريةويعتبر األخطر في نقل األمراض ا(ويخدم كمصدر محتمل للعدوى 

في منطقة جغرافية محددة خالل فترة  وقوع حاالت من اعتالل ما في جمرة أو ):Epidemic(الوباء  -
 .زمنية محددة بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي لتلك الجمهرة وفقاً للخبرة السابقة

 .نفس تعريف الوباء ):Outbreak(الفاشية  -

 .عة جداً ويصيب نسبة كبيرة من الجمهرةوباء يحدث عبر مساحة واس ):Pandemic(الجائحة  -

العامل الخامج المقيم في منطقة جغرافية معينة بحيث  هو المرض أو ):Endemic(المرض المستوطن  -
 .تستمر إصاباته في هذه المنطقة حتى يصبح وجوده معتاداً
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عرضها فيما يلي سنستعرض األمراض السارية الخاضعة لنظام الترصد في سورية، وقد اعتمد في 

 :الخطوات التالية

 .تعريف المرض •

 .العامل الخامج •

 .المستودع •

 .طرق االنتقال •

 .االستعداد للمقاومة •

 .دور الحضانة •

 .دور السراية •

 .التشخيص المخبري •

 .التعريف القياسي  •

 :تباعها في كل من المستويات المذكورة أدناهإإجراءات الترصد والمكافحة الواجب  •

o المراكز الصحية ومراكز المناطق الصحية، والمستشفيات ويقصد به: المستوى المحيطي. 

o ويقصد به مديريات الصحة، والمراكز التخصصية: المستوى المتوسط. 

o ويقصد به وزارة الصحة: المستوى المركزي. 
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א 
cholera 

  :التعريف

براز مائي، تجفاف سريع، وحماض : هو مرض معوي جرثومي حاد يبدأ بشكل فجائي وأهم أعراضه
  .دوراني، وقد تحدث إقياءات ووهط

أو ) خاصة عند اإلصابة بضمات الطور(والخمج بدون أعراض أكثر حدوثاً من المرض السريري 
الحاالت البسيطة التي تتظاهر بإسهال فقط شائعة عند األطفال معدل إماتة الحاالت الشديدة وغير المعالجة 

  .مع العالج الصحيح% ١أو أكثر، ينخفض إلى أقل من % ٥٠

  :سلسلة العدوى

المؤلف من النمطين  O1من النمط المصلي  Vibriocholeraالضمة الهيضية  :العامل الخامج •
والذي يتألف كل منهما من النمطين ) وهي السائدة حالياً(الضمة النموذجية وضمة الطور : الحيويين

ولقد ظهر في بعض دول آسيا نمط مصلي جديد . وإينابا )وكان سائداً في سورية(المصلين اوغاوا 
O139 يسبب حاالت مماثلة سريرياً ووبائياً الهيضة. 

 .اإلنسان المريض والحامل للجرثوم :المستودع •

ينتقل المرض بصورة رئيسية بشرب ماء ملوث ببراز أو إقياء المرضى أو بدرجة أقل  :طرق االنتقال •
 .ببراز حملة الجرثوم

 .ذبابلام ملوث بماء قذر أو براز أو أيدي ملوثة أو حشرات ناقلة للعوامل الممرضة كاكما ينتقل بأكل طع

متغيران وفي أماكن توطن المرض يكتسب معظم األشخاص األضداد في سن  :االستعداد والمقاومة •
 .البلوغ

 ).٣-٢وسطياً (من ساعات قليلة إلى خمسة أيام : دور الحضانة •

طوال فترة إيجابية البراز وحتى عدة أيام بعد الشفاء، وقد يمتد عدة شهور في حالة الحمل : دور السراية •
 .وتقصر فترة السراية مع العالج بالصادات) عند حدوث الخمج المراري المزمن(وأحياناً سنوات 

يعتمد تشخيص المرض على األعراض السريرية وعلى التشخيص المخبري بزرع ضمات : التشخيص •
 .ن البراز، ويفيد في تحديد النمط المصلي والحيوي ودراسة التحسس للصاداتالهيضة م
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 التعريف القياسي
تعرف الحالة المشتبهة بأنها حالة إسهال مائي مفاجئ وغزير أدى إلى حدوث تجفاف سريع وشديد، أو 

  .وفاة لدى شخص بعمر خمس سنوات فما فوق

بالزرع على األوساط ) O139.O1(ضمات الهيضة أما الحالة المؤكدة فهي حالة مشتبهة مع إظهار 
  .المناسبة

  إجراءات الترصد والمكافحة الواجب اتخاذها

  :المستوى المحيطيعلى 

الكشف الباكر عن الحاالت المشتبهة بين حاالت اإلسهال المراجعة للمؤسسات الصحية، وحسب التعريف  •
 .القياسي

 .المشتبهة لمديرية الصحةاإلبالغ الفوري بالهاتف أو بالفاكس عن الحاالت  •

العالج السريع والصحيح للحاالت المشتبهة بعد أخذ عينة برازية وإرسالها لمخبر الصحة العامة لمديرية  •
تُرسل العينات ( .الصحة بشروط مناسبة لتأكيد التشخيص وإجراء التحسس للصادات وقبل ظهور النتيجة

 .)لتأكيد التشخيص وإجراء التنميط الجرثومياألولية إلى مديرية مخابر الصحة العامة بالوزارة 

مع اتخاذ االحتياطات ) شعبة األمراض السارية(عزل الحاالت المشتبهة ويستحسن إدخالها إلى المشفى  •
في (وفي حاالت األوبئة يمكن تدبير الحاالت الخفيفة الشدة في النقاط الطبية المهيئة لهذا الغرض . المعوية

 .ناطق حدوث اإلصابات وتحال الحاالت الشديدة للمشفىفي م) المركز الصحي مثالً

التطهير المرافق لبراز وقيء المرضى ومفارش األسرة واألدوات الخاصة بهم باستعمال الحرارة أو  •
المطهرات كالليزول أو حمض الفينيك وألرض المشفى أو المراحيض بالمطهرات خالل وجود المرضى 

 .وبعد تخرجهم

ائرة مكافحة األمراض السارية والمزمنة بمديريات الصحة عند إجراء التقصي مؤازرة فريق التقصي بد •
الوبائي في منطقة حدوث اإلصابات للمرضى والمخالطين ودراسة الوضع البيئي واتخاذ اإلجراءات 

ويقوم به عناصر من المركز الصحي في منطقة اإلصابة، ...) إعطاء العالج الوقائي للمخالطين (الوقائية 
 .بالتقصيمكلفة 

 .التثقيف الصحي حول المرض وطرق الوقاية منه •

ويتضمن الرقابة على ..) البلدية، مؤسسة المياه (الترصد البيئي بالتعاون مع الجهات المحلية ذات العالقة  •
 .إلخ... ، سالمة الغذاء والعاملين بالمطاعم، المسابح سالمة المياه وكلورتها
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  :المستوى المتوسطعلى 

 .اإلبالغات عن الحاالت المشتبهة والمؤكدة من المؤسسات الصحيةتلقي  •

االستقصاء الوبائي للمرضى في المشفى وللمخالطين في المنزل أو أماكن العمل وإمالء استمارة التقصي  •
 ).١٢(الملحق رقم . إلخ... لمعرفة مصدر العدوى وتحركات المريض خالل فترة الحضانة

طين القريبين المشاركين للمريض في الطعام سواء في المنزل أو مكان إعطاء العالج الوقائي للمخال •
يوم / كغ/ملغ ٣٠للكبار، وااليريتروميسين ) حبات ٣(ملغ  ٣٠٠الدوكسيسيكلين جرعة واحدة : العمل

 ٦/ ملغ ١٠٠أيام لألطفال بعمر دون العشر سنوات، والفورازوليدون  ٣مقسمة على أربع جرعات لمدة 
 .م للحواملأيا ٣ساعات لمدة 

بالتعاون مع ...) التصحح الشخصي، سالمة البيئة(التثقيف الصحي حول المرض وطرق الوقاية منه  •
 .وسائل اإلعالم المحلية

إلخ وأخذ عينات للفحص الجرثومي وإبالغ ... المياه، الصرف الصحي، الغذاء: ئيدراسة الوضع البي •
 .الجهات المعنية عن مصدر التلوث

عما سبق متضمناً اإلجراءات المتخذة ورفعه مع استمارات التقصي إلى دائرة كتابة تقرير مفصل  •
 .الدراسات الوبائية واألمراض الطارئة بوزارة الصحة

يتم إرسال تقرير يومي يتضمن عدد حاالت اإلسهال واإليجابي منها، عدد : عند حدوث فاشية أو وباء •
ابي منها مع اإلجراءات المتخذة، يرسل التقرير عينات المياه والصرف الصحي والغذاء المفحوصة واإليج

 .إلى وزارة الصحة، مديرية األمراض السارية، دائرة الدراسات الوبائية واألمراض الطارئة

..) إدارة محلية، بيئة، اقتصاد وتجارة، إسكان وتعمير(الترصد البيئي بالتعاون مع الجهات ذات العالقة  •
 .ات من خالل المجلس الصحي في المحافظةويتم التنسيق والتعاون مع هذه الجه

 .التدريب على وبائيات المرض وإجراءات الترصد والمكافحة والتشخيص المخبري •

 .اإلشراف على عمل المؤسسات الصحية والتغذية الراجعة •

واإلشراف على ) إلخ... متضمنة االحتياجات من األدوية والسيرومات(وضع خطة المكافحة المحلية  •
قييم والتغذية الراجعة للمستوى األدنى ورفع التقارير عن نشاط دائرة مكافحة األمراض السارية تنفيذها والت

 .مع الوضع الوبائي لألمراض السارية للمستوى األعلى وتوفير مستلزمات تنفيذ الخطة

 ).٣(تسجيل الحالة ضمن التقرير الشهري لألمراض السارية الملحق رقم  •
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  :المستوى المركزيعلى 

تلقي اإلبالغات عن الحاالت والتقارير عن الوضع الوبائي وإجراءات المكافحة، وإجراء التحليل الوبائي  •
 .وتقييم إجراءات المكافحة والتغذية الراجعة لمديرية الصحة

 .اإلشراف على عملية المكافحة ودعمها والمشاركة بها عند اللزوم •

 .تنفيذها وضع خطة المكافحة على مستوى القطر واإلشراف على •

 .إلخ... تأمين احتياجات عملية المكافحة من أدوية وسيرومات وظروف إماهة ومواد مخبرية  •

التدريب بالتعاون بين دائرة الدراسات الوبائية ودائرة مكافحة األمراض السارية والمزمنة ومخابر الصحة  •
 .العامة في وزارة الصحة ومديرياتها

 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •

 .تقويم إجراءات المكافحة وعملية تنفيذ الخطة والتغذية الراجعة •

وزارت اإلسكان والتعمير، االقتصاد والتجارة، اإلدارة المحلية، (الجهات األخرى مع  التنسيق والتعاون •
 .والمنظمات الدولية) إلخ... البيئة 
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  خطة معالجة المصاب بالكوليرا

  .تعويض السوائل والشوارد وإعطاء الصادات: يعتمد تدبير مريض الكوليرا على نقطتين رئيسيتين

 :تعويض السوائل والشوارد

يجب إعطاء العالج الفوري بالسوائل والشوارد بكمية كافية لتعويض التجفاف والحماض ونقص 
: الغلوكوز(اهة عن طريق الفم البوتاسيوم ويمكن تحقيق ذلك في غالبية المرضى باستعمال مغلفات اإلم

بكمية ) لتر/غ١.٥ليتر، كلور البوتاسيوم /غ٢.٥ليتر، بيكربونات الصوديوم /غ٣.٥ليتر كلور الصوديوم /غ٢٠
  .تعادل السائل المقدر فقده

عدم وجود عالمات تجفاف يعطى المريض كمية تكفي مدة يومين بحيث يتم تناولها حسب الجدول  حالفي  •
 :التالي

  كمية المحلول الواجب تناولها بعد كل تبرز مائي  العمر

  مل ١٠٠- ٥٠  شهراً ٢٤أقل من 

  مل ٢٠٠-١٠٠  من عامين لعشرة أعوام

  )مل على األقل ٣٠٠(حسب الحاجة   أعوام ١٠أكثر من 

خالل أربع ساعات وتقييم حالته  كغ/مل ١٠٠- ٧٥في حال وجود عالمات تجفاف خفيف يعطى المريض   •
 .حسب درجة التجفاف) ت(أو ) أ(أو يحول للخطة ) ب(بعدها بحيث يستمر في العالج حسب الخطة 

في حالة وجود عالمات التجفاف الشديد فيجب إعطاء محاليل وريدية بأسرع ما يمكن كمحلول   •
ساعات حسب العمر وفق  ٣/٦كغ من المحاليل الوريدية خالل /مل١٠٠رنفرالكتات، يجب إعطاء 

 :المخطط التالي

  كغ/مل ٧٠المرحلة الثانية   كغ/مل ٣٠المرحلة األولى   العمر

  في الخمس ساعات التالية  في الساعة األولى  أقل من سنة

  في الساعتين والنصف التالية  في نصف الساعة األولى  سنة فما فوق

وبعد انتهاء المرحلة األولى من المعالجة إذا تبين أن النبض ما يزال ضعيفاً أو غير محسوس فيجب 
ويجب إعادة تقييم المريض كل . إعادة المرحلة األولى من العالج مرة ثانية ثم االنتقال لتطبيق المرحلة الثانية

  .اةساعة فإذا وجد أن التجفف ال يتحسن يجب تسريع السيرومات المعط ٢- ١

 ).كغ ساعة/مل ٥(وتعطى محاليل اإلماهة الفموية حالما يصبح المريض قادراً على الشرب بمقدار 
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 :إعطاء الصادات

يقتصر العالج على ) السراية(إن العالج بالصادات يقصر فترة اإلسهال كما يقصر مدة إفراغ الضمات 
الحاالت الخفيفة والمتوسطة يساعد على ، حيث أن عالج )وجود عالمات التجفاف الشديد(الحاالت الشديدة 

يجب إعطاء الصادات حالما يصبح المريض قادراً على تناول العالج عن طريق . ظهور المقاومة الدوائية
  .الفم وبعد أخذ المسحة الشرجية

إن الدوكسيسكلين هو الدواء المختار لدى الكبار أما لدى األطفال يستعمل االيريتروميسين بينما يستعمل 
  .الفورازوليدون لدى النساء الحوامل ويعتبر التتراسيكلين والكلورانفينيكول واألمبيسيلين كأدوية بديلة

  :والجدول التالي يبين أهم األدوية المستعملة في عالج الكوليرا

  الكبار  األطفال  الصاد

  ملغ ٣٠٠  ـ  الدوكسيسيكلين جرعة واحدة

  ملغ ٥٠٠  كغ/ملغ ١٢,٥  أيام ٣يوم مدة /مرات ٤التتراسيكلين 

  ملغ ٢٥٠  كغ/ملغ ٧,٥  أيام ٣يوم مدة /مرات ٤اإليريتروميسين 

  ملغ ١٠٠  كغ/ملغ ١,٢٥  أيام ٣يوم مدة /مرات ٤الفورازوليدون 

 .إن اختيار الصاد المناسب يعتمد على نتائج الزرع والتحسس الجرثومي
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א 

Poliomyelitis 
  :مقدمة

شلل األطفال مرض فيروسي حاد، تتراوح شدته من عدوى غير متظاهرة إلى علة حموية ال شللية، إلى 
  .التهاب سحايا عقيم، إلى مرض شللي قد يؤدي إلى الوفاة

  :سلسلة العدوى

 Entero وهي من زمرة الفيروسات المعوية Polio Viruses فيروسات شلل األطفال: العامل الخامج •

Viruses  ولها ثالثة أنماطI  ،II ،III والنمط ،I  ،هو المسؤول عن حدوث معظم األوبئة والحاالت الشللية
  .مسؤولة عن معظم الحاالت الناجمة عن اللقاح II ،III بينما النمطين

  .اإلنسان فقط، سواء حامل أو حالة: المستودع •
  .اإلنسان التماس غير المباشرالفموي، اإلنسان الطريق التنفسي،  البرازياإلنسان الطريق  :طرق االنتقال •

  :االستعداد والمقاومة
  .روسي ودائمةمناعة المتخلفة نوعية للنمط الفياالستعداد للعدوى عام، وال

  :دور الحضانة
  .يوم )٣٥- ٣(يوم للحاالت الشللية، وضمن مجال يتراوح بين ) ١٤-٧(عادة 

  :دور السراية
  .دقيق، ولكن سراية المرض تكون أشد قبل بداية األعراض بعدة أيام وبعد ظهورها بعدة أيام غير محدد بشكل

  :التشخيص
وس من براز المصاب، يفضل أخذ العينة ريعتمد عادة على األسس السريرية، ويؤكد باستفراد الفي

ياً، ويظل كذلك ساعة األولى من بدء األعراض حيث يكون إطراح الفيروس أعظم) ٧٢(البرازية خالل الـ 
  .يوم األولى بعد اإلصابة) ١٤(خالل الـ 

لذا فإنه من الضروري ) ئصال شلل األطفالتاس(ولقد التزمت سوريا بهدف منظمة الصحة العالمية 
  .ترصد هذا المرض بشكل يكشف أية حالة قد تظهر

ومنذ  .التلقيح الوطنيةبد من تطبيق إجراءات المكافحة الفعالة خاصة التلقيح الروتيني وحمالت  كذلك ال
.لم تعد تسجل أية حالة مرضية في سورية ١٩٩٥عام 
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אאא 

(A.F.P) Acute Flaccid Paralysis 
  :أمراض الوحدة الحركية السفلية عند الرضع واألطفال

  :أمراض خاليا القرن األمامي •

 .الضمور العضلي الشوكي -

  ).شلل األطفال(التهاب سنجابية النخاع  -
  :أمراض األعصاب المحيطية •

  .تناذر غيالن باريه -
  .شلل القراد -
  .B,B12,Eعوز فيتامين  -
  :أمراض الوصل العصبي العضلي •

  ).المكتسب، الوالدي، الوراثي(الوهن العضلي الوخيم  -
  .التسمم الوشيقي -
  :أمراض العضالت •

  ).دوستين، بيكر، زنار الطرف، مفرط القوية، الخلفي(الحثول العضلية  -
  .عضالتالتهاب ال -
اللبي المركزي، عصيات بنمالين، النووي المركزي، عدم التناسب (اعتالل العضالت الخلقي البنيوي  -

  ).بالنمط الليفي الخلقي، الحثل العضلي الخلقي

  :أمراض استقالبية، غدية، معدنية
  .أدواء خزن الغلوكوجين •
 .شذوذات استقالب الكريانتين •

  .شذوذات الميتوكوندريا •
  .فرط أو نقص نشاط الدرق •
  .فرط أو نقص نشاط الكورتيزول •
  .فرط نشاط جارات الدرق •
    .فرط الكالسيوم، فرط البوتاسيوم أو نقصه •
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  التعريف القياسي

  :حالة شلل األطفال المشتبهة

سنة من ) ١٥( ، لم يعرف لها سبب، عند طفل بعمر دون الـ)بدء مفاجئ(كل حالة شلل رخو حاد 
العمر، بما في ذلك حاالت تناذر غيالن باريه والتهاب النخاع المعترض وأذية العصب الرضي، أو أي 
حالة يشتبه بها الطبيب على أنها شلل أطفال في أي عمر أي أن الشلل لم يحدث نتيجة حادث ولم يكن 

  .موجوداً عند الوالدة

  إجراءات الترصد والمكافحة الواجب اتخاذها

  :ى المستوى المحيطيعل
  .الكشف المبكر عن الحالة المشتبهة وحسب التعريف القياسي •
  .عن الحالة إلى مديرية الصحة ووزارة الصحة) بالهاتف أو بالفاكس(اإلبالغ الفوري  •
  .يوجد عالج نوعي للمرض، وتتم المعالجة الداعمة في المشافي المؤهلة ال: المعالجة •
مكافحة األمراض السارية وفريق التلقيح في شعبة صحة الطفل في مؤازرة فريق التقصي في شعبة  •

  .مديرية الصحة عند إجراء االستقصاء الوبائي واتخاذ إجراءات المكافحة
  .يوم من اإلصابة) ٦٠(مؤازرة فريق المتابعة من مديرية الصحة عند متابعة الحالة بعد  •
  .بوعي الصغري وإرساله إلى مديرية الصحةتسجيل الحالة في التقرير الشهري للترصد، والتقرير األس •
  .اتخاذ إجراءات الوقاية •

  ).١٠(التلقيح حسب برنامج التلقيح الوطني الملحق رقم  -
المشاركة في حمالت تطهير الجيوب والتي تجري سنوياً بهدف منع ظهور إصابات خالل األشهر  -

يتم تلقيح األطفال بعمر  وفي كل حملة. ، حيث يكون الفيروس هاجعاً)٢ت ،١ت( و) نيسان ،آذار(
خمس سنوات فما دون، بجرعتين من لقاح شلل األطفال بفاصلة شهر بينهما، وتستمر كل جولة مدة 

 .أسبوع

فيروس (إن الهدف من الحملة قطع سلسلة العدوى للفيروس عن طريق نشر الفيروس المضعف 
وحالياً أصبح التركيز على . مرض، في البيئة، هذا باإلضافة إلى زيادة مناعة األطفال ضد ال)اللقاح

  :حمالت تطهير الجيوب والتي تتضمن التلقيح في المناطق العالية الخطورة، وهي
o المناطق الحدودية مع الدول المجاورة. 

o المناطق ذات نسبة التغطية المتدنية باللقاح. 
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o  كالبدو(التجمعات كثيرة الحركة.( 

o بشدة المناطق التي تظهر فيها حاالت شلل رخو مشتبهة. 

تثقيف الجمهور حول المرض وطرق العدوى، والوقاية منه، ومزايا التلقيح أثناء الطفولة المبكرة  •
 .واستكمال الجرعات، إضافة لسالمة اللقاح

  :المستوى المتوسطعلى 
  .مديرية الرعاية الصحية -اإلبالغ الفوري عن الحاالت المشتبهة إلى وزارة الصحة  •
  :ساعة بينهما ووفق الشروط التالية ٢٤من المصاب بفاصل  أخذ عينتين برازيتين •

  ).بدء الشلل(تاريخ اإلصابة  يوم من) ١٤(تؤخذ العينة خالل  -
  .بحجم حبة الحمص على األقل: حجم العينة -
ساعة من تاريخ أخذها ضمن حامل ) ٧٢(توضع العينة في عبوة خاصة وترسل خالل فترة ال تتجاوز  -

إلى وزارة الصحة مخبر الصحة العامة، مرفقة باستمارة التقصي ) ٨+ ،٢(+لقاح وبدرجة حرارة 
  .الخاصة

) ١٦(ساعة من اإلبالغ وفق استمارة التقصي الخاصة الملحق رقم ) ٤٨(االستقصاء الوبائي خالل  •
دائرة صحة الطفل وذلك بعد االحتفاظ بنسخة  - مديرية الرعاية الصحية -وإرسالها إلى وزارة الصحة 

  .منها
الحالة التي تبين من خالل تقصيها سريرياً ومخبرياً (دة شل كون حالة الشلل الرخو الحاد مشتبهة بفي حا •

ووبائياً أنها أقرب إلى شلل األطفال من حاالت الشلل الرخو الحاد األخرى وليس بالضرورة حالة شلل 
  :، تتخذ اإلجراءات التالية في منطقة اإلصابة)أطفال

 ).عينة لكل طفل(سنوات ) ٥(ن األطفال بعمر أقل من عينات برازية م) ٥- ٣(أخذ  -

 .تقييم الحالة التلقيحية لألطفال في المنطقة -

) ٥٠(سنوات في القرية التي ظهرت فيها الحالة أو الموجودين في ) ٥(تلقيح األطفال بعمر أقل من  -
 .حول الحالة في المدينة بجرعتين من اللقاح بفاصل شهر منزالً

 .رخو حاد أخرى البحث عن حاالت شلل -

 .زيارة المؤسسات الصحية للتأكيد على ضرورة اإلبالغ الفوري عن حاالت الشلل الرخو الحاد -

وإرسال نسخة ) ١٧(يوم من تاريخ اإلصابة وفق استمارة المتابعة، الملحق رقم ) ٦٠(متابعة الحالة بعد  •
  .من االستمارة إلى دائرة صحة الطفل بعد االحتفاظ بنسخة منها

 .الحالة في سجل حاالت الشلل الرخو الحاد للمحافظةتسجيل  •

  .تسجيل الحالة ضمن تقرير الترصد وتقرير اإلبالغ الصغري األسبوعي وإرساله للمستوى األعلى •
  .التدريب على وبائيات المرض وإجراءات الترصد والمكافحة •
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ذلك إلى دائرة صحة  اإلشراف على المستوى المحيطي، وإعداد تغذية راجعة بذلك، وإرسال تقرير حول •
  .الطفل في مديرية الرعاية الصحية

مديرية األمراض  –تسجيل الحاالت ضمن التقرير الشهري لألمراض السارية وإرساله إلى وزارة الصحة  •
  .السارية

  :المستوى المركزيعلى 
تسجيل العينات وإرسالها إلى مخبر الصحة العامة، حيث تتم دراستها وترسل العينات اإليجابية لفيروس  •

ونمطه، وإعداد تغذية ) بري، لقاح(شلل األطفال إلى مخبر فاكسيرا في القاهرة لتحديد نوع الفيروس 
  .راجعة بنتائج العينات البرازية

وإرسال التغذية الراجعة عن إجراءات التقصي والمتابعة تحليل استمارتي التقصي والمتابعة لكل حالة  •
  .والمكافحة

متابعة وتقييم نشاطات الترصد والمكافحة على المستويين المتوسط والمحيطي من خالل الزيارات  •
اإلشرافية ومؤشرات الترصد، وتحديد المناطق أو المحافظات التي ستتم فيها حمالت تلقيح محلية وتقديم 

  .ومالدعم عند اللز
  ).لجميع المستويات وجميع القطاعات(التدريب على الترصد والمكافحة  •
  .وضع خطة العمل السنوية للبرنامج •
  ).والدولية القطاعات الصحية، اإلعالم، المنظمات الشعبية(التنسيق والتعاون مع الجهات األخرى  •
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אא 

Typhoid Fever 
أكثر (إمساك  - آالم بطنية - فتور وقهم - صداع –حمى  -مرض جرثومي عام، يتميز عادة ببدء مخاتل

 - ضخامة طحال -بطء قلب نسبي -رعاف -سعال جاف - التهاب بلعوم –ألم مفاصل  –) حدوثاً من اإلسهال
االختالطات إصابة النسج اللمفاوية، أكثر  –) من الحاالت% ١٠تظهر في حوالي (بقع وردية على الجذع 

شيوعاً  النزف المعوي وانثقاب األمعاء وتحدث عادة عند غير المعالجين أو عند تأخر المعالجة، معدل 
  %).١(ولكنها تنخفض بالمعالجة إلى أقل من %) ١٠(اإلماتة بدون معالجة 

  :العامل الخامج
  .مصلينمط ) ١٠٧(ويمكن تمييز أكثر من، )salmonella Typhi(السالمونيال التيفية 

  :المستودع
اإلنسان المريض والحامل، قد تحدث حالة الحمل بعد مرض حاد أو خمج خفيف أو خمج تحت سريري، 
الحمل أشيع في متوسطي العمر والسيما اإلناث، وكثيراً ما يكون لدى الحملة المزمنين التهاب مرارة تيفي 

  .ةمزمن، وهم أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الكبد والمجاري الصفراوي

  :طرق االنتقال
األلبان  -الفواكه والخضروات(تناول ماء أو غذاء ملوث ببراز أو بول شخص مريض أو حامل 

، يمكن أن يخمج الذباب األطعمة عن )ومنتجاتها النيئة والملوثة بأيدي حملة الجرثوم أو الحاالت المغفلة
  .طريق النقل الميكانيكي

  :االستعداد والمقاومة
عام، يزيد في األشخاص المصابين بانعدام أو نقص حموضة المعدة، هناك مقاومة نسبية  االستعداد للخمج

  .خفيفة تحدث عقب الخمج السريري أو المستتر أو التمنيع الفاعل
  .تنخفض معدالت الهجمات في المناطق المتوطنة عادة مع تقدم العمر

  :دور الحضانة
  .أسابيع، حسب حجم الجرعة الخامجة ٣- ١



 

٣٩ 
 

  :يةدور السرا

ما دامت العصيات التيفية تطرح مع المفرغات، منذ األسبوع األول عادة ولمدد مختلفة بعد ذلك، ويصبح 
  .من المخموجين حملة دائمين% ٥-٢حوالي 

  :التشخيص

  .اعتماداً على األعراض والعالمات السريرية وبمعاونة الفحوص المخبرية
  .نقص الكريات البيض مع رجحان نسبي للمفاويات •
  ).بعد األسبوع األول(البراز والبول  ،)في األسبوع األول فقط(العامل الممرض من الدم عزل  •
، الذي يصبح إيجابياً )تفاعل فيدال(أكثر الفحوص المخبرية المعتمدة في التشخيص هي الفحوص المصلية  •

فاع ملحوظ في ، يسمح بالتشخيص عندما يحدث ارت)ولكنه محدود الحساسية والنوعية( الثاني أثناء األسبوع
  .عيار األضداد في أمصال مزدوجة شريطة أال يكون اللقاح قد أعطي حديثاً

  التعريف القياسي للحمى التيفية
حالة مريض يشكو من حمى مع واحد أو أكثر من األعراض والعالمات التالية صداع،  :الحالة المشتبهة •

  .كبد، بقع وردية على الجذعفتور، آالم بطنية، إمساك، سعال جاف، ضخامة طحال، ضخامة 
أو ارتفاع األضداد ) ١/٨٠>ل تفاعل فيدا(حالة مشتبهة مع عيار أضداد مرتفع  :الحاالت المرجحة •

  .ين متتاليينبفحص
  .هي حالة مرجحة مع عزل العامل الممرض من الدم أو األنسجة األخرى :الحالة المؤكدة •

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :المستوى المحيطيعلى 
  .الكشف المبكر عن الحاالت •
في (في التقرير الشهري لألمراض السارية ) وفق التعريف القياسي(اإلبالغ عن الحاالت المرجحة  •

-٢(، ورفع هذا التقرير إلى دائرة األمراض السارية والمزمنة في المديرية الملحق رقم )الحاالت المتفرقة
  .ى دائرة األمراض السارية والمزمنة في المديريةواإلبالغ عن الفاشيات أو األوبئة بشكل فوري إل) ٣
  .حسب الخطة المرفقة: العالج النوعي •
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عن حاالت أخرى، ودراسة والبحث للفاشيات واألوبئة فقط، ودراسة المخالطين : االستقصاء الوبائي •
وأخذ عينات من هذه المصادر للزرع الجرثومي، ورفع ...) مصدر الماء والغذاء(الظروف البيئية 

  .تمارات التقصي إلى المستوى األعلىاس
  .التحليل الوبائي للفاشيات أو األوبئة لمعرفة مصدر العدوى •
بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة (اذ إجراءات المكافحة حسب نتائج االستقصاء الوبائي خات •

  :وهي عادة) األخرى
كلورة المياه أو استبدال مصدر  عن طريق) في حال إيجابية السالمونيال في الماء(تأمين ماء نظيف  -

مياه الشرب الملوث بآخر سليم أو غلي الماء في حال عدم توفر بديل، التخلص السليم من البراز 
  .ومكافحة الذباب البشري والقمامة،

تثقيف الجمهور بمبادئ التصحح الشخصي وضرورة التقيد بالنظافة التامة عند إعداد وتداول الطعام،  -
  .يع األلبان ومنتجاتها، وتشجيع اإلرضاع الوالديوبسترة أو غلي جم

والحملة والتأكيد على غسل األيدي بعد التبرز وقبل إعداد  نتثقيف متداولي الطعام والمرض والناقهي -
  .الطعام أو تقديمه

من تداول الطعام، واكتشاف الحملة التيفيين ) حملة مرضى أو(استبعاد األشخاص المخموجين  -
مزارع سلبية متتابعة لعينات برازية  ٣تداول الطعام حتى يتم الحصول على  وعالجهم، ومنعهم من

  .تجمع بفاصل شهر بين عينة وأخرى

  :المستوى المتوسطعلى 
  .مؤازرة فريق التقصي المحلي في حال حدوث الفاشيات واألوبئة •
  .التحليل الوبائي لإلصابات في المحافظة •
الوبائية في وزارة الصحة وإبالغ دائرة الدراسات الوبائية عن رفع التقارير الشهرية إلى دائرة الدراسات  •

  ).٣(الملحق رقم . حدوث األوبئة
  .التغذية الراجعة للمراكز الصحية ومراكز المنطقة •
  .التدريب واإلشراف على عمل المراكز الصحية ومراكز المنطقة •
  .تأمين وتوزيع األدوية والمواد المخبرية •
  .ن خالل المجلس الصحي في المحافظةالتعاون مع الجهات األخرى م •

  :المستوى المركزيعلى 
  .مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة •
  .التحليل الوبائي لإلصابات في القطر •
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  .التغذية الراجعة إلى المستوى المتوسط •
  .التدريب واإلشراف •
  .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
  .تقدير االحتياجات من األدوية والمواد المخبرية •
  .إعداد الدراسات والبحوث أو المسوح لمعرفة معدل االنتشار، وعوامل الخطر المرتبطة بحدوث المرض •
  .التعاون مع الجهات األخرى من خالل اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المشتركة •
  .التعاون مع المنظمات الدولية •

  ةخطة المعالج

  :داتالصا

  :تعطى الصادات حسب ما هو وارد في الجدول

  المدة  جرعة األطفال  جرعة الكبار  طريق اإلعطاء  الدواء

فموي أو وريدي   الكلور انفينيكول
  أو عضلي

  يوم مقسمة على/غ ٣
  .جرعات ٦-٤

يوم مقسمة /كغ/ملغ ٥٠
  جرعات ٦-٤على 

حتى انخفاض 
) ٥-٢(الحرارة 

  أيام

  مقسمة على/ غ ٢    
  جرعات ٦-٤

يوم مقسمة /كغ/ملغ ٣٠
  جرعات ٦-٤على 

حتى إكمال المدة 
  يوم ١٤

  عضلي  األمبيسيلين
  وريديأوأو 

  يوم مقسمة على/غ ٨-٤
  جرعات ٤

يوم /كغ/ملغ ٢٠٠-١٠٠
  جرعات ٤مقسمة على 

  يوم ١٤

عضلي أو   األموكسيسللين
  وريدي أو فموي

  يوم مقسمة على/غ ٦-٤
  جرعات ٣

يوم مقسمة /كغ/ملغ ١٠٠
  جرعات ٣على 

  يوم ١٤

الكوتريموكسازول 
+ تريميتوبريم(

  )سلفاميتوكازول

يوم /غ ٣-٢سلفاميتوكسازول   فموي
  جرعات ٣-٢مقسمة على 

  )حبات عيار فورت ٤(

  سلفاميتوكسازول
يوم مقسمة /كغ/ملغ ٨٠

  جرعات ٣-٢على 

  يوم ١٤

  يوم ١٤  -  يوم مقسمة على جرعتين/غ ١  فموي  السيبرفلوكساسين

يوم مقسمة على /ملغ ٤٠٠  وريدي  
  جرعتين

  يوم ١٤  -

  أيام ٥  يوم/كغ/ملغ ٨٠- ٥٠  يوم جرعة واحدة/ غ ٤-٢  وريدي  السيفترياكسون
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  :مالحظات
  .لم يعد يعتبر الكلورانفينيكول الدواء الرئيسي في المعالجة، وحل محله السيبروفلوكساسين •
  .في معالجة الحمل المزمن في المرارة يفيد الكوتريموكسازول واألمبيسيلين واألموكسيسللين •
  .يوم/كغ/ملغ ٢٥يعطى الكلورانفينيكول عند الرضع دون أسبوعين بمقدار  •
  عند األطفال ناقصي التغذية وفي حال وجود اختالطات تمدد فترة العالج لمدة أسبوع آخر بحيث  •

  .أسابيع ٣تصبح 

  :اإلجراءات الداعمة

تجنب الساليسيالت والمسهالت والحقن الشرجية يمكن استعمال راحة، تغذية جيدة مع تغيير األطعمة، 
  .التغذية الخاللية، إعاضة السوائل والشوارد

يجب إحالة المريض بسرعة إلى .../ نزف هضمي، انثقاب أمعاء/وفي حال حدوث اختالطات 
  .المستشفى

  :معالجة النكس

  .أيام ٥ما تمتد أكثر من  مشابه لمعالجة المرض البدئي، مع العلم أن مدة المعالجة نادراً
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אא 

Meningitis 
  :وتضم نوعين رئيسين

 .التهاب السحايا العقيم -

 .الجرثومي التهاب السحايا -

  .التهاب السجايا الجرثومي نظراً لخطورتهوسنقصر بحثنا هذا على 

  التهاب السحايا الجرثومي

يمكن أن يتسبب عن عدد كبير من الجراثيم، وإن العامل الممرض في التهابات السحايا الجرثومية 
  :المرجح حسب العمر كما يلي

 .من المكورات العقدية، االيشريشياكولي B المجموعة :الولدان -

 .، النايسريات السحائية، العقديات الرئويةالنزليةالمستدمية  :األطفال -

 .سحائية، العقديات الرئويةال النايسريات :الكبار -

، ألنها )أو الحمى المخية الشوكية(وسنخصص في بحثنا هذا التهاب السحايا بالنايسيريات السحائية 
  .المسؤولة عن حدوث التهاب السحايا

والعقدية الرئوية، لخطورة األمراض الناجمة عن هذين  كذلك التهاب السحايا بالمستدمية النزلية
  .الجرثومين ووجود لقاحات فعالة للوقاية من اإلصابة بهما

  التهاب السحايا بالمكور السحائي

مرض جرثومي حاد يتميز ببدء مفاجئ، مع حمى وصداع وغثيان وإقياء وتيبس العنق، ويمكن أن يحدث 
 .طور إلى هذيان وسباتطفح جلدي أو بقع وردية، ويمكن أن يت

وعند الرضع وصغار األطفال يظهر ميل للنوم ونوبات تشنجية ورفض الرضاعة ونقص أو فرط 
  .الحرارة وتورم اليافوخ واختالجات

 %.١٠بينما ينقص بالمعالجة الباكرة والفعالة إلى % ٥٠معدل اإلماتة بدون معالجة أكثر من 
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  :العامل الخامج

، وهي من الجراثيم الهشة، يقسم )مكورات سلبية الغرام( Nisseria Meningiditisالنايسيرية السحائية 
) A,B,C,D,X,Y,Z,W 135(إلى عدة مجموعات ) عديد السكريد(العامل الممرض وفقاً للمستضد النوعي 

  .معظم حوادث األوبئة A,C,Y,W 135تسبب المجموعات 

 :المستودع

% ٥٠- ٥، مكان الحمل البلعوم األنفي نسبة الحملة )صحي حامل(اإلنسان فقط على شكل حالة أو حامل 
 ).ترتفع في حاالت األوبئة(من أفراد المجتمع 

 :طرق االنتقال

أو بالتماس المباشر ...) من خالل السعال والعطاس (بالقطيرات ) لكون الجرثوم هشاً(انتقال مباشر فقط 
 .مع المفرزات األنفية البلعومية لشخص مخموج

 :المقاومةاالستعداد و

االستعداد للعدوى عام، ولكن االستعداد للمرض السريري منخفض ويقل مع تقدم العمر، وتعقب الخمج 
مناعة للزمرة الخامجة فقط مدة غير معروفة، وإن المناعة الحاصلة بعد حالة الحمل ) حتى دون السريري(

 .ضعيفة ومؤقتة

 :دور الحضانة

 .حاالت األوبئة ، تنقص في)أيام ٤-٣غالباً (أيام  ١٠- ٢

 :دور السراية

طالما وجد الجرثوم في مفرزات الفم واألنف، تنتهي السراية بعد يوم واحد فقط من المعالجة بالصادات 
، وإن البنسلين يكبت الجراثيم مؤقتاً ولكنه ال يقضي )ريفامبيسين، سيبروفلوكساسين(التي يتحسس لها الجرثوم 
 .عليها في البلعوم األنفي

 :التشخيص

اعتماداً على األعراض والعالمات السريرية، يكون السائل الدماغي الشوكي عكراً، والبروتينات مرتفعة، 
  .والسكر منخفضاً أو معدوماً، والكريات البيض زائدة على حساب المعتدالت
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ويؤكد التشخيص بإظهار الجراثيم في لطاخة من السائل الدماغي الشوكي أو الزرع الجرثومي أو 
بتمييز عديدات السكر ) في مخابر وزارة الصحة(الالتكس، كما يمكن تحديد الزمر الجرثومية التراص 

  .النوعية بطرق تراص الالتكس المناعي المضاد

األطفال الجامعي ودمشق في محافظة دمشق ومشفى األطفال التابع : ولقد تم اعتماد المشافي التالية
ي محافظة طرطوس ومشفيي الوطني واألسد الجامعي في لوزارة الصحة في محافظة حلب ومشفى الباسل ف

محافظة الالذقية ومجمع الباسل في محافظة حماه كمشافي مختارة للترصد المخبري اللتهاب السحايا، حيث 
تقوم بعملية الزرع للحاالت المشتبهة، وترسل المزارع مع استمارات االستقصاء إلى مديرية مخابر الصحة 

  .أجل تأكيد التشخيص والتنميط الجرثومي العامة في الوزارة من

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :المستوى المحيطيعلى 
 .عن الحاالت، بفرض بدء العالج المالئم بدون تأخير المبكرالكشف  •
وفق التعريف (األمراض السارية والمزمنة في المديرية عن الحاالت المشتبهة أو المحتملة  دائرةإبالغ  •

ساعة بالهاتف أو الفاكس، وتسجيل الحاالت في التقرير الشهري لألمراض  ٢٤خالل فترة ) القياسي
 .السارية ورفعه إلى دائرة األمراض السارية والمزمنة في المديرية

 :العالج •

ة، بعد أخذ عينة من السائل الدماغي الشوكي وإرسالها إلى المخبر، وقبل وصول حسب الخطة المرفق
النتيجة المخبرية، في المشافي المختارة للترصد المخبري، واستناداً إلى األعراض والعالمات السريرة في 

 .باقي المشافي
 :االستقصاء الوبائي •

، وترصد )١٣(ة بالمرض، الملحق رقم في المستشفى، وإمالء استمارة التقصي الخاص المريضبزيارة 
المخالطين واكتشاف العالمات المبكرة للمرض وال سيما الحمى بغرض بدء العالج المالئم دون تأخير، 

 .وإرسال االستمارة إلى المستوى األعلى، يتم االستقصاء من قبل فريق التقصي بمديرية الصحة
المشفى وإرسالها للمستوى األعلى واإلبالغ الفوري عن يتم في المشافي المختارة إمالء االستمارة في 

  .الحاالت المشتبهة
ألف من السكان، خالل  ٥/١٠٠دراسة الوضع الوبائي حيث يشخص الوباء إذا كان معدل الهجمة 

أضعاف المتوقع مقارنة بالسنوات الخمس السابقة لنفس  ١٠ - ٥أسبوعين متتالين أو كان عدد الحاالت 
  .أضعاف خالل أسبوعين متتالين ١٠ - ٥ونفس المجموعة السكانية، أو تزايد عدد الحاالت الفترة الزمنية 

 .وفريق المديرية) مركز المنطقة(يتم االستقصاء خالل الفاشيات بالتعاون بين الفريق المحلي 
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 :اتخاذ إجراءات المكافحة •
 .ساعة بعد بدء العالج الكيميائي ٢٤يطبق العزل التنفسي لمدة : العزل -

 .تطهير مفرزات األنف والبلعوم واألدوات الملوثة بها
) مثل أفراد األسرة أو الصف أو العمل(حماية المخالطين الصميمين والمشاركين في نفس المسكن  -

 :بإعطائهم الوقاية الكيميائية المكونة من الريفامبيسين على الشكل التالي
o مغ مرتين في اليوم لمدة يومين ٦٠٠: البالغون. 
o يوم مقسمة على جرعتين لمدة يومين/ كغ/ مغ٢٠: ال فوق الشهراألطف. 
o يوم مقسمة على جرعتين لمدة يومين/ كغ/ مغ١٠: األطفال الرضع دون الشهر.  
ينصح بعدم استخدام الوقاية الكيميائية على نطاق واسع خشية ظهور المقاومة الجرثومية  :مالحظة

ملغ جرعة واحدة، / ٥٠٠/الوقاية بمقدار للصادات، ويمكن استعمال السيبروفلوكساسين في 
 .ويعطى للكبار فقط

 :التلقيح -
وال توجد ) من السكان ٥/١٠٠٠٠٠معدل الهجمة أعلى من (يستعمل اللقاح في حال حدوث وباء فقط 

 .فائدة من تلقيح المخالطين
  :يتم إعطاء اللقاح روتينياً للفئات المستهدفة التالية :مالحظة

o  المقدسة ألداء فريضتي الحج والعمرةالمسافرون إلى الديار. 
o المسافرون إلى مناطق ينتشر فيها المرض. 
o طالب الصف األول للتعليم األساسي. 
o المجندون الجدد.  

يتميز بإمكانية إعطاءه لألطفال  A,C,Y,W 135يوجد حالياً لقاح رباعي مدمج يحوي األنماط  -
س سنوات، كما أنه يمنع حالة الحمل ضمن برنامج التلقيح الوطني، ومدة حمايته تزيد عن الخم

 ....الجرثومي في البلعوم 
عن أساليب التصحيح الشخصي وضرورة تخفيض التماس المباشر أو الخمج بالقطيرات  الصحيالتثقيف  •

الثكنات، المعسكرات، (ومنع االزدحام الزائد في أماكن المعيشة والمواصالت العامة وأماكن العمل 
 ).إلخ...المدارس، 

  :المستوى المتوسطعلى 
االستقصاء الوبائي للحاالت المبلغ عنها ومؤازرة فريق التقصي المحلي، وفريق التلقيح المحلي في حال  •

 .حدوث األوبئة
 .التحليل الوبائي لإلصابات في المحافظة •
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رفع التقارير األسبوعية والشهرية واستمارات التقصي إلى دائرة الدراسات الوبائية في وزارة الصحة  •
 ).٦، ٥، ٤، ٣(إبالغ دائرة الدراسات الوبائية عن حدوث األوبئة، الملحق رقم و
 .التغذية الراجعة للمراكز الصحية •
 .التدريب واإلشراف على عمل المراكز الصحية والمستشفيات •
 .تأمين وتوزيع األدوية والمواد المخدرة •
توزيعه على المراكز الصحية،  تقدير االحتياجات من اللقاح ليتم تأمينه من قبل وزارة الصحة، ثم •

 ....).كمركز التلقيح الدولي، والمراكز الصحية خالل حملة التلقيح المدرسي (المخصصة إلعطاء اللقاح 
 ).خاصة الصحة المدرسية(التعاون مع الجهات األخرى  •

  :المستوى المركزي على
 .مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة •
 .الوبائي لإلصابات في القطرالتحليل  •
 .التغذية الراجعة إلى المستوى المتوسط •
 .التدريب واألشراف •
 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
 .تقدير االحتياجات من األدوية والمواد المخبرية •
 .تأمين اللقاحات وتوزيعها على المحافظات •
 .وامل الخطر المرتبطة بحدوث المرضإعداد الدراسات والبحوث أو المسوح لمعرفة معدل االنتشار وع •
 ).خاصة الصحة المدرسية(التعاون مع الجهات األخرى  •
 .التعاون مع المنظمات الدولية •

  التهاب السحايا بالمستدمية النزلية

مرض جرثومي يتميز ببدء فجائي أو تدريجي واألعراض عبارة عن حمى وإقياء ونوام وتيبس العنق 
  .بانتباج اليافوخ في الرضعوالظهر، وتهيج سحائي يتجلى 

  .ومن الشائع حدوث الغيبوبة، وهو دائماً يترافق بتجرثم الدم

 :العامل الخامج

 )a(، تقسم إلى أنماط مصلية من )عصيات سلبية الغرام(  Hemophilus Influenzaالمستدمية النزلية 
هي  )b(والمستدمية النزلية من النمط ، )عديدة السكاريد(على أساس المستضدات المحفظية النوعية  )f(إلى 

  .أكثر إمراضاً
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 :المستودع

 .اإلنسان

 :طرق االنتقال

 .بواسطة القطيرات والمفرزات األنفية والبلعومية أثناء دور السراية

 :االستعداد والمقاومة

 .للرضيعوهناك مناعة منتقلة عبر المشيمة . والمناعة مكتسبة من عدوى سابقة أو تمنيع. االستعداد عام

 :دور الحضانة

 .أيام) ٤-٢(يحتمل أن يكون من . مجهول

 :دور السراية

تزول العدوى . ما دامت الجراثيم في المفرزات األنفية والبلعومية، وقد تبقى لمدة طويلة بدون مفرزات
  .ساعة من العالج بالصادات) ٤٨-٢٤(في غضون 

  التهاب السحايا بالعقدية الرئوية

وقد يترافق تجرثم . وهو عادة خاطف يحدث مع تجرثم الدم. مرض جرثومي يتميز بمعدل إماتة مرتفع
  .الدم مع التهاب األذن الوسطى أو الخشاء

يحدث المرض إفرادياً لدى الرضع والمسنين، ولدى بعض المجموعات األكثر تعرضاً للخطر 
  ...).غاماغلوبولبينكالمرضى المستأصل لهم الطحال، أو الذين لديهم نقص ال(

 :العامل الخامج

نمط مصلي ) ٩٠(، وهناك )مكورة مزدوجة إيجابية الغرام( Streptococeus Pneumoniaالعقدية الرئوية 
  .معروف، يختلف توزعها حسب األقاليم والدول

  .وهناك حالياً دراسة مخبرية لتحديد األنماط المصلية السائدة

 :المستودع

 .وحمل الجرثوم أكثر شيوعاً لدى األطفال منه لدى البالغين. ملاإلنسان المصاب أو الحا
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 :طرق االنتقال

وإن المالمسة المباشرة مع شخص مصاب ينتج عنه . انتشار القطيرات ومالمسة اإلفرازات التنفسية
 .الجرثوم في البلعوم األنفي أكثر من اإلصابة بالمرض

 :االستعداد والمقاومة

 .وهناك مناعة مكتسبة عبر المشيمة. كتسبة من عدوى سابقة أو تمنيعوالمناعة م. االستعداد عام

 :دور الحضانة

 .أيام) ٤- ١(ربما من . غير معروف

 :دور السراية

  .وقد تستمر السراية لفترة طويلة لدى المرضى المنقوصي المناعة. طالما بقي الجرثوم في المفرزات

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :وتختلف عنها بما يلي. مشابهة لإلجراءات الخاصة بالحمى المخية الشوكية

نظراً ألن اإلصابات بكل من جرثومي المستدمية النزلية . ال توجد إجراءات خاصة لالستجابة لألوبئة •
 .والعقدية الرئوية إفرادية

، هي األطفال بعمر دون ) bلقاح مدمج يحوي النمط المصلي (الفئات المستهدفة بلقاح المستدمية النزلية  •
ويدعم  HIB – DPTوالرباعي  Bوالتهاب الكبد الفيروسي  HIB – DPTالسنة ضمن اللقاح الخامسي 

، حسب ما هو وارد في برنامج التلقيح الوطني HIB – DPTبعمر السنة والنصف ضمن اللقاح الرباعي 
 ).١٠(الملحق رقم 

اح مدمج يحوي السبع زمر األكثر انتشاراً في الواليات المتحدة أما بالنسبة للقاح العقدية الرئوية فيوجد لق •
 .متوفر فقط لدى القطاع الخاص.. والدول األوربية 

األطفال الجامعي  ولم يدخل ضمن برنامج التلقيح الوطني، حيث تجرى دراسة مخبرية في مشافي
ودمشق في محافظة دمشق ومجمع الباسل في محافظة حماة لدراسة األنماط المصلية السائدة ومدى انتشار 

  .المرض، واألهمية الصحية إلدخال اللقاح ضمن برنامج التلقيح الوطني

  .تسنوا) ٤- ٢(يعطى اللقاح لجميع األطفال بعمر أقل من عامين وللفئات العالية الخطورة بعمر 
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  التعريف القياسي لحالة التهاب سحايا جرثومي

 :الحالة المشتبهة اللتهابات السحايا الحاد

مع صالبة نقرة أو تغير في درجة الوعي أو ) م إبطية ٣٨م شرجية أو  ٣٨.٥ >(بدء مفاجئ لحرارة 
مشتبهة لدى شخص بعمر دون السنة، تحدث الحالة ال) كنوبة عصبية أو حالة هياج(أعراض سحائية أخرى 

  .من التهاب السحايا الحاد عندما تترافق الحرارة مع انتباج اليافوخ

 :الحالة المحتملة اللتهاب السحايا الجرثومي

  :حالة مشتبهة من التهاب السحايا الحاد كما هو وارد أعاله مع واحد على األقل مما يلي
o سائل دماغي شوكي عكر أو 
o  أو مل/ خلية  ١٠٠ >=عدد كريات الدم البيضاء 
o مل/ خلية  ١٠٠إلى  ١٠بيضاء من عدد كريات الدم ال. 

دل أو نقص في تركيز الغلوكوز أقل من / ملغ  ١٠٠وزيادة في تركيز البروتين أكثر من   
 .دل/مغ ٤٠

o صبغة غرام تظهر أحد هذه النتائج التالية: 

  ).المستدمية النزلية(عصيات سالبة لصبغة الغرام  -

  ).العقدية الرئوية(عصيات موجبة لصبغة الغرام  -

 ).النيسرية السحائية(كريات مزدوجة سالبة لصبغة الغرام  -
o وضع وبائي أو وجود اندفاعات نمشية أو قرمزية: بالنسبة للنيسرية السحائية. 

 :الحالة المؤكدة اللتهاب السحايا الجرثومي

السائل الدماغي الشوكي حالة مشتبه أو محتملة، كما ورد أعاله مع إيجابية كشف مستضدات الجرثوم في 
  .أو إيجابية زرع السائل الدماغي الشوكي أو الدم

  خطة المعالجة

يجب البدء بالمعالجة بشكل مبكر عند االشتباه السريري وبعد أخذ عينة من السائل الدماغي، وقبل ظهور 
رض فإنه ينصح نتيجة الفحص الجرثومي، ونظراً لوجود بعض الحاالت التي يصعب فيها استفراد العامل المم

  :باستعمال الصادات وفقاً لسن المريض على الشكل التالي
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  :معالجة التهاب السحايا الجرثومي عند األطفال والبالغين

يعتبر البنسلين الدواء المختار بين الصادات، يمكن إعطاء األمبيسللين، األموكسيسللين أو الكلورانفينيكول 
مثالً وجود بعض الذراري المقاومة من (ساعة من إعطاء البنسلين  ٤٨ - ٢٤إذا لم يتحسن المريض خالل 

  ).المستدميات النزلية

  :أيام فقط كما هو وارد في الجدول ٤ويجب إعطاء الدواء مدة 

 :أشهر ٣معالجة التهاب السحايا عند الولدان واألطفال دون 

كولي المسبب األول اللتهاب السحايا، لذا يجب  نظراً لكون العصيات السلبية الغرام وخاصة االيشريشيا
يوم مقسمة /كغ/ملغ ٢٠٠(أن تكون المعالجة بالصادات مفيدة ضد هذا العامل وهذه األدوية هي األمبيسلين 

  ).يوم/كغ/ملغ ٦(والجنتامايسين ) على أربع جرعات

  .لعصبيةتطبق المعالجة الداعمة في حال حدوث االختالطات الدورانية أو التنفسية أو ا

  الصادات لعالج مرض السحائيات واألسباب الرئيسية األخرى اللتهاب السحايا الجرثومي

  )يوم(المدة   جرعة األطفال  جرعة الكبار  طريق اإلعطاء  الدواء

  مليون وحدة ٤-٣  حقن وريدي  البنسلين ج
  ساعات ٦-٤

يوم /كغ/ألف وحدة ٤٠٠
  جرعات ٦-٤مقسمة على 

< ٤  

األمبيسلين أو 

  األموكسيسللين

يوم مقسمة /كغ/ملغ ٢٥٠  ساعات٦/غ ٣-٢  حقن وريدي
  جرعات ٦-٤على 

< ٤  

يوم مقسمة /كغ/ملغ ٢٥٠  ساعات٦/غ ٣-٢  فموي  األموكسيسللين
  جرعات ٦-٤على 

< ٤  

يوم مقسمة /كغ/ملغ ١٠٠  ساعة ١٢-٨/غ١  حقن وريدي  الكلورانفينيكول
  جرعات ٦-٤على 

< ٤  

يوم مقسمة /كغ/ملغ ٢٥٠  ساعات٦/غ٢  حقن وريدي  السيفوتاكسيم
  جرعات ٦-٤على 

< ٤  

  ٤ >  يوم/كغ/ملغ ٨٠- ٥٠ ساعة ١٤- ١٢/غ٢-١  حقن وريدي  السفترياكسون

  جرعة واحدة  يوم/كغ/ملغ ٨٠- ٥٠  جرعة واحدة ٢-١  حقن عضلي  
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אFאE 

Diphtheria 
ويمكن أن ) اللوزتين، البلعوم، الحنجرة، األنف(جرثومي حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي  مرض

أو الجلد وتفوق األخماج المستترة حاالت ) الملتحمة واألعضاء التناسلية(يصيب أغشية مخاطية أخرى 
  .المرض الظاهر

، إضافة )التهاب موضعي مع تشكل غشاء رمادي ملتصق( يسبب أعراض موضعية حسب مكان توضعه
ناتجة عن إفراز الذيفان وهي شلل األعصاب القحفية والحركية ) أسابيع ٦- ٢(إلى تظاهرات عامة تتأخر 

والحسية والتهاب عضلة القلب، وغالباً ما تكون هي المسؤولة عن الوفاة ويصل معدل اإلماتة في الحاالت 
  .من الحاالت% ١٠- ٥غير المعالجة إلى 

 :العامل الخامج

  .والجرثوم قادر على إفراز ذيفان خارجي corynebacterium diphtheriaالوتدية الخناقية 

 :المستودع

 .اإلنسان فقط، حالة أو حامل، يشكل الحمل القسم األعظم من المستودع

 :طرق االنتقال

، وبشكل أقل عن طريق التماس مع أدوات ملوثة بالتماس المباشر مع المريض أو حامل للجرثوم
 .بمفرزات األشخاص المخموجين

 :االستعداد والمقاومة

االستعداد للخمج عام، وتوجد مناعة منقولة عبر المشيمة من األم إلى طفلها خالل ستة أشهر بعد الوالدة، 
ضمن اللقاح  Toxoidبالذوفان  وال تعطى اإلصابة مناعة مؤكدة، ويمكن إحداث مناعة فاعلة ومديدة بالتمنيع

  .)DPT- Hib(أو الرباعي  )DT(، أو الثنائي )DPT(الثالثي 

 :دور الحضانة

  .أيام، وأحياناً أكثر ٥- ٢
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 :دور السراية
  .ال تزيد عن أسبوعين، لكن تطول في الحملة الناقهين، المعالجة الفعالة بالصادات تنهي الحمل بسرعة

  :التشخيص

  ).من األغشية الكاذبة(والعالمات السريرية، ويثبت بالفحص الجراثيمي اعتماداً على األعراض 

  التعريف القياسي لحالة الخناق
 :الحالة المرجحة

وهي عبارة عن (التهاب بلعوم حاد، أو التهاب بلعوم أنفي، أو التهاب حنجرة حاد مع وجود أغشية كاذبة 
 ).لطخة أو لطخ من غشاء رمادي ملتصق أو محاط بالتهاب

 :الحالة المؤكدة

  .حالة مرجحة مع حالة مثبتة بالفحص الجرثومي لمسحة من األغشية الكاذبة

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :المستوى المحيطيعلى 
 .الكشف المبكر عن الحاالت •
 ٢٤ودائرة صحة الطفل والتلقيح في المديرية عن الحاالت خالل  األمراض السارية والمزمنة دائرةإبالغ  •

 .ساعة بالهاتف أو الفاكس
بعد أخذ عينة من األغشية الكاذبة أو اآلفة الجلدية وإرسالها  ):حسب الخطة المرفقة(العالج النوعي  •

 .للمخبر، والبدء بالعالج قبل وصول النتيجة المخبرية
التقصي في مديرية الصحة بالتعاون مع عناصر صحية من المركز من قبل فريق  :االستقصاء الوبائي •

الصحي، حيث يتم إمالء استمارة التقصي الخاصة بالمريض، ويتم التركيز في السؤال على الحالة 
 ).١٤(الملحق رقم . التمنيعية للمصاب، والبحث عن حاالت أخرى

 .لإلصابات لمعرفة السبب ومصدر العدوى التحليل الوبائي •

 :المكافحةإجراءات  اتخاذ •
األولى بعد وقف العالج بالصادات بيوم، (يعزل المريض حتى ثبات سلبية الزرع مرتين  :العزل -

 ).في حال عدم توفر الزرع(، أو أسبوعين )من األولى ساعة على األقل ٢٤والثانية بعد 
 .لجميع األدوات التي تالمس المريض، وجميع األدوات الملوثة بمفرزاته :التطهير -
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 :المخالطون -

o ًضمن ) اللقاح(يجب إعطاؤهم جرعة معززة من الذوفان  :الممنعون سابقاDpt- Hib  أوDT. 

o غ أو  ١البدء بالتمنيع بالجرعة األولى من اللقاح وإعطاء ايريثروميسين بالفم  :غير الممنعين
 .يوم مقسمة على أربع جرعات لمدة أسبوع/كغ/مغ ٣٠

 .التلقيح في المركز الصحييقوم بعمليات التلقيح عناصر 
يجب إبالغ مديرية الصحة، حيث يقوم فريق من المديرية  في حال حدوث األوبئة أو الفاشيات -

بالتعاون مع عناصر صحية من المركز الصحي بزيارة المنطقة ليتم تلقيح جميع المستعدين وخاصة 
ستقصاء الوبائي لتحديد الرضع واألطفال قبل السن المدرسي بجرعتين بفاصل شهر، إضافة إلى اال

 .مصدر العدوى والمجموعات األكثر تعرضاً للخطر
لتعريف الناس وال سيما اآلباء واألمهات بمخاطر الخناق وأهمية أخذ اللقاحات  :التثقيف الصحي -

 .بمواعيدها
الملحق  ، والتقرير الصغري)٣(في التقرير الشهري لألمراض السارية، الملحق رقم  الحالة تسجيل •

 ).٤(رقم 
تلقيح األطفال باللقاح الرباعي حسب برنامج التلقيح الوطني، الملحق  :اإلجراءات الوقائية اتخاذ •

 ).١٠(رقم 

  :المستوى المتوسطعلى 
 .ؤازرة فريق التقصي المحلي في استقصاء الحاالتم •
 .مؤازرة فريق التلقيح المحلي في عمليات التلقيح خالل الفاشيات واألوبئة •
 .التحليل الوبائي لإلصابات في المحافظة •
رفع التقارير الشهرية عن اإلصابات إلى دائرة الدراسات الوبائية ورفع تقارير الترصد األسبوعية  •

والصفرية واستمارات التقصي الوبائي وإجراءات المكافحة المتخذة عند حدوث الفاشيات واألوبئة 
 .إلى دائرة الطفل والتلقيح في وزارة الصحة

 .التغذية الراجعة للمراكز الصحية •
 .التدريب واإلشراف على عمل المراكز الصحية •
 .تأمين وتوزيع األدوية والمواد المخبرية •
 .تقدير االحتياجات من اللقاح ليتم من قبل وزارة الصحة، ثم توزيعه على المراكز الصحية •
 .الصحي في المحافظةمن خالل المجلس ) خاصة الصحة المدرسية(األخرى التعاون مع الجهات  •

   



 

٥٧ 
 

  :المستوى المركزيعلى 
 .مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة •
 .التحليل الوبائي لإلصابات في القطر •
 .التغذية الراجعة إلى المستوى المتوسط •
 .التدريب واإلشراف •
 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
 .الخبريةتقدير االحتياجات من األدوية والمواد  •
 .تأمين اللقاحات وتوزيعها على المحافظات •
 .تأمين المصل المضاد للذيفان •
إعداد الدراسات والبحوث أو المسوح لمعرفة معدل االنتشار، وعوامل الخطر المرتبطة بحدوث  •

 .المرض
األخرى من خالل اللجان الوطنية للمكافحة وخاصة الصحة المدرسية والتعاون مع  التعاون مع الجهات •

 .المنظمات الدولية

  خطة المعالجة

  ).بعد أخذ نماذج للزرع الجرثومي(يجب البدء بالمعالجة بسرعة وعند االشتباه السريري 

ألف وحدة  ١٠٠-٢٠بجرعة واحدة مقدارها ) بعد استبعاد فرط التحسس(يعطى المصل المضاد للذيفان 
  .بالطريق العضلي، في حاالت الخمج الشديد يجب زرق الترياق بالعضل والوريد معاً

  :وهي) وتستعمل مع الترياق وليس بديالً عنه(كما تعطى الصادات الفعالة ضد الجرثوم 

 .لمدة سبعة أيام) كغ/ مغ٤٠األطفال (يوم / غ١اريثرومايسين 

ألف وحدة لألطفال  ٣٠٠أو (أيام،  ١٠مليون وحدة بالعضل يومياً لمدة  ٢-ألف ٦٠٠: بروكائين بنسلين
  ).كغ١٠ألف لألطفال بوزن يزيد عن  ٦٠٠كغ،  ١٠بوزن أقل من 
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אא 

Pertussis 
 ٢-١تدوم ) المرحلة النزلية(مرض جرثومي حاد يصيب الجهاز التنفسي، يبدأ بأعراض نزلة بلعومية 

سعال النوبي الذي يتميز بسعالت عنيفة متكررة، وكل سلسلة من االنتيابات بها سعالت أسبوع، يليها مرحلة ال
كثيرة ال يقطعها شهيق وقد يعقبها صيحة ديكية مميزة أو شهقة ذات نغمة عالية، وكثيراً ما تنتهي االنتيابات 

بالغين، يدوم الدور بإخراج مخاط رائق ومتماسك، والغالب أال تحدث الشهقة النموذجية في صغار الرضع وال
  .، لكن تحدث الوفيات عند األطفال دون السنة%٤- ٠.١شهر، معدل اإلماتة  ٢-١النوبي 

 :العامل الخامج
  .Bordetella pertussisعصية الشاهوق 

 :المستودع
 .اإلنسان المريض فقط

 :طرق االنتقال
 .المريض التنفسية مباشر بالقطيرات التنفسية أو التماس المباشر مع مفرزات

 :االستعداد والمقاومة
االستعداد للخمج عام، وال يوجد مناعة منقولة عبر المشيمة من األم إلى طفلها، تعطي اإلصابة مناعة 

أو  )DPT(مديدة ومؤكدة، كما يمكن إحداث مناعة فاعلة ومديدة بإعطاء اللقاح المقتول ضمن اللقاح الثالثي 
  .)DPT-HIB(الرباعي 

 :ضانةدور الح
 ).أيام ١٠وسطياً (أسابيع  ٣- ١

  :دور السراية

، )في حال عدم العالج بالصادات(أسابيع بعد بدء المرحلة النوبية  ٣من بدء المرحلة النزلية حتى 
 .أيام فقط بعد بدء العالج بالصادات ٧-٥السراية أعلى في الدور النزلي، الصادات تنقص السراية حتى 
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 :التشخيص

اعتماداً على األعراض والعالمات السريرية، ويمكن تأكيد التشخيص باستفراد الجرثوم من مسحات 
  ).مع العلم أنه من الصعب جداً استفراد العامل الممرض(بلعومية 

  التعريف القياسي لحالة السعال الديكي المشتبهة

نوب من السعال،  ،أو أكثرسعال مستمر ألسبوعين : قصة سعال شديد، مع وجود أحد األعراض التالية
  .سعال متبوع بإقياء

  إجراءات الترصد والمكافحة
  :المستوى المحيطيعلى 

 .عن الحاالت المبكرالكشف  •
في الحاالت (في التقرير الشهري لألمراض السارية ) وفق التعريف القياسي( الحاالتاإلبالغ عن  •

التقرير إلى دائرة األمراض السارية ، ورفع هذا )٤ - ٣(وضمن التقرير الصغري ملحق ) المتفرقة
والمزمنة في المديرية واإلبالغ عن الفاشيات أو األوبئة بشكل فوري إلى دائرة األمراض السارية 

 .والمزمنة في المديرية، يرفع التقرير الصفري إلى دائرة الرعاية في المديرية
ض إذا أعطيت في دور الحضانة أو إن معالجة الحالة تلعب دوراً في تخفيف حدة المر :العالج النوعي •

باكراً في الدور النزلي، وال تأثير لها إذا أعطيت في المرحلة النوبية، ولكن العالج يقصر السراية، يعطى 
 .االريثرومايسين لمدة أسبوعين أو الكوتريموكسازول

شكل فوري، للفاشيات واألوبئة فقط، حيث يتم إبالغ دائرة األمراض السارية ب :االستقصاء الوبائي •
ويشارك فريق التقصي عناصر صحية من مركز المنطقة والمركز الصحي في عملية االستقصاء الوبائي 
التي يتم فيها التركيز في السؤال عن الحالة التمنيعية لألطفال، والبحث عن حاالت أخرى غير مشخصة 

 .لجرعاتهم التلقيحية أو غير مبلغ عنها، ويتم تلقيح األطفال غير الممنعين أو غير المستكملين
 .لمعرفة سبب الفاشيات أو األوبئة التحليل الوبائي •

 :اتخاذ إجراءات المكافحة •
أيام على األقل بعد بدء العالج الذي يجب أن  ٥عزل المريض عن صغار األطفال والرضع مدة  -

 .يستمر أسبوعين على األقل
ممنعين بشكل كاف عن المدارس سنوات وغير ال ٧استبعاد المخالطين أقل ممن أعمارهم أقل من  -

 .يوم بعد آخر تعرض ١٤ودور الحضانة لمدة 
 ).األنف والحلق واألدوات الملوثة بها(تطهير مفرزات المريض  -
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 :سنوات ٧المخالطون أقل من  -
o ال داعي إلعطاء اللقاح أو الوقاية الكيميائية :ممنعون مستكملون جرعاتهم التلقيحية. 

o اللقاح الرباعي (استكمال الجرعات التلقيحية  :حيةغير مستكملين جرعاتهم التلقي DPT-Hib.( 

o البدء بالجرعة األولى من اللقاح، وإعطاء أريثرومايسين أو كوتريموكسازول مدة  :غير ممنعين
 .يوم أو طوال فترة إمكان انتقال العدوى إذا تعذر وقف التعرض ١٤

ومزايا البدء بالتمنيع في سن مبكرة وضرورة  التثقيف الصحي لآلباء واألمهات عن أخطار السعال الديكي •
 .العناية بتغذية األطفال وخاصة صغار األطفال

 ).١٠الملحق رقم (تلقيح األطفال باللقاح الرباعي حسب برنامج التلقيح الوطني : اتخاذ اإلجراءات الوقائية •

  :المستوى المتوسطعلى 
 .مؤازرة فريق التقصي المحلي في حال حدوث الفاشيات •
 .التحليل الوبائي لإلصابات في المحافظة •
رفع التقارير الشهرية إلى دائرة الدراسات الوبائية في وزارة الصحة، وإبالغ دائرة صحة الطفل والتلقيح  •

 .عند حدوث الفاشيات واألوبئة، وإرسال تقارير الترصد األسبوعية والصفرية
 .التغذية الراجعة للمراكز الصحية •
 .عمل المراكز الصحية التدريب واإلشراف على •
 .تأمين توزيع األدوية والمواد المخبرية •
 .تقدير االحتياجات من اللقاح ليتم تأمينه من قبل وزارة الصحة، ثم توزيعه على المراكز الصحية •
 .التعاون مع الجهات األخرى خاصة الصحة المدرسية •

  :المستوى المركزيعلى 
 .الحاالت الطارئةمؤازرة فريق التقصي في المحافظات في  •
 .التحليل الوبائي لإلصابات في القطر •
 .التغذية الراجعة إلى المستوى المتوسط •
 .التدريب واإلشراف •
 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
 .تقدير االحتياجات من األدوية والمواد المخبرية •
 .تأمين اللقاحات وتوزيعها على المحافظات •
 .ح لمعرفة معدل االنتشار، وعوامل الخطر المرتبطة بحدوث المرضإعداد الدراسات والبحوث أو المسو •
 .التعاون مع الجهات األخرى من خالل اللجان الوطنية، والتعاون مع المنظمة الدولية •
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א 

Measles 
  :مقدمة

الحصبة مرض فيروسي حاد، يتظاهر بترفع حراري مع طفح أحمر يبدأ في الوجه ثم ينتشر ليصبح 
سعال أو سيالن أنف أو التهاب ملتحمة، : أيام على األقل، مع أهم األعراض التالية ٣لمدة  معمماً ويستمر

  .ويكون المرض أشد في الرضع وعند البالغين، كما أنه أخطر عند األطفال المصابين بسوء تغذية

وقد تنجم مضاعفات الحصبة عن تكاثر فيروسي أو عدوى جرثومية وتشمل التهاب األذن الوسطى، 
  .والتهاب الدماغ) الخانوق(هاب الرئة، التهاب الحنجرة والرغامى والقصبات الت

 :العامل الخامج

 .Measles Virusفيروس الحصبة 

 : المستودع

 .اإلنسان المريض

 :طرق االنتقال
 .التماس المباشر مع مفرزات األنف والبلعوم للشخص المصاب •
  .انتشار القطيرات عند سعال الشخص المصاب أو عطاسه •
 .األدوات الملوثة حديثاً بمفرزات األنف والحلق وهو أقل شيوعاً •

 :االستعداد والمقاومة
جميع األشخاص الذين لم يصابوا بالمرض أو لم يتم تمنيعهم لديهم استعداد (لإلصابة عام  االستعداد •

  ).لإلصابة
أشهر  ٩- ٦ممنعاً لمدة اإلصابة تترك مناعة دائمة والطفل الذي لم يولد ألم سبقت إصابتها بالمرض يبقى  •

شهر ) ١٥(بعد %  ٩٨- ٩٥بعد الوالدة وتتدخل األضداد الدموية في االستجابة للقاح، وتبلغ مناعة التلقيح 
 .بإعادة التلقيح% ٩٩وترتفع إلى 
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 :دور الحضانة
  .فحيوماً حتى ظهور الط) ١٤(يوماً من التعرض حتى بدء الحمى، وحوالي ) ١٣- ٨(أيام، إذ يتراوح بين ) ١٠(

 :دور السراية

 .أيام بعد ظهور الطفح) ٤(تمتد قبل بدء الترفع الحروري بقليل، وتستمر لمدة 

 :التشخيص

 بتمييز المستضد الفيروسي من رشافة بلعومية: يعتمد على األسس السريرية والوبائية، ويمكن التثبت منه
. بطريقة الضد المتألقة، أو باستفراد الفيروس من الدم أو الملتحمة أو البلعوم أو البول في مزرعة نسجية

الونعية للحصبة أو االرتفاع الملحوظ في تركيز األضداد بين المصل  IgMواألكثر شيوعاً عيار أضداد الـ 
  .الحاد ومصل النقاهة

المشتبهة وترسل عن طريق مديرية الصحة إلى مخبر  مل من الحاالت) ٥(تؤخذ عينة دموية مقدارها 
  . ساعة من بدء الطفح) ٧٢(ويفضل إجراء الفحص خالل .  IgMالصحة العامة في الوزارة لعيار الـ 

  .فإذا كانت النتيجة سلبية تفحص العينة للحصبة األلمانية عند االشتباه بالمرض. إن وجود األضداد مشخص للمرض

  التعريف القياسي
سعال : قصة ترفع حروري مع طفح حطاطي غير حويصلي، مع أحد األعراض التالية: الحالة المشتبهة •

 .، أو أي حالة يشتبه بها الطبيب أنها حصبة)التهاب ملتحمة(أو سيالن أنفي أو إحمرار عيني 
 .حالة مشتبهة مع تأكيد مخبري: الحالة المثبتة •
 .تطع أخذ عينة دم منها مرتبطة وبائياً مع حالة مثبتة مخبرياًحالة مشتبهة لم تس: الحالة المثبتة وبائياً •

  إجراءات الترصد والمكافحة الواجب اتخاذها
  :على المستوى المحيطي

الكشف المبكر عن الحالة، حسب التعريف القياسي، وأخذ عينة دموية للفحص المخبري، وتؤخذ عينة  •
ائرة الرعاية الصحية في المديرية، ليتم إرسالها مل من الحاالت المشتبهة، وترسل إلى د) ٠.٥(مقدارها 

 .إلى مديرية مخابر الصحة العامة لتأكيد التشخيص
أرقام  –وعن حدوث وباء، إلى مديرية الصحة ) بالهاتف أو بالفاكس(اإلبالغ الفوري عن الحالة المشتبهة  •

 ).٩ملحق (وهواتف اإلبالغ 
 ).المرفقة(حسب خطة العالج : المعالجة •
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عملي في المجتمع العالم، وبالنسبة للمدارس يجب عدم ذهاب األطفال المصابين إلى المدرسة  يرغ: العزل •
أيام على األقل بعد ظهور الطفح، أما بالنسبة للمشافي، فإن العزل التنفسي من بدء الطور الترلي ) ٤(لمدة 

 .رين أكثر خطورةمن الطور البادري حتى اليوم الرابع بعد ظهور الطفح، يقلل من تعرض أطفال آخ
عن (التقصي الوبائي للحالة المشتبهة وعند حدوث وباء من قبل فريق التقصي في المنطقة الصحية  •

بالتعاون مع فريق لتقصي من دائرة ) العدوى ووجود حاالت أخرى بين المخالطين والحالة التمنعية لهم
 .استمارة التقصي ورفعها للمستوى األعلىمكافحة األمراض السارية والمزمنة في مديرية الصحة وإمالء 

اتخاذ إجراءات المكافحة وذلك بإكمال الجرعات التلقيحية للمخالطين للحالة المثبتة، وإرسال تقرير  •
 .بالتقصي الوبائي وإجراءات المكافحة إلى مديرية الصحة

وذلك ) ور حالةعند ظه(الصحي حول المرض وألهمية إعطاء اللقاح للوقاية من حدوث المرض  التثقيف •
 ).عند حدوث وباء(ومؤازرة فريق التثقيف الصحي من مديرية الصحة عند اتخاذ إجراءات المكافحة . لألهالي

 ).١٠الملحق ( MMRجرعتين من لقاح الحصبة قبل أن يتم الطفل السنة الثانية من عمره ضمن لقاح  إعطاء: الوقاية •
 ).٦ -  ٥ -  ٤ -  ٣(التقرير الشهري لألمراض السارية، واألسبوعي الصفري الملحق رقم  فيتسجيل الحاالت  •

  :على المستوى المتوسط
الملحق رقم (عن الحاالت ضمن التقرير الشهري للترصد إلى وزارة الصحة واألسبوعي الصفري  اإلبالغ •

دائرة صحة الطفل، وضمن تقرير األمراض السارية إلى مديرية  –إلى مديرية الرعاية الصحية ) ٦
 ).٣ملحق رقم (األمراض السارية في الوزارة 

دائرة  –إلى وزارة الصحة مديرية الرعاية الصحية ) عند حدوث وباء(اإلبالغ الفوري عن الحاالت  -
 .صحة الطفل

بة وتاريخها واالسم والعمر والحالة عن اإلصا(، )عند حدوث وباء(للحاالت المشتبهة  الوبائيالتقصي  •
 ).١٨(، واالهتمام بشكل خاص بالمدارس، وإمالء استمارة التقصي الملحق رقم )التلقيحية والعنوان

 :ساعة من تاريخ التقصي حيث يتم) ٧٢(المكافحة وخالل  إجراءاتاتخاذ  •
إذ إن اللقاح قد (لحصبة تلقيح جميع األطفال دون سن اإلصابة في منطقة اإلصابة، بجرعة من لقاح ا -

  ).ساعة من التعرض ٧٢يوفر الحماية إذا أعطي خالل 
  .التثقيف الصحي حول المرض وطرق انتقاله والوقاية منه وأهمية اللقاح في ذلك، وذلك لألمهات واألهالي - 

مديرية  –ويجب إرسال تقرير عن االستقصاء الوبائي وإجراءات المكافحة هذه إلى وزارة الصحة 
 .دائرة صحة الطفل، بعد االحتفاظ بنسخة منها –اية الصحية الرع

 ).المستوى المحيطي(المرض وإجراءات الترصد والمكافحة  وبائياتالتدريب على  •
المستوى المحيطي، وإعداد تغذية راجعة بذلك، وإرسال تقرير حول ذلك إلى وزارة الصحة  علىاإلشراف  •

 .دائرة صحة الطفل –مديرية الرعاية الصحية 
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  :لى المستوى المركزيع
 ).٦، ٥، ٤، ٣الملحق رقم (عن الحاالت ضمن التقرير الشهري واألسبوعي الصفري للترصد  اإلبالغتلقي  •
وتحليلها ) عند حدوث وباء(تلقي التقارير الخاصة بالتقصي الوبائي للحاالت وإجراءات المكافحة  •

 .راجعة وتقديم الدعم والمساعدة حين اللزومواإلشراف عليها وتقييمها وإعداد تغذية 
 ).إلخ... محاقن، حافظات اللقاح (اإلشراف على برنامج التلقيح في المراكز الصحية وتوفير مستلزماته  •
 ).لجميع المستويات وجميع القطاعات(التدريب على الترصد والمكافحة  •
 .وضع خطة الترصد والمكافحة الخاصة بالمرض •
 ).القطاعات الصحية، اإلعالم، المنظمات الشعبية، المنظمات الدولية(والتعاون مع الجهات األخرى  التنسيق •
 .تسجيل الحاالت في السجل الوطني لحاالت الحصبة والحصبة األلمانية •

  التعريف القياسي للحصبة األلمانية
ضخامة عقد لمفاوية رقبية أو : مع واحد من األعراض التالية حرارة وطفح حطاطي: الحالة المشتبهة •

 .ألم مفصل/ تحت القذال أو خلف األذن أو التهاب مفصل
 .حالة مشتبهة مع تأكيد مخبري: الحالة المثبتة مخبرياً •
حالة طفح مع حرارة لدى مريض لم نستطع أخذ عينة دموية منه مرتبطة وبائياً مع : الحالة المثبتة وبائياً •

 .الة مثبتة مخبرياًح

  التعريف القياسي للحصبة األلمانية الخلقية
لدى رضيع بعمر أقل من سنة ويشك بها عندما يكون هناك قصة إلصابة األم أثناء الحمل : الحالة المشتبهة •

 .بحصبة ألمانية مشتبهة أو مثبتة

حدقة  :ثر من العالمات العينيةأو عندما يكون المولود مصاباً بآفة قلبية أو توقع وجود صمم مع واحد أو أك
كبر حجم العين وزرق خلقي وهي تكشف من العامل  ،صغر حجم العين نقص في الرؤية،) ساد(بيضاء 

 .الصحي وتحال إلى طبيب مؤهل
أو عالمة من  Aالحالة التي يكشف فيها اثنين من العالمات في المجموعة : الحالة المثبتة سريرياً •

 .Bموعة وعالمة من المج Aالمجموعة 

  .اعتالل شبكية صباغي ،فقد سمع خلقي المنشأ ،آفة قلبية خلقية ،ساد مع أو زرق خلقي: Aالمجموعة 
ترقق أمراض  ،سحاياالتهاب  ،عقليتخلف  ،حجم الرأسصغر  ،طحالتضخم  ،الفرفرية:  Bالمجموعة 

  .ساعة من الوالدة وهي تكشف من قبل طبيب مؤهل ٢٤يرقان يبدأ خالل  ،العظام
 .IgMحالة مثبتة سريرياً عند رضيع مع إيجابية فحص الدم للـ : الحالة المثبتة مخبرياً •
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  إجراءات الترصد والمكافحة الواجب اتخاذها

  :على المستوى المحيطي
مل للفحص المخبري، حيث ) ٠.٥(الكشف المبكر عن الحاالت حسب التعريف القياسي وأخذ عينة دموية  •

 .بالحصبة وفي حال السلبية تفحص لتأكيد التشخيص بالخصبة األلمانيةتفحص لتأكيد التشخيص 
 .وعن حدوث وباء إلى مديرية الصحة) بالفاكس أو الهاتف(اإلبالغ الفوري عن الحالة المشتبهة  •
 .ال يوجد عالج نوعي: المعالجة •
رف خاصة في المستشفيات والمؤسسات ينبغي تدبير المرضى المشتبه بإصابتهم بالمرض في غ: العزل •

أيام بعد بدء ) ٧(ويستبعد األطفال من المدارس والبالغون من العمل لمد . وتحت إجراءات عزل التماس
أما بالنسبة للرضع المصابون بالحصبة . الطفح وينبغي محاولة منع تعرض النساء الحوامل غير المنيعات
 .يجب عزلهم وتمنيع كل مخالطيهم األلمانية الخلقية نظراً ألنهم قد ينشرون الفيروس لفترة طويلة لذا

 .التقصي الوبائي واتخاذ إجراءات المكافحة كما هو وارد في بحث الحصبة •
 .التثقيف الصحي لألهالي •
 ).١٠(بجرعتين قبل أن يكمل الطفل السنة الثانية من عمره، الملحق رقم  )MMR(الوقاية بإعطاء اللقاح الثالثي  •
 ).٦، ٥، ٤، ٣الملحق رقم (الحاالت في التقرير الشهري لألمراض السارية واألسبوعي الصفري  تسجيل •

  :على المستوى المتوسط
اإلبالغ عن الحاالت ضمن التقرير الشهري للترصد واألسبوعي الصفري إلى وزارة الصحة مديرية الرعاية  •

 ).٣الملحق رقم (رية الصحية وضمن تقرير األمراض السارية إلى مديرية األمراض السا
دائرة صحة  –إلى وزارة الصحة مديرية الرعاية الصحية ) عند حدوث وباء(اإلبالغ الفوري عن الحاالت  •

 .الطفل
التقصي الوبائي للحاالت المثبتة وعند حدوث وباء كما في مرض الحصبة وتقصي حاالت الحصبة األلمانية  •

 ).١٩ -  ١٨(الخلقية وإمالء استمارات التقصي، ملحق رقم 
 :ساعة من تاريخ التقصي وتتضمن ٧٢المكافحة خالل  اتخاذ إجراءات •

  .البحث عن األطفال الغير ممنعين في منطقة اإلصابة وتلقيح غير الملقحين منهم -
  .التثقيف الصحي لألمهات واألهالي -

ة الرعاية مديري –ويجب إرسال تقرير عن االستقصاء الوبائي وإجراءات المكافحة إلى وزارة الصحة 
 .دائرة صحة الطفل بعد االحتفاظ بنسخة منها –الصحية 

 .التدريب واإلشراف كما في مرض الحصبة •

  :على المستوى المركزي
.نفس اإلجراءات الخاصة بمرض الحصبة
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אאFאאאאE 

  :التعريف
للفيروس ثالثة أنماط ( Aينجم عن زمرة من فيروسات األنفلونزا  الكريب مرض تنفسي شديد السراية

  ).A, B, Cرئيسية 
  :يتظاهر المرض بمجموعة من األعراض والعالمات السريرية التالية

، السعال، ألم بلعوم، السيالن األنفي، اآلالم العضلية والمفصلية، الضعف ٣٨ترفع حروري فوق الـ 
اإلسهال واإلقياء ) A/H1N1كاألنفلونزا الجائحية (، وقد يحدث في بعض أنماط المرض والتعب، العرواءات

تتراوح شدة المرض بين خمج ال عرضي إلى مرض شديد يختلط بذات الرئة والقصور التنفسي والوفاة 
  .كالحمل والبدانة والسن واألمراض المزمنة والمنقصة للمناعة: وخاصة مع وجود عوامل الخطورة

  :الخامج العامل
  .Orthomixo Virusمن عائلة 

  .A, B, C: وله ثالثة أنماط
  ).إلخ... الخنازير ،الطيور(بأنه يصيب البشر والحيوانات  Aيتميز النمط 

كذلك بتغيير صفاته الجينية مما يؤدي لظهور زمر جديدة ال يتعرف عليها الجهاز المناعي مما يؤدي 
  .لحدوث أوبئة وجائحات بشرية

  :الطرق االنتق
ينتقل عن طريق الرذاذ الناجم عن سعال وعطاس الشخص المريض أو الحامل للمرض كما ينتقل عن 

  .طريق لمس أشياء ملوثة بالفيروس ثم وضع األيدي على أألنف أو الفم أو العين

  :دور الحضانة
  .أيام وقد يمتد حتى سبعة أيام) ٣ - ١(عادة 

  :دور السراية
ل يوم واحد من ظهور األعراض ويستمر لدى البالغين لمدة ال تزيد يصبح الشخص المخموج معدياً قب

  .عن السبعة أيام من ظهور األعراض أما لدى األطفال فيتجاوز دور السراية السبعة أيام
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  :االستعداد والمقاومة

عندما تظهر زمر جديدة تتساوى نسب االستعداد لإلصابة بين األطفال والبالغين، وتسبب العدوى مناعة 
نوعية ضد الفيروس السابق ولكن مدة المناعة وشدتها تتوقفان على درجة التغير المستضدي وعدد مرات 

  .العدوى السابقة

  .اللقاحوتعطي اللقاحات مناعة نوعية للفيروسات المستخدمة ضمن 

  إجراءات المكافحة
  :المستوى المحيطيعلى 

  :الباكر والعالج ويتم بالمنزل للحاالت البسيطة ويتضمن التشخيص •

 .الراحة في السرير -

 .تناول خافضات الحرارة -

 .تناول السوائل بكثرة -

 .االبتعاد عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية -

 .الخطورةتناول المضادات الفيروسية عند وجود عوامل  -

 .معالجة االختالطات التنفسية كذات الرئة بالصادات المناسبة -

 .اإلحالة إلى المشفى عند سوء الحالة العامة وظهور االختالطات التنفسية لتقديم العالج المناسب -

يجب أن تتم المعالجة بإشراف الكادر الطبي أما الحاالت الشديدة والمختلطة فتعالج باألدوية المناسبة  -
 ).إلخ... ت، مضادات فيروسية، أكسجةصادا(

  :الوبائي للحاالت الترصد •

من قبل المراكز الصحية والعيادات حيث يتم إرسال تقرير شهري عن األمراض الشبيهة  :اإلبالغ -
أما في المشافي فيرسل تقرير شهري عن اإلنتانات التنفسية المقبولة ) ٣ - ٢(الملحق  ILIباإلنفلونزا 
 .في المشافي

 .عند حدوث األوبئة والفاشيات بالهاتف أو بالفاكس الفوري اإلبالغ -

اإلبالغ الفوري لمديرية الصحة حيث يقوم فريق التقصي بزيارة الحالة وإمالء  :الحاالت المشتبهة -
وأخذ عينة بلعومية وبلعومية أنفية من الحاالت المقبولة في العناية ) ٣٦الملحق رقم (استمارة التقصي 

ترسل نسخة من االستمارة إلى (االستمارة إلى مخابر الصحة العامة للتشخيص المشددة، ترسل مع 
 ).مديرية األمراض السارية في الوزارة
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التوعية الصحية بأهمية تطبيق اإلجراءات الوقائية وتتضمن اإلجراءات الخاصة بالصحة الشخصية  •

  :وصحة الجهاز التنفسي

 .استعمال المنديل أثناء السعال والعطاس -

 .يدي بالماء والصابون ال سيما بعد السعال والعطاس أو لمس أشياء ملوثة بالفيروسغسل األ -

 .تجنب لمس األنف أو الفم أو العين -

 .االبتعاد عن مخالطة المرضى وتجنب تقبيلهم -

 .التهوية الجيدة للمسكن وبشكل مستمر -

 .وضع الكمامة على األنف والفم في حال اإلصابة بالمرض -

 .زل وعدم ذهابهم إلى العمل أو المدرسةبقاء المرضى في المن -

 .تناول اللقاح من قبل الفئات العالية الخطورة -

في أماكن التجمعات كالمدارس والتي التعاون مع الجهات األخرى في تطبيق إجراءات اإلصحاح البيئي  •
  .إلخ... تتضمن تخفيض االزدحام وتوفير المياه الصالحة للشرب والصابون والتهوية المتكررة

  .ال يوصى بإغالق أماكن التجمعات االنتشار الواسع للمرضى في أماكن التجمعاتو
  :التلقيح •

سنة فما فوق، حسب خطة ) ٦٥(يعطى اللقاح الموسمي للذاهبين ألداء فريضة الحج وللمسنين بعمر  -
  ).مراكز التلقيح الدولية وعيادات المسنين(الوزارة في التلقيح ضمن مؤسساتها الصحية 

  .للمصابين باألمراض المزمنة من كافة األعمار في عيادات القطاع الخاصكما يعطى 

أعطي اللقاح إضافة للفئات السابقة إلى الحوامل واألطفال دون الخمس سنوات  A\H1N1أثناء جائحة  -
  .والعاملين الصحيين في تدبير اإلنتانات التنفسية في المشافي

طى للعاملين الصحيين في تدبير الحاالت المشتبهة، عند بشكل روتيني ويع العالج الوقائي غير منصوح به •
  ...).عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى(وجود خطر شديد للتعرض للعدوى 

  .ملغ يومياً لمدة عشرة أيام ٧٥يعطى األوسلتاميفير بمقدار  -

  .ملغ يومياً لمدة عشرة أيام) ٥×  ٢(ويعطى الزاناميفير بمقدار بختان  -
اض السارية بالتعاون مع مديرية مخابر الصحة العامة بإجراء تنميط لحاالت األمراض تقوم مديرية األمر •

، لمعرفة )دمشق(والهالل ) ريف دمشق(الشبيهة باألنفلونزا المراجعة ألقسام اإلسعاف في مشفيي دوما 
  .الزمرة المسببة للمرض
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  :المستوى المتوسطعلى 
الفورية والتقارير الشهرية من المؤسسات الصحية وإرسالها إلى مديرية األمراض  تلعب اإلبالغات •

  .السارية في الوزارة
المقبولة في العناية المشددة وإرسال استمارة  A\H1N1االستقصاء الوبائي للحاالت المشتبهة من األنفلونزا  •

لعامة في الوزارة وترسل نسخة من التقصي مع العينة البلعومية والبلعومية األنفية إلى مخابر الصحة ا
  .االستمارة إلى مديرية األمراض السارية

يرسل التقرير الصفري يومياً ( A\H1N1إرسال تقرير أسبوعي صفري عن الحاالت المشتبهة من أنفلونزا  •
  ).عند حدوث األوبئة

  .التدريب واإلشراف على تدبير الحاالت ومكافحة المرض •
  .لوقايةالتوعية عن المرض وإجراءات ا •
  .إعداد خطة المكافحة ونشرات التوعية بالتعاون مع مديرية األمراض السارية •
  .التعاون مع الجهات األخرى من خالل المجلس الصحي في المحافظة •
  .تسجيل الحاالت ضمن سجل خاص بالمرضى •

  :المستوى المركزيعلى 
ية واألسبوعية من مديرية الصحة تلقي اإلبالغات الفورية واستمارات التقصي الوقائي والتقارير الشهر •

  .وإجراء التحليل الوبائي لها
  .إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المرض ومتابعة تنفيذها •
إلخ وتوزيعها ... إعداد الدالئل الخاصة بالترصد الوبائي والتدابير السريرية والوقائية والتشخيص المخبري •

  .للمستويات األدنى
  .وإجراءات الوقاية وتوزيعها على المستوى األدنىإعداد نشرات التوعية عن المرض  •
  .التوعية عن المرض عبر وسائل اإلعالم المختلفة •
  .التدريب واإلشراف على عمل المؤسسات الصحية •
  .التعاون مع الجهات األخرى والمنظمات الدولية •
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  ٢٠٠٩ A/H1N1التعريف القياسي لحالة 

  :A (H1N1) (ILI)الجائحية الحالة المشتبهة لإلصابة بفيروس اإلنفلونزا 

م مترافقة بسعال جاف وألم بلعومي مع واحد أو أكثر من  ٣٨شخص مصاب بحمى مفاجئة أعلى من 

  :األعراض التالية

  .أو اإلقياء/السيالن األنفي، الصداع، العرواءات، األلم المفصلي وأحياناً اإلسهال و

    :الحالة المشتبهة مع عوامل الخطورة

  :مع واحد أو أكثر من عوامل الخطورة التالية (ILI)بإنفلونزا مشتبهة شخص مصاب 

  .الحمل •
  ).دون الخمس سنوات، فوق الخمس وستون سنة(العمر  •
أمراض القلب المزمنة، أمراض القصبات والرئة المزمنة، األمراض االستقالبية (األمراض المزمنة  •

  ).إلخ... ر الكلوي أو الكبدي المزمنكالسكري، األمراض الدموية، أمراض نقص المناعة، القصو
  .السمنة •
  .األورام والسرطانات •
  ).كالكورتيزون(األدوية المنقصة للمناعة  •

  :الحالة المختلطة

، تطور لديه واحد أو أكثر )مع أو بدون وجود عوامل خطورة( (ILI)شخص مصاب بإنفلونزا مشتبهة 

  :من األعراض التالية

  .صعوبة أو ضيق أو سرعة التنفس •
  .زرقة •
  .تغيم وعي أو دوار •
  .استمرار الحرارة ألكثر من يومين •
  .إقياء مستمر مع أو بدون إسهال •
  .تجفاف نقص كمية البول •
  .هياج أو عدم تجاوب لدى األطفال •
  .ألم في الصدر •
  .قشع ملون أو مدمى •
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  :(SARI)حالة تنفسية حادة وخيمة 

  :ظهرت عليه منذ البدء واحد أو أكثر من األعراض التالية شخص مصاب بإنفلونزا

د لألطفال بعمر فوق السنة، /نفس ٤٠> د للبالغين، /نفس ٣٠> (عسر تنفس حاد، زيادة سرعة التنفس  •
  ).د لألطفال بعمر سنة فما دون/نفس ٥٠ >

  .عالمات تجفاف شديد •
  .عالمات صدمة سريرية •
  .البالغينتغييم وعي أو تخليط ذهني أو هياج لدى  •
  .هياج أو نعاس وصعوبة في اإليقاظ لدى األطفال •
استمرار الحمى بعد يومين من المعالجة بخافضات (تطور سريع للمرضى أو استمراره لفترة طويلة  •

  ).ذات رئة(ـ صورة الصدر تبين وجود مظاهر غير عادية كارتشاح ثنائي الجانب ) الحرارة

  :المؤكدةالحالة 

  .أو بعزل الفيروس Real time RT-PCRباإلنفلونزا مع تأكيد مخبري بالـ حالة مشتبهة لإلصابة 
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  وزارة الصحة
  مديرية األمراض السارية والمزمنة

  ٢٠٠٩ -  A/H1N1مخطط تدبير الحاالت المشتبهة من اإلنفلونزا 
Influenza like Illness (ILI)  

  

 
  
 

   
 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 

  
  

   

ألم بلعومي وقد يترافق مع آالم عضلية، صداع، + سعال جاف + م  ٣٨ْحرارة فوق  :تعريف الحالة المشتبهة
 .قشعريرة، زكام، إقياء، إسهال

 فحص سريري

  مرض خفيف
 )حالة بسيطة(

  )حالة بسيطة( مرض خفيف
 عوامل خطورة+

  (SARI)مرض شديد 
 )حالة تنفسية حادة وخيمة(

ـ ال توجد عالمات المرض 
  .الشديد

ـ ليس ضمن مجموعة الخطورة

 :عوامل الخطورة
  .ـ امرأة حامل
  .سنوات ٥ـ أطفال دون 

  .سنة ٦٥ـ الكهول فوق 
  :األشخاص الذين يعانون من

  .ـ أمراض قصبية رئوية مزمنة
ـ أمراض قلبية وعائية مزمنة ما عدا فرط 

  .التوتر الشرياني
  .ـ اضطرابات عصبية مزمنة

  .المناعةـ أمراض نقص 
  .ـ اضطرابات دموية

  .ـ قصور كلوي أو كبدي مزمن
  .ـ اضطرابات استقالبية مثل السكري

  .٣٠ ≥ BMIـ البدانة 
  .)سرطانات(ـ أورام 

ـ تناول أدوية منقصة للمناعة 
  ).كالكورتيزون(

  :حدوث أحد األعراض التالية
  .ـ شدة تنفسية

  .ـ زيادة سرعة التنفس
  .ـ عالمات تجفاف شديد

  .المات صدمة متوقعةـ ع
  .ـ تغيم وعي

ـ تطور سريع للمرض أو 
  .استمراره لفترة طويلة

.ـ مع أو بدون عوامل الخطورة

  .ـ يتم بإشراف الطبيب
  +ـ عزل وعناية منزلية 

  .ـ معالجة عرضية
 .ـ تثقيف صحي

  .ـ يتم بإشراف الطبيب
  +ـ عزل وعناية منزلية 

  .ـ معالجة عرضية
 .ـ تثقيف صحي

  .ـ دواء مضاد للفيروسات
  +ـ عزل في المنزل 

ـ مراجعة فورية للمشفى إذا تحول إلى 
  .(SARI)مرض شديد 

  قبول بالمشفى
 البدء بالعالج المضاد للفيروسات

أطباء العناية المشددة يقررون 
القبول بالعناية أو وضعه على 
 المنفسة حسب الحالة السريرية

 PCRإجراء 

إذا حصل أحد أألعراض التالية + 
  :يحول إلى المؤسسة الصحية

  .ـ صعوبة أو ضيق أو سرعة تنفس
  .ـ زرعة

  .ـ تغيم وعي أو دوار
  .ـ استمرار الحرارة ألكثر من يومين
  .ـ إقياء مستمر مع أو بدون إسهال

  .ـ تجفاف
  .ـ نقص كمية البول

 .ـ تهيج أو عدم تجاوب لدى األطفال

  :مالحظة
ـ للحوامل استشارة نسائية وإجراء 

PCR.  
ـ في حال دخول المريض بالعناية أو 

 ١٠المنفسة تمدد فترة المعالجة لمدة 
أ
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  ٢٠٠٩ - A (H1N1) مخطط العالج لألنفلونزا 

بتحسين الحالة الصحية للمريض وتقصير فترة المرض، كما يفيد ) التاميفلو(يفيد العالج باألوسلتاميفير 
  .في منع االختالطات

  مدة العالج  )الجرعة(كمية الدواء الشلل السريري

  أيام) ٥(  )٢× ١(ملغ مرتين باليوم)٧٥( الحاالت خفيفة الشدة
  أيام) ١٠(  )٢× ١(ملغ مرتين باليوم)٧٥( عدم حدوث تحسن سريري

  أيام) ١٠(  )٢×  ٢(ملغ مرتين باليوم)١٥٠( الشديدةالحاالت 

  :يلي  الجرعات الموصى بها كما) سنة ١٢ ـ ٢(المقادير العالجية لألطفال بعمر فوق السنة واألطفال بعمر 
  الجرعة العالجية الموصى بها لمدة خمسة أيام الوزن

  ملغ مرتين يومياً) ٣٠( كغ أو أقل) ١٥(
  مرتين يومياًملغ ) ٤٥( كغ)٢٣- ١٥(
  ملغ مرتين يومياً) ٦٠( كغ)٤٠- ٢٤(
  ملغ مرتين يومياً) ٧٥( كغ فما فوق) ٤١(

  .في حال عدم حدوث تحسن سريري تمدد فترة المعالجة لمدة عشرة أيام وتضاعف الجرعة في الحاالت الشديدة

  :لعالج األطفال بعمر دون السنة فهي كما يلي أما الجرعات الموصى بها من دواء األوسلتاميفير
  الجرعة العالجية الموصى بها لمدة خمسة أيام العمر

  باليوم/ملغ مرتان ١٢ أشهر٣أقل من
  باليوم/ملغ مرتان ٢٠ أشهر٥- ٣من 
  باليوم/ملغ مرتان ٢٥ أشهر١١- ٦من 

  .أيام وتضاعف الجرعة في الحاالت الشديدةفي حال عدم حدوث تحسن سريري تمدد فترة المعالجة لمدة عشرة
  .يعطى للحوامل والمرضعات •
  .التحسس ألي من مكونات الدواء: مضادات االستطباب •
  .الدواء فعال فقط لإلصابة بفيروسات األنفلونزا الجائحية: االحتياطات الخاصة عند استعمال الدواء •
واألقل . وإقياء وألم بطني وعسر هضم وإسهالغثيان : منها هضمية خفيفة مثل: التأثيرات الجانبية •

  .ونادراً ما تحدث تظاهرات تحسسية. صداع، دوخة، تعب، أرق، التهاب ملتحمة وشري: شيوعاً
  .أما العالج بالزاناميفر فيساعد في إزالة أعراض المرض وتقصير مدته من خالل منع تكاثر الفيروس بالرئة

  .حدى مكوناته كذلك بعمر دون الخمس سنواتال يستخدم الدواء في حال وجود تحسس إل
يستخدم تحت اإلشراف الطبي المباشر عند وجود ضعف مناعة، وعند وجود ربو مستمر أو آفة رئوية 

حيث يمكن أن يعيق استخدام ) كانتفاخ الرئة، اآلفة الرئوية السادة، التهاب القصبات المزمن(شديدة ومستمرة 
  .ن طريق االستنشاق، وكذلك أثناء الحملاألدوية العالجية لهذه األمراض ع

.ملغ صباحاً ومساء لمدة خمسة أيام وال يعطى لعمر دون الخمس سنوات) ٥×  ٢(بختان : الجرعة العالجية
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אFאE 

Tuberculosis 
  :التعريف

األولي عادة دون أن يالحظ وتظهر  هو مرض جرثومي سار من أمراض المتفطرات، يمر الخمج
الحساسية للسلين خالل أسابيع قليلة، وكثيراً ما تلتئم اآلفات دون أي تغيرات متبقية ما عدا تكلسات رئوية أو 
بعض العقد اللمفية الرغامية القصبية، وقد يترقى مباشرة إلى تدرن رئوي أو يسبب عن طريق االنتشار 

السحايا، العظام، الجهاز البولي (رئوية أو دخنية أو إصابات خارج الرئة اللمفي الدموي للعصيات إصابات 
وينشأ التدرن الرئوي عموماً من بؤرة كامنة باقية من الخمج األولي ويتظاهر سريرياً بتعب ) الخ...التناسلي

وحمى وفقدان الوزن في وقت مبكر، بينما تصبح األعراض الموضعية من سعال وألم صدري ونفث دموي 
  .اضحة في المراحل المتقدمةو

إن الشكل السريري السائد لدى الرضع واألطفال هو الخمج األولي ويكثر حدوث الداء الدخني والتدرن 
خارج الرئوي، أما لدى الكبار فالشكل السريري السائد هو التدرن الرئوي ويمكن مشاهدة التدرن خارج 

  .الرئوي والداء الذخني

  :سلسلة العدوى

 :الخامجالعامل 

  .Mucobacterium Tuberculosisالمتفطرة السلية 

  :المستودع

  .اإلنسان المخموج والمصاب بالمرض

 :طرق االنتقال

بالتعرض للعصيات في نوى القطيرات المحمولة في الهواء في قشع أشخاص لديهم تدرن خامج، وقد 
  .ادر جداًيحدث غزو مباشر من خالل أغشية مخاطية أو شقوق في الجلد ولكن هذا ن

 :االستعداد والمقاومة
سنوات حيث يكون لديهم االستعداد أكبر عام، خاصة لدى األطفال بعمر دون ثالث  االستعداد للمرض
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لالنتقال من الخمج البدئي إلى اإلصابة السريرية كذلك يكون االستعداد أكبر لدى المراهقين والمسنين وكل من 
  .المصابين بالداء السكري أو الذين أجري لهم استئصال معدة لديهم تثبط مناعي أو لدى الكحوليين أو

 :دور الحضانة

أسبوع من بداية الخمج حتى ظهور اآلفة البدئية الفعالة، أو تفاعل ملحوظ الختبار  ١٤- ١٢حوالي 
 .السلين

أما اإلصابات المترقية واإلصابات خارج الرئة قد تحتاج إلى سنتين حتى تظهر، ويمكن أن تظل هاجعة 
  .فترة طويلة جداً

 :دور السراية

تستمر السراية طالما كان هناك نشر للعصيات السلية عن طريق القشع لدى إنسان مصاب بآفة سلية 
مفتوحة، وتخفض المعالجة الصحيحة بالصادات سراية المرض بسرعة بينما تساعد البيئة المغلقة وغير 

  .المرضالمهواة وغير المعرضة ألشعة الشمس على حدوث وسراية 

 :التشخيص

. يعتمد على استفراد عصيات مقاومة للحمض في لطاخات ملونة من القشع أو سوائل الجسم األخرى
  .بالفحص المجهري المباشر أو استفراد العصيات بالزرع على أوساط خاصة

يمكن االعتماد على األعراض والعالمات ) بعد فحصين يوميين على األقل(وعند سلبية الفحص المجهري 
  .السريرية والصورة الشعاعية

  التعريف القياسي

  :المشتبه إصابته بالتدرن

  : التدرن الرئوي
 .أسابيع أو أكثر دون تحسن بالمعالجة غير النوعية) ٣(سعال مستمر لمدة  •

 .أو قشع مشوب بالدم أحياناً •

 .تعب، فقدان شهية، نقص وزن، تعرق ليلي، حمى، ضيق نفس وألم صدر: األعراض التالية أو وجود •

  :التدرن خارج الرئة

 .حسب العضو المصاب
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 :القشع(+) التدرن الرئوي 

 :التدرن لدى مريض مع ما يلي

 .أو) بالفحص المجهري المباشر(إيجابية فحصين مخبرين على األقل للقشع  •

 .إيجابية فحص مخبري واحد للقشع مع عالمات شعاعية تتماشى مع تدرن رئوي فعال أو •

 .مخبري واحد للقشع مع إيجابي زرع عينة قشع واحدة على األقل إيجابية فحص •

 :التدرن الرئوي سلبي القشع

 :التدرن لدى مريض يشكو من أعراض موحية باإلصابة بالمرض مع واحد مما يلي

ص لعينتي قشع على األقل سلبيتين بالفحص المجهري المباشر أجرياً بفاصل مجموعتين من الفحو •
أسبوعين، عالمات شعاعية تتماشى مع تدرن رئوي فعال وعدم تحسن المريض بعد المعالجة ألكثر من 

 ،أسبوع بالصادات الواسعة الطيف، قرار الطبيب بالمعالجة باألدوية النوعية أو

ي قشع على األقل بالفحص المجهري المباشر، عالمات شعاعية تتماشى مريض مرضاً شديداً، سلبية عينت •
 ،، قرار الطبيب بالمعالجة باألدوية النوعية أو)دخني - خاللي(مع تدرن رئوي منتشر 

 .المجهري المباشر البدئي سبياً، وزرع قشعة التالي إيجابياً مريض فحص قشعه •

 :التدرن خارج الرئة
 .إصابة خارج الرئة •

يبين التشخيص على نتيجة عينة واحدة بالفحص بالزرع أو الفحص النسيجي لآلفة، أو على أعراض  •
 .وعالمات سريرية واضحة للتدرن خارج الرئوي متبوعة بقرار الطبيب بالعالج باألدوية النوعية

  .المصاب بتدرن رئوي وخارج الرئة على أنه مريض تدرن رئوي يصنف المريض •

  فحةإجراء الترصد والمكا

  المستوى المحيطيعلى 

  .يتضمن المراكز الصحية ومراكز المناطق والمشافي التي أدخلت إليها خدمات مكافحة التدرن
القشع وفحصها وإرسالها ألقرب مركز صحي تقدم فيه خدمات فحص القشع، وذلك للمرضى  أخذ لطاخات •

سنة المراجعين بشكوى سعال وألم صدري لمدة أكثر من أسبوعين، لم تتحسن بالمعالجة ) ١٥(بعمر فوق 
 .المضادة لاللتهاب ويراجع لطلب الخدمة

 .ز التخصصيوفق البرنامج العالجي المحدد من قبل المرك إعطاء العالج •
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التقصي الوبائي لمخالطي الحالة في منطقة اإلصابة بالتعاون مع المركز التخصصي وإمالء استمارة  •
، والبحث عن حاالت أخرى في منطقة اإلصابة وإحالة الحاالت )٣٥(التقصي الخاصة الملحق رقم 

 .المشتبهة إلى أقرب مركز صحي تقدم فيه خدمات المكافحة للتشخيص والعالج

 .عاء المتسربين من العالج للتأكد من تناولهم العالج بشكل منتظماستد •

 .التوعية الصحية عن المرض وخطورته وضرورة طلب الخدمة الصحية والعالج ومتابعته •

 .رفع التقارير الشهرية إلى المركز التخصصي وفق النماذج المعتمدة •

ع األول من الوالدة ضمن برنامج في األسبو BCGالمؤسسات الصحية بالتلقيح بلقاح الـ  تقوم كافة •
 .التلقيح الوطني

  :المستوى المتوسطعلى 

  :ويتضمن المركز التخصصي لمكافحة التدرن
 .الكشف الباكر عن الحالة بحسب التعريف القياسي •

اإلبالغ عن الحالة المؤكدة ضمن التقرير الشهري الخاص بالتردن إلى دائرة التدرن في الوزارة عبر  •
 ).٣٢) (٣١(مراض السارية لمديرية الصحة، ملحق رقم دائرة مكافحة األ

والتي ترسل لدائرة ) ٣٤(من قبل األطباء في عياداتهم باستمارة خاصة لإلبالغ الملحق رقم  يتم اإلبالغ •
 .مكافحة التدرن في وزارة الصحة

المشخصة، ويتم  العالج النوعي حسب البرامج العالجية الخاصة بالمرض وبعد طلب الفحوص المخبرية •
 .بإشراف عناصر مدربة

العالج في المشفى غير ضروري إال للمرضى مرضاً شديداً ويمكن عالج المرضى في المنزل مع : العزل •
وضع المصابين بتدرن رئوي إيجابي القشع في غرفة خاصة مهواة وأن يعلموا تغطية األنف والفم عند 

لمناديل الورقية الملونة ويقوم المشفى بإبالغ المركز السعال أو العطاس، وكيفية التخلص من القشع وا
 .التخصصي عن الحاالت المقبولة فيه لإلشراف على تدبيرها وتوفير العالج المالئم

يجب المواظبة على غسل األيدي وممارسات التنظيف المنزلي الروتينية وال توجد : التطهير المرافق •
رش األسرة والمالبس واألدوات الشخصية ويتم إزالة تلوث احتياطات خاصة لتداول األطباق والغسيل ومفا

 .الهواء بالتهوية

الوبائي للمرضى في المنزل أو المشفى ولمخالطيهم وإمالء استمارة التقصي وإرسالها إلى  االستقصاء •
دائرة مكافحة التدرن والتأكد من متابعة المرضى للعالج واستدعاء المتسربين منهم والبحث عن حاالت 

ى غير مشخصة وعن األطفال الغير ملقحين واتخاذ اإلجراءات الخاصة بالمخالطين ويتم من قبل أخر
فريق المركز التخصصي للتدرن بالتعاون مع المراكز الصحية التي أدخلت إليها خدمات المكافحة الملحق 

 ).٣٥(رقم 

 .هعن المرض وخطورته وطرق الوقاية منه وأهمية العالج ومتابعت الصحيالتثقيف  •
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مدة ) ملم ٥  -  ٠(بإجراء تفاعل السلين، يراقب السلبيون أو بنتيجة اختبار ال نوعي  المخالطيندراسة  •
ابي ستة أسابيع حيث يعاد االختبار فإذا بقي سلبياً يلقح األطفال الغير ملقحين، أما إذا انقلب إلى إيج

يعطى المخالطون الكبار واألطفال بغض النظر عن حالتهم التلقيحية العالج الوقائي ) ملم  ١٠  >(
بااليزونيازيد مدة ستة أشهر أما اإليجابيون مع أعراض موحية بالمرض فيحالون إلجراء الفحوص 

ر سلين يعالج الطفل بالتدرن األولي الثابت سريرياً وشعاعياً مع اختبا .المشخصة ويعالج المصابون منهم
 .إيجابي

التدريب حول وبائيات المرض وإجراءات الترصد والمكافحة ويتم بالتعاون مع شعبة مكافحة األمراض  •
 .السارية ودائرة مكافحة التدرن

 .التحليل الوبائي •

لخ والعمل على إ ...وضع خطة المكافحة المحلية وتتضمن تقدير االحتياجات من األدوية والمواد المخبرية •
 .زماتهاتوفير مستل

 .مع الجهات ذات العالقة التعاون والتنسيق •

  :المستوى المركزيعلى 
 .تلقي التقارير الشهرية وإجراء التحليل الوبائي والتغذية الراجعة •

 .وضع خطة المكافحة على مستوى القطر •

 .لخإ ...تأمين احتياجات عملية المكافحة من أدوية ومواد مخبرية وتجهيزات •

 .تنفيذ بنود الخطةالتدريب واإلشراف على  •

متابعة نتائج العالج للمرضى المسجلين في مركز المكافحة وتسجيلها بتقرير شهري يرسل إلى دائرة  •
 ).٣٣(مكافحة السل واألمراض التنفسية الملحق رقم 

 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •

 .تقويم إجراءات المكافحة وعملية تنفيذ الخطة والتغذية الراجعة •

 .ع الجهات األخرى والمنظمات الدوليةالتعاون م •

 ).لخإ... انتشار المرض، التسري الدوائي، المرضى المقاومين للعالج(والبحوث  إجراءات الدراسات •
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  خطة المعالجة

% ٩٥التدرن مرض مميت ولكن قابل للشفاء التام بالمعالجة باألدوية الدرنية والتي تزيد فعاليتها عن
  :حسب الدراسات العالمية

  :أهداف المعالجة
  .حداث انقالب جرثومي باكرإ •
  .منع حدوث المقاومة الدوائية •
  .منع النكس، تعقييم اآلفات •
  .معاناة المريضتخفيف  •

  :مبادئ المعالجة
  .تناول الوجبة العالجية دفعة واحدة صباحاً قبل الفطور بنصف ساعة •
  .تناول الدواء بشكل يومي ومنتظم •
  .جية المقررةتناول الدواء وفق المقادير العال •
  .إجراء فحص المتابعة في مواعيدها المقررة من قبل المركز المعالج •
  .لدى حدوث أعراض جانبية لألدوية المستعملة مراجعة الطبيب •

  :مراحل المعالجة
أشهر حسب األدوية المستعملة، تهدف لإليقاف السريع للتكاثر الجرثومي ) ٣ - ١(مدتها : المرحلة المكثفة •

  .دد ممكن من الجراثيم بسرعة ومنع المقاومة المكتسبةوإبادة أكبر ع
 .شهور حسب البرنامج العالجي المطبق وتبدأ بعد حدوث االنقالب الجرثومي) ٥ -  ٤(مدتها : المرحلة المستمرة •

  البرامج العالجية المستعملة في البرنامج الوطني لمكافحة التدرن

 :(2HREZ/4HR)أو  (2HRSZ/4HR) البرنامج العالجي األول 

  :الفئة المستهدفة
  .الحاالت الجديدة للتدرن الرئوي اإليجابي اللطاخة •
مرضى التهاب السحايا الدرني : الحاالت الخطرة المشخصة حديثاً بأشكال التدرن الشديدة وتشمل هذه الفئة •

والجنب الدرني ثنائي الجانب والمرض النخاعي المصحوب  وداء الدخن والتهاب التامور والبريتوان
 .بمضاعفات عصبية والتدرن المعوي، والبولي التناسلي

 .ة شاملةنيسلبي اللطاخة المصحوب بإصابات مت التدرن الرئوي •
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  :(2HREZS/1HREZ/5HRE)البرنامج العالجي الثاني 

  :الفئة المستهدفة

  ).طاخةإيجابية الل(حاالت النكس وفشل المعالجة 

  :(2HRZ/4HR)البرنامج العالجي الثالث 

  :الفئة المستهدفة
  .التدرن الرئوي سلبي اللطاخة المصحوب بإصابات متينة محدودة •
  ).عدا األشكال السريرية الداخلة في الفئة األولى(الرئة  التدرن خارج •

  :(6H)البرنامج العالجي الرابع 

  :الفئة المستهدفة

ملم والعاملين  ١٠سنة، والذين لديهم تفاعل السلين فوق  ٢٥مخالطي المريض إيجابي القشع تحت عمر 
  .مم ١٠عاماً مع إيجابية اختبار السلين فوق  ٢٥ في الحقل الطبي لدى التحاقهم بالعمل حديثاً بعمر أقل من

  

  البرامج العالجية في األوضاع الخاصة

  :الحوامل
مأمونة االستعمال أثناء الحمل باستثناء الستربتوميسين لكونه متلفاً ألذن الجنين،  إن معظم األدوية السلية

  .لذا يحظر استعماله أثناء الحمل، ويستعاض عنه باإليتامبوتول

  :المرضعات
يجب أن تتلقى األم المرضعة البرنامج العالجي الكامل، وهذه المعالجة هي الطريقة المثلى للوقاية من 

  .لتدرنإصابة الرضيع با

  :النساء اللواتي يتناولن أقراص منع الحمل الفموية
لذا يجب . يتفاعل الريفامبيسين مع أقراص منع الحمل الفموية مما يحتمل انخفاض فعاليتها كمانع للحمل

على المرأة أن تختار بين أقراص منع الحمل المحتوية على جرعة أعلى من األستروجين أو االستعاضة عنها 
  .لمنع الحملبوسيلة أخرى 
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  :معالجة المرضى المصابون بالتهاب كبد فيروسي حاد
في بعض الحاالت يمكن إرجاء المعالجة إلى حين تحسن التهاب الكبد الحاد، وفي بعض حاالت 
الضرورة يعطى الستربتوميسين واإليتامبوتول لفترة أقصاها ثالثة أشهر حتى تحسن التهاب الكبد تعقبها 

  .(3SE/6RH)ة أشهر يعطى خاللها األيزونيازيد، والريفامبيسين مرحلة مستمرة مدتها ست

  :معالجة المرضى المصابين بمرض كبدي مزمن
يمكن إعطاء األدوية السلبية باستثناء البيرازين أميد السام للخلية الكبدية، وعليه تكون النظم العالجية 

  :المفضلة
- 2RHES/6RH.  
- 2HSE/10HE.  

  :مرض قصور الكلية
ويجب إعطاء البيريدوكسين مع اإليزونيازيد للوقاية من االعتالل  2RHZ/6RHجي هو النظام العال
  .العصبي المحيطي

  .وال يعطى الستربتوميسين واإليتامبوتول نظراً ألن إطراحهما يتم عن طريق الكلية

  العالج تحت اإلشراف المباشر

إن الهدف من العالج تحت اإلشراف هو ضمان التزام المريض بإتمام فترة المعالجة باألدوية المضادة 
  .أشهر ٩ - ٦للتدرن والبالغة 

. يتم العالج في أقرب مركز صحي من سكن المريض، وذلك عن طريق أحد العاملين الصحيين المدربين
طريق أحد أفراد المجتمع المحلي المدربين أو  أما المرضى البعيدين عن المركز الصحي فيتم عالجهم عن

  .أحد العاملين الصحيين المكلفين بالمهام الخارجية

  :ويفيد العالج في المنزل من النواحي التالية

  .فائدة عالجية تعادل فائدة العالج في المشفى •
  .عدم تعطيل المريض عن عمله •
  .عدم فصل المريض عن عائلته •
  .ج في المشفى ستة أضعاف كلفة العالج في المنزلتوفير مادي حيث أن كلفة العال •
  .إن خطر العدوى بعد كشف المرض واحد في المنزل والمشفى •
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  عالج المرضى المقاومين على األدوية السلية

عدوى، مقاومة للعالج الدوائي بدون تناول دواء مضاد (المقاومة على األدوية السلية مقاومة طبيعية 
ناجمة عن عدوى بعصية مقاومة من شخص (أو أولية ...) موج بعصية مقاومةللسل أو مخالطة لمريض مخ

من حيث المدة والكمية أو : تالية لبرنامج عالجي خاطىء(أو ثانوية ـ مكتسبة ...) مخموج بهذه العصية
  ).إلخ... نتيجة تسرب المرضى

) الدواء المستخدم مقاومة لدوائين أو أكثر بغض النظر عن(كذلك توجد مقاومة على األدوية عديدة 
  .وهي خطرة وصعبة الشفاء) مقاومة على األقل لدواء اإليزونيازيد والريفامبيسين( MDRومقاومة متعددة 

إلى تحقيق الشفاء التام لهؤالء المرضى بحيث ال  (MDR)يهدف برنامج عالج المرضى المقاومين 
  .يعودون مصدراً للعدوى بالعصيات المقاومة

ور المقاومة، من خالل تطبيق النظام العالجي المعياري، في المؤسسات الصحية كما يهدف إلى منع ظه
  .لوزارة الصحة تحت اإلشراف، مع إشراك القطاع الخاص

إن أكثر األشخاص المعرضين للمقاومة الدوائية هم الكحوليين ومتعاطي المخدرات والسجناء والمرضى 
  .ألسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية DOTSيطبق عليهم الـ  النفسيين والالجئين والمشردين واألشخاص الذين ال

  .لعالج المرضى) محافظة حلب(والباب ) محافظة حمص(تم تخصيص مشفى الحارث 
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  جدول األدوية ومقاديرها وجرعاتها وآثارها الجانبية

  األدوية الدرنية

رمز 
  الدواء

  عيار الحبة  الجرعة الدوائية  اسم الدواء
  أو الزجاجة

  اآلثار الجانبية  الحباتعدد 

  كغ ٥٠فوق   كغ ٥٠تحت 

H التهاب أعصاب   حبات يومياً ٣  مغ ١٠٠حبة   كغ/ملغ ٥  إيزونيازيد
  ٣  ٢          والتهاب كبد

R  مغ ٣٠٠حبة   كغ/مع ١٠  ريفاميسين  
  مغ ١٥٠أو 

  التهاب كبد  حبتان يومياً

       ٢  ١.٥  
E  ٢٥ـ  ١٥  إيتام بوتول 

  كغ/ملغ
التهاب عصب   حبات يومياً ٣  مغ ٤٠٠حبة 

  بصري
       ٣  ٢  
Z التهاب كبد  حبات يومياً ٤  مغ ٥٠٠حبة   كغ/ملغ ٣٥  بيرازيناميد  
       ٤  ٣  
SM التهاب عصب   إبرة أو ثلثي اإلبرة يومياً  غ ١أمبولة   كغ/ملغ ٢٠ ستربتومايسين

  سمعي
RH حبتان يومياً  ٣٠٠/١٥٠حبة   مشترك  ريفازيد    
       ٢  ١.٥  
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  األدوية المركبة

  .تشمل األدوية المركبة على دواءين أو أكثر داخل القرص الواحد

  :مزايا األدوية المركبة
  .تقلل احتماالت الوقوع في أخطاء عالجية غير مقصودة •
  .تزيد احتماالت وصف األطباء لنظام عالجي فعال •
  .قلة عدد الحبات التي سيتناولها المريض للمعالجة •
  .المريض عالجه دون إشراف العامل الصحي ال يمكنه تناول العالج بشكل انتقائيفي حال تناول  •
  .تبسيط عملية شراء األدوية وإدارتها وتداولها •
  .يحد من ظهور جراثيم مقاومة لألدوية •

  :مساوىء األدوية المركبة
  .يمكن أن ينخفض التواتر الحيوي لألدوية ال سيما الريفامبيسين •
الجرعة اليومية للمريض أكثر من الجرعة المقررة هناك خطر حدوث التسمم في حال الخطأ في تقدير  •

  .وفي حال تقدير الجرعة أقل من المقرر ستؤدي إلى حدوث المقاومة الدوائية

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية معالجة مرضى السل باألدوية المركبة والجدول التالي يبين األدوية 
  .المركبة وعيارها

  المركبة وجرعاتها ومقاديرها عند البالغين جدول األدوية

  المرحلة المستمرة  المرحلة المكثفة  )كغ(وزن المريض 

  أشهر ٤  شهرين  

  يومي  يومي  

  RHZE 
(150+75+499+275) mg

RH 
(150+75) mg 

٢ ٢  ٣٧ - ٣٠ 

٣ ٣  ٥٤ - ٣٨ 

٤ ٤  ٧٠ - ٥٥ 

 ٥ ٥  أو أكثر ٧١
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  وجرعاتها لحاالت السل سلبي القشع عند األطفالجدول األدوية المركبة مقاديرها 

  المرحلة المستمرة  المرحلة المكثفة  )كغ(وزن المريض 

  أشهر ٤  شهرين  

  أو يومي  يومي  

  RHZ RH 

  (60 mg +30 mg + 150 mg) (60 mg +30 mg) 

 >١ ١  ٧ 

١.٥ ١.٥  ٩ - ٨ 

٢ ٢  ١٤ - ١٠ 

٣ ٣  ١٩ - ١٥ 

٤  ٤  ٢٤ - ٢٠  
٥  ٥  ٢٩ - ٢٥  
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 (MDR)البرامج العالجية للمرضى المقاومين لألدوية السلية 

  .يجب أن يكون هناك نتائج حساسية مثبتة ألدوية الخط األول قبل البدء بالعالج

  البرنامج العالجي  )متعدد المقاومة( MDRمقاوم للريفا واإليزونيازيد على األقل 

 *km, Z, Of, Et, E* / 15 Of, Et, E 6  مريض جديد

 KN, Z, Of, Et, Cs / 18 Of, Et, Cs 6  بعد فشل للبرنامج األول والثاني أو بعد تسرب أو نكسمريض 

6Cm, PAS, Et, Cs, / 18 PAS, Et, Cs  المريض تناول أدوية الخط الثاني

  .Eيمكن استخدامه إذا كانت العصية متحسس للـ * 

 Kn  :كناميسين

Z  :بيرازين أميد

Of  :أونلوكساسين

Et  :إيتيوناميد

E  :إيتامبوتول

Cs  سيكلوسيرين

PAS  :بارا أمينوساليسيليك أسيد

Cm  كابروميسين
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אאא 

Viral Hepatitis 
  التعريف القياسي لحالة التهاب كبد فيروسي

توعك، قهم، غثيان، انزعاج (حالة شخص مصاب بيرقان مسبوق بأعراض عامة  :الحالة المشتبهة
  .مع أو بدون حمى) بطني

  ).األمينوترانسفيراز(حالة مشتبهة مع فحوص إيجابية لوظائف الكبد وارتفاع خمائر  :الحالة المرجحة

ي أو ارتفاع كشف المستضد الفيروس(حالة مرجحة مع فحوص مخبرية نوعية إيجابية  :الحالة المؤكدة
  ).أضداد الفيروس

  :تضم التهابات الكبد الفيروسية عدة أنماط

 .Aالتهاب الكبد األلفي  •

 .Bالتهاب الكبد البائي  •

 .Cالتهاب الكبد سي  •

 .Dالتهاب الكبد الدلتاوي  •

 .Eالتهاب الكبد اليائي  •

 .Gالتهاب الكبد  •
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אאאאאאאאאAAA

مرض فيروسي، يبدأ عادة بشكل مفاجئ، ويتظاهر بحمى وتوعك وقهم وغثيان وانزعاج بطني، ويعقب 
غالباً ما يصيب . ذلك يرقان خالل بضعة أيام، وكثيراً ما يكون الخمج بدون أعرض أو خفيفاً بدون يرقان

سات هو القاعدة، إذ أن األطفال، وتزداد شدة المرض مع تقدم العمر، ولكن الشفاء التام بدون عقابيل أو نك
  %.٠.١معدل اإلماتة بين الحاالت أقل من 

  :العامل الخامج

من زمرة الفيروسات ) RNA(وهو فيروس رناوي  Hepatitis A virusفيروس التهاب الكبد األلفي 
  .Picorna Virusالبيكورناوية 

  :المستودع

  .اإلنسان المريض والحامل

  :طرق االنتقال
  .من إنسان إلى إنسان عن الطريق البرازي الفموي •
  .عن طريق تناول ماء أو طعام ملوث •
  .طريق نقل الدم من متبرع في دور الحضانة نادراً عن •

  :االستعداد والمقاومة

االستعداد للخمج عام، واألخماج الخفيفة والاليرقانية شائعة في الرضع واألطفال، ويحتمل أن تبقى 
  .صابة مدى الحياةالمناعة التالية لإل

  :دور الحضانة

  ).وسطياً شهر(يوم  ٥٠ـ  ١٥

  :دور السراية

ارتفاع خمائر  أو(من النصف الثاني لدور الحضانة ويستمر بضعة أيام بعد ظهور اليرقان 
  .، وفي حاالت نادرة يبقى المريض حامالً للفيروس لفترات طويلة)األمينوتراتسفيراز في الحاالت الاليرقانية
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  :التشخيص

: اعتماد على األعراض والعالمات السريرية، وارتفاع خمائر األمينوترانمسفيراز، والفحوص المصلية
  .الكتشاف الفيروسات وأضدادها Elisaوالـ  Igmعيار األضداد الفيروسية من نمط 

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :المستوى المحيطيعلى 
  .الكشف المبكر عن الحاالت •
في الحاالت (في التقرير الشهري لألمراض السارية ) وفق التعريف القياسي(الحاالت اإلبالغ عن  •

واإلبالغ عن ). ٣- ٢(ة الملحق رقم ي، ورفع هذا التقرير إلى شعبة األمراض السارية في المدير)المتفرقة
  .الفاشيات أو األوبئة بشكل فوري إلى شعبة األمراض السارية في المديرية

  .الج نوعي للمرضيوجد ع ال :العالج •
من قبل فريق التقصي المتوسط وبالتعاون مع عناصر صحية  ،للفاشيات واألوبئة فقط :االستقصاء الوبائي •

) ٢٠رقم (من المركز الصحي ومركز المنطقة، وإمالء استمارة التقصي الخاصة بالمرض الملحق 
والبحث عن حاالت ) وخاصة مصادر مياه الشرب وطرق الصرف الصحي(ودراسة الظروف البيئية 

أخرى في المخالطين، لتحديد طرز االنتقال هل هي من شخص لشخص أو عن طريق الطعام أو الماء 
  .الملوث

  .ألوبئةاالتحليل الوبائي لمعرفة سبب الفاشيات أو  •
  :اتخاذ إجراءات المكافحة •

  .تطبيق االحتياطات المعوية خالل األسبوعين األولين من المرض: العزل -
  .والتخلص الصحي من البراز والبول والدمالتطهير  -
  .كغ من وزن الجسم بالعضل/مل ٠.٠٤ - ٠.٠٢إعطاء المخالطين الغلوبولين المناعي بمقدار  -
  .تحسين اإلصحاح البيئي واإلمداد بماء مأمون، وإزالة التلوث البرازي لألطعمة والماء -
ز خاص على التخلص بخصوص اإلصحاح الجيد والتصحح الشخصي مع تركي: التثقيف الصحي -

  .الصحي من البراز وغسل اليدين جيداً

  :المستوى المتوسط على
 .مؤازرة فريق التقصي المحلي في حال حدوث الفاشيات •

 .التحليل الوبائي لإلصابات في المحافظة •
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رفع التقارير الشهرية إلى دائرة الدراسات الوبائية في وزارة الصحة وإبالغ الدائرة عن حدوث الفاشيات  •
 .واألوبئة

 .التغذية الراجعة للمراكز الصحية •

 .التدريب واإلشراف على عمل المراكز الصحية •

 .تأمين وتوزيع األدوية والمواد المخبرية •

 .التعاون مع الجهات األخرى من خالل المجلس الصحي في المحافظة •

  :المستوى المركزي على
  .مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة •
  .تحليل الوبائي لإلصابات في القطرال •
  .التغذية الراجعة إلى المستوى المتوسط •
  .التدريب واإلشراف •
  .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
  .تقدير االحتياجات من األدوية والمواد المخبرية •
  .معدل االنتشار، وعوامل الخطر المرتبطة بحدوث المرض إعداد الدراسات والبحوث أو المسوح لمعرفة •
  .التعاون مع الجهات األخرى والمنظمات الدولية •

أشهر ) ٦(يتوفر حالياً لقاح حي مضعف مخصص للقطاع الخاص، ليعطى بجرعتين بفاصل  :مالحظة
وبعمر فوق السنتين، وهو غير معتمد ضمن خطة وزارة الصحة في الوقاية من المرض 

  ).برنامج التلقيح الوطني(

بعض التوصيات الستخدام اللقاح، حيث يستعمل لدى الفئات ولقد وضعت منظمة الصحة العالمية 
المعرضة لخطر مرتفع للعدوى في بلدان ترتفع فيها معدالت وقوع المرض، كمرض التهاب الكبد 
المزمن أو اضطرابات عوامل التجلط، ومدمني المخدرات بالحقن، واألشخاص المستعدين لإلصابة 

يمكن إعطاءه لمكافحة الفاشيات على مستوى المجتمعات المحلية  المسافرين لهذه البلدان، واألطفال، كما
  .الصغيرة إذا أعطي باكراً
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אאאB 

، ثم يظهر اليرقان، يبدأ عادة بشكل مخاتل، ويتظاهر بقهم وألم بطني مبهم، غثيان، إقياء ،مرض فيروسي
تتراوح شدة المرض من حاالت . والحرارة يمكن أن تكون غائبة أو خفيفة، يمكن أن يحدث ألم مفصلي وطفح

  %.١غير متظاهرة سريرياً إلى حاالت شديدة ومميتة من النخر الكبدي الحاد، معدل اإلماتة حوالي 

  .من األطفال/% ٩٠ - ٧٠/من البالغين، وعند % ٢٠ -  ٠.١/تحدث حالة الحمل عند 

  .من حاالت سرطان الكبد% ٨٠وإن التهاب الكبد البائي مسؤول عن حوالي 

  :العامل الخامج

 -HbsAg- HbcAg: وهو يتكون من ثالثة مستضدات هي Hepatitis B virusفيروس التهاب الكبد البائي 

HbeAg-   وهو فيروس دناوي)DNA(  من زمرةHepadena virus  وله أربعة أنماط جينية حسب تركيب
  .HBsAgالمستضد السطحي 

  :المستودع

  .اإلنسان المريض والحامل

  :طرق االنتقال

يوجد المستضد السطحي في جميع مفرزات الجسم ومفرغاته تقريباً، ولكن تبين أن المواد الخامجة 
  .تقتصر على الدم واللعاب والمني والسوائل المهبلية

، ومن خالل الجروح أو التهتكات الملوثة، )بالحقن(بالتعرض إلى سوائل الجسم الخامجة من خالل الجلد  •
واالستعمال المشترك ألمواس الحالقة أو فراشي األسنان، ومن خالل األغشية المخاطية والتعرض في 

  .حوادث وخز اإلبرة والوشم

  .نقل الدم من شخص مخموج •

  .والدة من األم إلى الوليداالنتقال في فترة ما حول ال •

  .االتصال الجنسي الطبيعي والشاذ •

وهو الطريق األهم النتقال المرض في البلدان ذات معدل االنتشار (االتصال الصميمي بين صغار األطفال  •
  ).المرتفع
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  : االستعداد والمقاومة

تحدث مناعة قوية عقب االستعداد للخمج عام، ويكون الخمج في األطفال عادة أخف وغالباً ال يرقاني، و
  .الخمج عندما تتولد أضداد المستضد السطحي ويكون المستضد السطحي غائباً

  :دور الحضانة

  ).أشهر ٣ - ٢وسطياً (يوم  ١٨٠ - ٤٥

  :دور السراية

يمتد فترة أسابيع كثيرة قبل بدء األعراض، ويستمر طوال فترة المرض الحاد، وأثناء حالة حمل الفيروس 
  .قد تمتد عدة سنواتالمزمنة التي 

  :التشخيص

اعتماداً على األعراض والعالمات السريرية، وارتفاع خمائر األمينوترانسفيراز، ويمكن تأكيد التشخيص 
أو السطحية  Anti-HBc، أو ظهور حديث ألضداد المستضدات اللبية HBsAgبإظهار المستضد السطحي 

Anti-HBs.  

  .لى اإلصابة بالمرض واستمرارها إلى األزمان، يدل عHBsAgإن ظهور المستضدات السطحية 

يدل على حدوث المناعة نتيجة اإلصابة بالمرض أو  anti-HBsأما ظهور أضداد المستضدات السطحية 
  .إعطاء اللقاح

يدل على المناعة نتيجة اإلصابة السابقة أو الحالية  anti-HBcإن ظهور أضداد المستضدات اللبية 
  .في اإلصابة الحادة ويختفي بعد ستة أشهر Igmاللبي  بالمرض ويرتفع ضد المستضد

الذي يدل  anti-Hbeيدل وجوده على شدة اإلمراضية وسوء اإلنذار بعكس الـ  HBeAgبالنسبة لـ 
  .وجوده على حسن إنذار المرض

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :على المستوى المحيطي
المبكر عن الحاالت المشتبه إصابتها وإحالتها إلى المراكز الخاصة بالتشخيص والعالج مشفى ابن  الكشف •

النفيس ومشفى دمشق في محافظة دمشق مشفى زاهي أزرق في محافظة حلب المشفى الوطني في محافظة 
 .الزور حمص المشفى الوطني قسم الهضمية في محافظة الالذقية بناء عيادات السكري في محافظة دير
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ويرفع هذا ) ٣ -  ٢الملحق رقم (اإلبالغ عن الحاالت المشتبهة ضمن التقرير الشهري لألمراض السارية  •
 .التقرير عن طريق مركز المنطقة إلى دائرة األمراض السارية والمزمنة في مديرية الصحة

االلتهاب المزمن يستخدم ال توجد معالجة نوعية لاللتهاب الحاد وتتوفر العديد من األدوية لعالج : العالج •
 .انترفيرون واالنترفيرون ألفا والالميفودين واألديفوفير ديبفوكسيل- في الخطة الوطنية البيغ

، حيث يحدث HBeAgانترفيرون ذو فائقة كبيرة لدى المرضى اإليجابيين للمستضد اليائي -العالج بالبيغ •
% ٢٥لدى  HBv-DNAالمستضد اللبي من المعالجين ويختفي % ٣٠توقف في التنسخ الفيروسي لدى 

واالستجابة  HBeAgمن السلبيين للمستضد اليائي % ٦٣منهم بعد سنة من المعالجة، كما يختفي لدى 
انترفيرون تتطلب - مشابهة في األدوية األخرى ولكن توجد تأثيرات جانبية شديدة لالنترفيرون والبيغ

 .مراقبة لصيغة، وهي أخف للدوائين اآلخرين

 .لخطة الوطنية الصادرة عن اللجنة الوطنية اللتهابات الكبد الفيروسيةتعتمد ا •

للفاشيات فقط، حيث يقوم فريق التقصي بالمديرية بالتعاون مع فريق مركز المنطقة : التقصي الوبائي •
وعناصر المركز الصحي بزيارة المنطقة وإمالء استمارات التقصي الخاصة بالمرض والتأكيد بالسؤال 

رض لحق ملوثة أو نقل دم أو اتصال جنسي مع شخص مخموج ومعرفة الحالة التمنيعية على قصة تع
 ).٢١الملحق رقم (لألطفال 

  :المكافحةاتخاذ إجراءات  •

  .تطبق احتياطات الدم وسوائل الجسم حتى يختفي المستضد السطحي وتظهر أضداده: العزل -
  .م أو اللعاب أو المنييطبق على األجهزة واألدوات الملوثة بالد: التطهير المرافق -
حماية المخالطين المالصقين للمريض أو الذين تعرضوا لوخزات أبر أو ألدوات جارحة مشكوك في  -

سالمتها بإعطائهم الغلوبولين المناعي النوعي المضاد اللتهاب الكبد البائي مع البدء ببرنامج التمنيع 
مل لألشخاص بعمر عشر سنوات  ١ ،رمل لألطفال دون العاشرة من العم ٠.٥(زرقات  ٣المكون من 

ويمكن تطبيق ) فما فوق، الفاصل بين الجرعة األولى والثانية شهر، وبين الثانية والثالثة خمسة أشهر
الفاصل بين الجرعة األولى والثانية شهر وبين الثانية والثالثة شهر وبين الثالثة (برنامج التمنيع السريع 
الفاصل بين الجرعة األولى والثانية أسبوع وبين (تمنيع السريع جداً أو برنامج ال) والرابعة عشرة أشهر

 .عند الضرورة) شهر ١٢الثانية والثالثة أسبوعان والثالثة والرابعة 

  .مل للبالغين) ٥(كغ أي /ملغ) ٠,٠٦(يعطى الغلوبولين المناعي النوعي بمقدار 
م الغلوبولين المناعي النوعي خالل بضعة حماية الولدان من أمهات إيجابيات العامل األسترالي بإعطائه -

ع األول مع تطبيق أحد برامج التمنيع وساعات بعد الوالدة والجرعة األولى من اللقاح خالل األسب
  .)مل من الغلوبولين المناعي النوعي ٠,٥المقدار (، المذكورة سابقاً

وهم األكثر عرضة لتطور حالة الحمل ( يتمنيع األطفتال دون السنة باللقاح المضاد اللتهاب الكبد البائ -
  ).١٠(وذلك حسب برنامج التلقيح الوطني الملحق رقم ) في المستقبل اتتالطخواال

في ) لخإ ،...أطباء، ممرضات، قابالت(تمنيع الفئات المعرضة لخطر اإلصابة كالعاملين الصحيين  -
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نزفية ويتلقون منتجات الدم المؤسسات الصحية، ومرضى غسيل الكلية والذين يعانون من اضطرابات 
ومتعاطي ) السلبيين العامل األسترالي منهم(باستمرار كذلك عائلة المريض اإليجابي بالفحوص المصلية 

المخدرات عن طريق الحقن والشركاء الجنسيين لشخص مشتبه أنه حامل للفيروس يعطى لقاح التهاب 
. )والثانية شهر وبين الثانية والثالثة خمسة أشهرالفاصل بين األولى (الكبد البائي الكهلي بثالث زرقات 

 .مل للكبار) ٢(يعطى مرضى غسيل الكلية ضعف جرعة اللقاح أي 

) في بنوك الدم أو المستشفيات التي فيها بنك دم(فحص المستضد السطحي عند جميع المتبرعين بالدم  -
 .ورفض وحدات الدم من األشخاص المخموجين

أهمية التعقيم الجيد لألدوات الجارحة واستعمال الحقن لمرة واحدة  التثقيف الصحي للجمهور حول -
 .وتثقيف اآلباء واألمهات عن أخطار المرض ومزايا تمنيع أطفالهم بسن مبكرة

  :المستوى المتوسط على
 .مؤازرة فريق التقصي المحلي في حال حدوث الفاشيات •

 .التحليل الوبائي لإلصابات في المحافظة •

بما فيها التقارير ) ٣ الملحق رقم(هرية إلى مديرة األمراض السارية في وزارة الصحة رفع التقارير الش •
الصادرة من بنوك الدم ومراكز غسيل الكلية ومراكز التشخيص والمعالجة واإلبالغ عن حدوث الفاشيات 

 .واألوبئة

 .التغذية الراجعة للمؤسسات الصحية •

 .ت ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتدبيراإلشراف على عمل المراكز الخاصة بتدبير الحاال •

 .تأمين وتوزيع األدوية والمواد المخبرية •

 .تقدير االحتياج من اللقاح ليتم تأمينه من قبل وزارة الصحة •

اإلشراف على تنفيذ برنامج التلقيح الوطني وتلقيح الفئات العالية الخطورة بالتعاون مع مديريتي األمراض  •
 .ةالسارية والرعاية الصحي

 .إعداد خطة التثقيف الصحي والعمل على تنفيذها •

 .التعاون مع الجهات األخرى من خالل المجلس الصحي في المحافظة •

  :المستوى المركزي على
 .مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة •

 .التحليل الوبائي لإلصابات في القطر •

 .التغذية الراجعة للمستويات األدنى •

 .الخطة الوطنية لمكافحة المرض بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللتهابات الكبد ومتابعة تنفيذهاإعداد  •

 .التدريب واإلشراف على تنفيذ الخطة الوطنية •
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 .إعداد مواد التثقيف الصحي •

 .تقدير االحتياج من األدوية المواد المخبرية ومتابعة تأمينها •

 .واإلشراف على تنفيذ تلقيح األطفال والفئات العالية الخطورةتأمين اللقاح وتوزيعه على المحافظات  •

 .إعداد الدراسات والبحوث والمسوح لمعرفة معدل انتشار المرض وعوامل الخطر المرتبطة بحدوثه •

 .التعاون مع الجهات األخرى والمنظمات الدولية •

  خطة العالج

  .الوطنية اللتهابات الكبد الفيروسية سيتم فيما يلي عرض النقاط األساسية للخطة الصادرة عن اللجنة

والتهاب كبد مزمن  (+) HBeAgيعطى العالج للمصابين بالتهاب كبد مزمن متوسط إلى شديد من نموذج 
  .، كذلك للمصابين بالتشمع الكبدي المعاوض والالمعاوض(-) HBeAgمن نموذج 

، الحملة المزمنون بدون فعالية المصابين بالتهاب كبد حاد أو صاعق: بينما ال يعطى للحاالت األخرى
  .للمرض، المصابون بالتهاب كبد مزمن خفيف الشدة

  :شروط المعالجة

آالف وحدة دولية في النموذج ) ١٠(أكثر من  (HBVDNA)يشترط للمعالجة وجود تناسخ فيروسي فعال 
HBeAg (+)٢(، و ( ألف وحدة دولية في النموذجHBeAg (-) جي ووجود دالئل على النخر النسي) ارتفاع

  .أو وجود إصابة نخرية أو تليفية في خزعة الكبد) خمائر الكبد ألكثر من ضعفي الطبيعي

  :األدوية العالجية

األديفوميزديبيفوكسيل  )PGE – IFN"2a(انترفيرون -البيغ: األدوية المعتمدة في الخطة الوطنية هي
)ADV ((Adefovir Dipivoxil) الالميفودين ،)LAM(  واالنترفيرون الفا(IFN &).  

  : المقادير العالجية وطرق اإلعطاء والفئات المستهدفة
  .مكغ مرة باألسبوع للبالغين )١٨٠(تحت الجلد بجرعة ) PEG-IFN(يعطى  الـ  •
غير (ثالث مرات باألسبوع للبالغين  ٢سم/مليون وحدة ) ١٠-٩(تحت الجلد بجرعة  )&IFN(يعطى الـ  •

ثالث مرات باألسبوع لألطفال على أن ال   ٣م/مليون وحدة) ٨(، وبجرعة )مستخدم في الخطة الوطنية
  .ماليين وحدة) ١٠(تتعدى الجرعة 

  .سنة) ١٢(ملغ يومياً عن طريق الفم، لدى البالغين بعمر فوق الـ ) ١٠(بمقدار  )ADV(يعطى الـ  •
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غير مستخدم في الخطة (طريق الفم للكبار  عن ملغ مرة واحدة يومياً) ١٠٠(بمقدار  )LAM(يعطى الـ  •
  .ملغ )١٠٠(كغ لألطفال على أن ال تتعدى /ملغ) ٣(و) الوطنية

  .كما يستخدم لدى الحوامل بنفس جرعة الكبار، ويفيد في وقاية الجنين من اإلصابة
وتعدل الجرعة حسب درجة القصور  )LAM(والـ  )ADV(يستخدم الـ : مرضى القصور الكلوي •

  .الكلوي

  :مدة المعالجة

  :تختلف حسب الحالة المرضية وكما هو مبين في الجدول

  مدة المعالجة  الدواء  الحالة المرضية

 HBE Ag (+) PEG-IFN&2aالتهاب كبد مزمن 

IFN& 

LAM 

ADV 

  سنة
  سنة

  سنة على األقل
 HBeAgسنة بعد حدوث االنقالب المصلي لـ 

 HBe Ag() PEG-IFN&2aالتهاب كبد مزمن 

IFN& 

LAM 

ADV 

 

  سنة
  سنة

  عدة سنوات
 عدة سنوات وحتى حدوث االنقالب المصلي

 HBsAgللـ 

  التشمع المعاوض

  التشمع غير المعاوض

 )PEGIFN(يستطب إعطاء الـ 
  )ADV(يستطب إعطاء الـ 

  كما في السابق
  كما في السابق

  األطفال

HBs Ag (+) 

  عن ستة أشهرلفترة تزيد 

 )IFN(يستطب إعطاء الـ 

  )LAM(والـ 
  سنة
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אאC 

مرض فيروسي، يبدأ عادة بشكل مخاتل، ويتظاهر بقهم، انزعاج بطني، غثيان، إقياء، ثم يتطور اليرقان 
 ، تتراوح شدة المرض من خمج غير متظاهر سريرياً إلى خمج)وهو أقل شيوعاًَ منه في التهاب الكبد البائي(

  .صاعق ومميت، وإن اإلزمان شائع

  :العامل الخامج

من زمرة الفيروسات المصغرة  )RNA(وهو فيروس رناوي  Hepatitis C Virusفيروس التهاب الكبد 
هي األكثر انتشاراً في العالم ) ٣ - ٢ - ١(نمطاًً فرعياً، واألنماط ) ٩٠(أنماط جينية وأكثر من ) ٦(وله 

  .في آسيا) ٦(في أفريقيا والنمط ) ٥ - ٤(بينما ينتشر النمطان 

  :المستودع

  .اإلنسان المريض أو الحامل

  :طرق االنتقال

  .كما في التهاب الكبد البائي، ولكنه شائع االنتقال بنقل الدم لذلك يسمى المرض المرافق لنقل الدم

  :االستعداد والمقاومة

  .ب الخمجاالستعداد للخمج عام، وال تعرف درجة المناعة التي يمكن أن تعق

  :دور الحضانة

  ).أسابيع ٩ - ٦(يوم وسطياً  ١٨٠ - ١٥

  :دور السراية

يمتد من األسبوع األول الذي يسبق ظهور األعراض األولية للمرض، ويستمر خالل فترة المرض الحاد، 
  .وقد يمتد لفترات طويلة في حالة الحمل المزمن للمرض

  :التشخيص

لكشف المستضد الفيروسي  PCRالـ : السريرية، والفحوص المصليةاعتماداً على األعراض والعالمات 
HCV-RNA  والـEIA  لكشف أضداد الفيروسanti HCV  كذلك الـELISA.    



 

١٠٠ 
 

  إجراءات الترصد والمكافحة

اإلجراءات مماثلة لتلك الواجب إتباعها بالنسبة اللتهاب الكبد الفيروسي البائي وتختلف عنها بعد وجود 
  .ة غير واضحة للوقاية بالغلوبولين المناعيلقاح فعال، وفائد

  .بالنسبة للعالج تعتمد الخطة الصادرة عن اللجنة الوطنية اللتهابات الكبد الفيروسية

% ٤٩-٤٢بينت الدراسات ارتفاع نسبة االستجابة بالعالج المشترك بالبيغ أنترفيرون والريبافيرين إلى 
% ٧٩-٦١مقارنة بـ % ٨٢وترتفع إلى  ١في النمط الجيني  بالعالج بالبيغ انترفيرون% ٣٩- ٣٣مقارنة بـ 

  .٤و ٢في النمطين 

وتبلغ . أسبوع) ٤٨(بعد % ٤١إلى % ١٦كما ترتفع بالعالج المشترك بين االنترفيرون والريبافيرين من 
   ٣و ٢في النمطين الجينيين % ٦٥و  ٤و١في النمطين الجينيين % ٢٩وسطياً 

  :مختلفة حسب سرعة االستجابة ٣و٢ين المدة العالجية للنمطين الجيني
: مل/ألف وحدة) ٦٠٠(أسابيع والحمل الفيروسي أقل من ) ٤(سلبي بعد  HCV-RNA: )RVR(سريعة  •

  .أسبوع) ١٦( ةالمد
  .أسبوع) ٢٤(المدة  :أسبوع) ١٢(سلبي بعد  HCV-RNA: )CEVR(باكرة تامة  •
قبل  دعنلغاريتم  )٢(أسبوع وانخفاضه أكثر من ) ٢٤(سلبي بعد  HCV-RNA: )PEVR(باكرة غير تامة  •

  .أسبوع) ٤٨(المدة : أسبوع) ١٢(المعالجة بعد 

  :٥و٤و١: المدة العالجية لألنماط األخرى
مع ) ٤(في النمط ) ٣(وتليف أقل من درجة ) ١(ألف وحدة مل في النمط ) ٦٠٠(حمل فيروسي أقل من  •

)RVR( : المدة)أسبوع) ٢٤.  
أسبوع وتوقف المعالجة إذا ) ٧٢(المدة : )PEVE(أسبوع أو مع ) ٤٨(المدة : )CEVR(الحاالت مع باقي  •

  .إيجابي  HCV-RNAبقي الـ 

  :المقادير العالجية وطرق اإلعطاء
  .مكغ مرة باألسبوع تحت الجلد ١٨٠: PEG- IFN&2Aنترفيرون أ- البيغ •
  .كغ/مكغ ١.٥: PEG-IFN&2bأنترفيرون - البيغ •
 ٣و ٢ في األنماط الجينية ) مغ ٥٠٠القرص (يومياً  غم )٨٠٠(عن طريق الفم  الريبافيرين •

للمرضى بوزن أكثر  ملغ )١٢٠٠(كغ و) ٧٥(ملغ في بقية األنماط للمرضى بوزن أقل من   )١٠٠٠( و
 .كغ )٧٥(من 
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 :عالج األطفال
 .ال يعطى لألطفال دون الخمس سنوات •

 .مع الريبافيرين PEG-IFN&2b نترفيرونأ- أو البيغ IFNالعالج باألنترفيرون  •

مرة باألسبوع /كغ/مكغ ١.٥: PEG-IFN&2bمرات باألسبوع أو الـ  ٣/ ٢م/مليون ) ٣: (IFNالـ  •
 .يوم بجرعتين/كغ/ملغ١٥: مع الريبافيرين

 .٣و٢أسبوع في األنماط ) ٢٤(و ٥و٤و١أسبوع ) ٤٨(مدة العالج  •

 :عالج الحامل

 .العالج بسبب التأثيرات الجانبية لألدوية خاصة أن الريبافيرين له تأثير مشوه لألجنةيمنع 

 :عالج مرض قصور الكلية
 .عالج مشترك وتعدل الجرعة حسب درجة التصفية :غير خاضعين للتحال •

  .IFNأو   PEG-IFN :خاضعين للتحال •
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אאאD 

مرض فيروسي، يبدأ عادة بشكل مفاجئ، تتشابه األعراض والعالمات السريرية فيه مع التهاب الكبد 
  .البائي،ويترافق التهاب الكبد الدلتاوي دائماً مع وجود عدوى بفيروس التهاب الكبد البائي

  :العامل الخامج
وس التهاب الكبد البائي ليتم وهو بحاجة إلى وجود فير Hepatitis D Virusفيروس التهاب الكبد الدلتاوي 

  .دورته التكاثرية

  :المستودع
  .اإلنسان المريض والحامل

  :طرق االنتقال
  .نفس طرق انتقال فيروس التهاب الكبد البائي

  :االستعداد والمقاومة
جميع األشخاص المستعدين للخمج بالتهاب البائي أو الحملة لفيروس التهاب الكبد البائي يمكن أن 

  .بالعامل دلتا ينخمجوا

  :دور الحضانة
  .أسابيع، لكنه لم يعين بالتحديد في اإلنسان ١٠ - ٢في األخماج التجريبية 

  :دور السراية
خالل مختلف مراحل المرض، ويبلغ ذروته في الفترة القصيرة التي تسبق ظهور األعراض السريرية، 

  .ويمكن أن تستمر العدوى في حاالت الخمج المزمن

  :التشخيص
  .اعتماداً على األمراض والعالمات السريرية، ووجود أضداد الفيروس

  إجراءات الترصد والمكافحة
مماثلة لإلجراءات الواجب إتباعها بالنسبة اللتهاب الكبد البائي، إضافة إلى تجنيب حملة فيروس التهاب 

  .الكبد البائي التعرض ألي مصدر محتمل للعدوى بفيروس التهاب الكبد الدلتاوي
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אאE 

مرض فيروسي، تتشابه األعراض والعالمات السريرية فيه مع التهاب الكبد األلفي، وال توجد بينات على 
  .وجود شكل مزمن

  :العامل الخامج
  .من زمرة الفيروسات الكأسية )RNA(وهو فيروس رناوي  Eفيروس التهاب الكبد 

  :المستودع
  .اإلنسان المريض

  :طرق االنتقال
عن طريق ماء ملوث، أو باالنتقال من شخص لشخص (نفس طرق انتقال فيروس التهاب الكبد األلفي 

  ).بالطريق البرازي الفموي

  :االستعداد والمقاومة
  .االستعداد غير معروف، واحتماالت االنتقال الثانوي في األسرة منخفضة

  :دور الحضانة
  .يوم ٦٤-١٥

  :دور السراية
  .مماثالً اللتهاب الكبد األلفي غير معروف، لكن قد يكون

  :التشخيص
  .اعتماداً على األعراض والعالمات السريرية، والفحوص المصلية

  إجراءات الترصد والمكافحة

  .مماثلة لإلجراءات الواجب إتباعها بالنسبة اللتهاب الكبد األلفي
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  التشخيص المخبري اللتهاب الكبد الفيروسي
Laboratory Diagnosis of A VH 

  
Suspected Case of A VH  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anti-HEV IgM 

Anti-HCV  

-ve  ve+ 

Non-B HB 

HB HB+D HA  Non-A Non B 

Non-A /B/C  HC 

Non-A /B/C/E  HE  

HBsAg and or Anti-HBC Igm 

-ve ve+ -ve ve+ 

-ve ve+ 

-ve 

Anti-HDV  Anti-HAV IgM 

+ve 
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אא 

Tetanus 
التي تنمو ال هوائياً في موقع اإلصابة، ) المطثية(هو مرض حاد يحدثه الذيفان الخارجي لعصية الكزاز 

ويتميز بتقلصات عضلية مؤلمة تحدث أوالً في العضالت الماضغة وثانياً في عضالت الجذع، وصمل البطن 
والمظاهر . أول عالمة شائعة توحي بوجود الكزاز، وتحدث تشنجات عامة كثيراً ما تثيرها منبهات حسية

والتعبير الوجهي المسمى ) التشنج الظهري(القعس التشنجي النموذجية للتشنج الكزازي هو وضع 
  .من الحاالت%)  ٩٠ - ٣٠(معدل اإلماتة . بالساردونية

  :سلسلة العدوى

 .Ciotridium Tetaniالكزازية  المطثية :العامل الخامج •

الحيوانات واإلنسان حيث تكون العصيات القاطنة عادية وغير ضارة، والتربة الملوثة  أمعاء :المستودع •
 .ببراز الحيوانات، ونادراً ما يحوي براز اإلنسان المطثيات

طريق دخول أبواغ الكزاز في الجسم من خالل جرح وخزي ملوث بالتربة أو غبار  عن :طرق االنتقال •
يضاً، ومن خالل تهتك أو حروق، أو جروح بسيطة أو غير الشارع أو براز الحيوانات واإلنسان أ

 .ملحوظة، أو وجود نسج نخرية، أو أجسام غريبة أو كليهما

  :االستعداد والمقاومة

 االستعداد للخمج عام، ويسبب ذوفان الكزاز مناعة فاعلة تبقى لمدة عشر سنوات على األقل بعد تمنيع
كامل، وتحدث مناعة منفعلة مؤقتة عقب الزرق بالغلوبولين المناعي المضاد للكزاز، وقد ال ينتج عن الشفاء 

  .من الكزاز مناعة ويمكن أن تحدث إصابات ثانية، ويوصى بعمل تمنيع بعد الشفاء

  :دور الحضانة

الحضانة األقصر وترتبط أدوار  ،يوم عادة ولو أنه يتراوح بين يوم واحد وعدة شهور ٢١ -  ٣من 
  .عموماً بجروح أكثر تلوثاً وبمرض أشد وبإنذار أسوأ

  :دور السراية

  .ال ينتقل الخمج من إنسان إلى إنسان آخر



 

١٠٨ 
 

  :التشخيص

باألعراض السريرية ونادراً ما يمكن استفراد العصيات من موقع الخمج كما ال توجد استجابة ضدية 
  .يمكن اكتشافها

  واجب اتخاذهاإجراءات الترصد والمكافحة ال

 :إجراءات الترصد

 .يتم تشخيص الحالة استناداً إلى األعراض والعالمات السريرية •

 :العالج النوعي •
وحدة أو الترياق الكزازي  ٣٠٠٠-٥٠٠بالعضل بمقدار من ) TIG(المناعي اإلنساني  الغلوبولين -

 .ألف وحدة ٢٠٠- ٥٠من مصدر خيلي بمقدار ) Anti Toxinالمصل العضلي (
يوماً وذلك للمساعدة في إبادة األشكال  ١٤-١٠البنسلين ج حقناً عضلياً بجرعات كبيرة يومياً لمدة  -

، كما يمكن )سنة ١٢بعمر أكبر من (الفعالة للجرثوم، يعطى التتراسكلين عند وجود تحسس للبنسلين 
 .الوسبورينفإعطاء الس

اء الديازيبام والفينوباربيتال مع وضع المريض في غرفة مظلمة، إعط(معالجة عرضية حسب الحالة  -
 ).إلخ... تغذية فموية أو وريدية، وتأمين مسلك هوائي 

  .يجب البدء بالتمنيع ضمن التقرير الشهري للترصد -

 .اإلبالغ عن الحالة ضمن التقرير الشهري للترصد •

 .تقصي الحالة من قبل الفريق المحلي لتحديد ظروف اإلصابة والبحث عن إصابات أخرى •

يف الصحي عن المرض وبخصوص استكمال البرنامج التلقيحي والحاجة لالتقاء الفاعل أو المنفعل أو التثق •
 .كليهما بعد اإلصابة

 :اإلجراءات الوقائية

إعطاء التمنيع الفاعل بزوفانات الكزاز الذي يعطي حماية مستمرة مدة عشر سنوات على األقل بعد إتمام  •
 .المجموعة األساسية

يعطى اللقاح مع لقاح الخناق والشاهوق والمستدمية النزلية كمستضد رباعي، أو مع لقاح الخناق كمستضد 
  .)١١- ١٠(انظر المالحق . ثنائي كما يعطى مفرداً

وفي بعض الدول يتم الحفاظ على الحماية الفاعلة بإعطاء جرعات معززة كل عشر سنوات وبعد استكمال 
 .الجدول النظامي
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يبنى التدبير الصحيح على التحديد بعناية لمدى نظافة الجرح أو تلوثه، وحالة : ر الجروحتدبياالتقاء في  •
المريض المناعية وعلى االستعمال الصحيح لذوفان الكزاز أو الغلوبولين المناعي الكزازي أو كليهما، 

 .وعلى تنظيف الجرح أو التنضير الجراحي واالستعمال للصادات

  :كيفية اتقاء الكزاز في التدبير الروتيني للجروحوفيما يلي مرشد موجز ل

  

سابقة تمنيع ضد الكزاز 

  )الجرعات(

الزمن بعد آخر 

  جرعة

جروح صغيرة 

  ونظيفة
  الجروح األخرى

الذوفان 
  البالغ

الغلوبولين 
  المناعي

الذوفان 
  البالغ

الغلوبولين 
  المناعي

  نعم نعم  ال  نعم  - جرعات٣غير مؤكد أو أقل من
 ال نعم ال  نعم < ١٠ فأكثر أو كاملجرعات ٣

 ال نعم ال  ال  ١٠- ٥

 ال ال ال ال > ٥

  :مالحظة

وحدة على األقل من الغلبولين المناعي الكزازي في العضل أو  ٢٥٠يعطى التمنيع المنفعل بمقدار  •
.وحدة من الترياق الحيواني المنشأ بعد استبعاد التحسس ٥٠٠٠ - ١٥٠٠  

عند إعطاء اللقاح والمصل أو غاما غلوبولين الكزاز يجب استعمال محقنة لكل نوع وإن الحقن يجب أن  •
 .يتم في مكانين مختلفين

الجرح غير النظيف هو كل جرح ملوث بالتراب أو بروث الحيوانات أو عضة حيوان أو أضيف إليه  •
 .ةبهدف العالج واإلسعاف األولي بعض المواد التقليدية غير الطبي

 .ضرورة توفر اللقاح المضاد للكزاز في كل أقسام اإلسعاف •
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אא 

Neonatal Tetanus 
  :مقدمة

كزاز الوليد هو مرض جرثومي حاد يسببه الذيفان الخارجي لعصية الكزاز، ويتظاهر عند الوليد 
حيث يبدأ ) بعد الوالدة بعد أن كان الطفل طبيعي في األيام القليلة األولى(بصعوبة في البلع والرضاعة 

بعد الوالدة، ويصبح الطفل غير قادر على المص، ويتبع ذلك تصلب عضلي ) ٢٨- ٣(المرض بين اليومين 
  .وتشنجات، وقد تحدث اختالجات ثم يتوفى الطفل غالباً

  .من الحاالت% ٨٠ومعدالت اإلماتة مرتفعة جداً حيث تزيد عن 

 :سلسلة العدوى

 .وهي عصيات ال هوائية مبوغة Clostridium Tetaniلكزازية المطثية ا: العامل الخامج •

أمعاء الحيوانات واإلنسان، حيث تكون العصيات قاطنة عادية وغير ضارة، والتربة الملوثة : المستودع •
 .ببراز الحيوانات ونادراً ببراز اإلنسان

 :طرق االنتقال •

  .بل السري بأداة ملوثة بهذه األبواغدخول أبواغ الكزاز إلى جسم المولود أثناء الوالدة، بقطع الح -
دخول أبواغ الكزاز إلى جسم الوليد بعد الوالدة بوضع أو تضميد الجذمور السري بمواد شديدة التلوث  -

 ).إلخ.. كالكحل والبن والملح (بهذه األبواغ 

 :االستعداد والمقاومة

  .االستعداد للخمج عام •

بالغاماغلوبولين البشري المناعي ضد الكزاز أو المصل المضاد تحدث مناعة منفعلة مؤقتة عقب الزرق  •
للكزاز، قد ال ينتج عن الشفاء من المرض مناعة، ويمكن أن تحدث إصابات ثانية بمرض الكزاز، 

 .ويوصى بعمل تمنيع بعد الشفاء

 :دور الحضانة

 .يوماً) ٢٨ - ٣(أيام، ضمن مجال يتراوح بين  ٦المتوسط حوالي 
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 :دور السراية

 . ينتقل الخمج من إنسان إلى إنسانال

 :التشخيص

يعتمد على األمراض السريرية، ونادراً ما يمكن استفراد العصيات من موقع الخمج كما ال توجد استجابة 
 .ضدية يمكن كشفها

، ويعني إنقاص معدل )القضاء على كزاز الوليد(وإن سورية قد التزمت بهدف منظمة الصحة العالمية 
ليد إلى أقل من حالة لكل ألف والدة حية، وقد حققت سورية هدف القضاء على المرض منذ حدوث كزاز الو

  .وحافظت عليه حتى اآلن ١٩٩٧عام 

  التعريف القياسي

  :)N.T(حالة كزاز الوليد 

بعد الوالدة ) ٢٨ - ٣(قصة مص طبيعي خالل اليومين األولين من الوالدة، ثم يبدأ المرض بين اليوم 
غير قادر على المص والرضاعة ويتبع ذلك تصلب عضلي وتشنجات وقد تحدث حيث يصبح الطفل 

  .اختالجات، وغالباً ما يتوفى الطفل

  إجراءات الترصد والمكافحة الواجب اتخاذها

  :المستوى المحيطيعلى 

 .الكشف المبكر عن الحالة حسب التعريف القياسي •

تقرير اإلبالغ األسبوعي الصفري وترسل اإلبالغ الفوري عن الحالة إلى مديرية الصحة، وتسجل ضمن  •
 .للمستوى األعلى

إضافة إلى .. المعالجة النوعية في المشفى، ويتضمن الغلوبولين المناعي اإلنساني أو المصل المضاد  •
 .البنسلين

 .معالجة عرضية حسب الحالة •

 .مؤازرة فريق التقصي في مديرية الصحة عند إجراء االستسقاء الوبائي •
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مؤازرة فريق التلقيح وفريق تدريب الدايات والتثقيف الصحي في مديرية الصحة عند اتخاذ إجراءات  •
 .المكافحة

 .تسجيل الحالة في التقرير الشهري للترصد الذي يرسل إلى مديرية الصحة •

 :اتخاذ إجراءات الوقاية وتتضمن •

  ).أدوات نظيفة وأيدي مدربة(الوالدة النظيفة  -
عدم وضع أي مواد على الجزمور السري وتغطيتها بقطعة قماش (سرة الوليد التعامل الصحيح مع  -

  .)نظيفة
مع األخذ بعين االعتبار لقاحات ) ١١الملحق (تلقيح النساء في سن اإلنجاب بجرعتين من لقاح الكزاز  -

  ).١٠الملحق رقم (الطفولة والمدرسة 
منه وأهمية تلقيح األطفال والنساء تثقيف الجمهور حول مرض كزاز الوليد وطرق انتقاله والوقاية  -

  .وخاصة الحوامل لحمايتهن وحماية أطفالهن وكذلك حول سالمة اللقاح

  :المستوى المتوسطعلى 

 .اإلبالغ الفوري عن الحالة إلى وزارة الصحة •

عن اإلصابة والمشرف على الوالدة والحالة (ساعة من اإلبالغ  ٤٨االستقصاء الوبائي للحالة خالل  •
مديرية  -وإرسال االستمارة إلى وزارة الصحة ) ١٥الملحق (وفق استمارة التقصي ) لألم التلقيحية

 .دائرة الطفل وذلك بعد االحتفاظ بنسخة منها - الرعاية الصحية 

 .ساعة من تاريخ التقصي ٧٢اتخاذ إجراءات المكافحة خالل  •
حسب (از إذا كن مستحقات تلقيح النساء في سن اإلنجاب في منطقة اإلصابة بجرعتين من لقاح الكز -

وذلك على ) سوابقهن التلقيحية في الطفولة وفي المدرسة وفي سن اإلنجاب وحسب جدول لقاح الكزاز
 .زيارتين بفاصل شهر بينهما

 .متابعة المشرفين على الوالدت في المنطقة وخاصة الدايات -
ي والمشرفين على التثقيف الصحي حول المرض وطرق انتقاله والوقاية منه لألمهات واألهال -

الوالدات ويجب إرسال المعلومات حول إجراءات المكافحة هذه وفق استمارة التقصي إلى وزارة 
 .الصحة ـ مديرية الرعاية الصحية ـ دائرة صحة الطفل

تسجيل الحالة في سجل حاالت كزاز الوليد للمحافظة والمنطقة، وفي تقرير اإلبالغ األسبوعي الصفري  •
 ).٦، ٥، ٤الملحق رقم (مستوى األعلى الذي يرسل إلى ال

 .التدريب على وبائيات المرض وإجراء الترصد والمكافحة •
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 .اإلشراف على المستوى المحيطي وإعداد تغذية راجعة بذلك وإرسال تقرير إلى وزارة الصحة •

 - السارية مديرية األمراض  –تسجيل الحالة في التقرير الشهري للترصد الذي يرسل إلى وزارة الصحة  •
 - دائرة الدراسات الوبائية أو تقرير الترصد لمراكز اإلبالغ المختارة الذي يرسل لمديرية الرعاية الصحية

 .دائرة صحة الطفل

 :المستوى المركزيعلى 

 .تحليل استمارة لتقصي الخاصة بكل حالة وكذلك المعلومات حول إجراءات المكافحة •

 .تسجيل الحالة في السجل الوطني لحاالت كزاز الوليد •

 ).من حيث اإلبالغ، االستقصاء، إجراءات المكافحة(اإلشراف على المستوى األدنى  •

 ).عن طريق الزيارات اإلشرافية ومؤشرات الترصد(التقويم  •

 .التدريب على الترصد والمكافحة لجميع القطاعات الصحية وجميع المستويات •

 .رصد والمكافحة الخاصة بالمرضوضع حملة الت •

 ).القطاعات الصحية، اإلعالم، المنظمات الشعبية والدولية(التنسيق والتعاون مع الجهات األخرى  •
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אא 

أو ) الجلدي المخاطي داء الاليشمانيا(مرض طفيلي متعدد األشكال يصيب الجلد واألغشية المخاطية 
  ).داء الاليشمانيا الحشوية(األحشاء 

وسيتم بحث داء الاليشمانيا الجلدية نظراً الستيطانه وانتشاره في معظم محافظات القطر بينما ينتشر داء 
وال يشكل مشكلة صحية ... درعا ،إدلب ،الالذقية ،الاليشمانيا الحشوية في أماكن محدودة في محافظات حلب

  .اً لتسجيل عدد قليل من اإلصابات سنوياًهامة نظر

الكشف (علماً بأن إجراءات المكافحة ال تختلف كثيراً عن إجراءات المكافحة الخاصة بالاليشمانيا الجلدية 
  ).الخ... الباكر والعالج والمشفى مكافحة الذبابة الناقلة للطفيلي ومكافحة القوارض
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אאא 

Cutaneous Leshmanasis 
  :التعريف

قد (هو مرض طفيلي متعدد األشكال في الجلد واألغشية المخاطية تسببه سوائط نسجية يبدأ بآفة عقيدية 
ثم تتقرح، وتكون اآلفات مفردة أو متعددة أو منتشرة يمكن أن تلتئم ذاتياً أو ) تكون مؤلمة أو غير مؤلمة

  .تصبح مزمنة

  :سلسلة العدوى

 :العوامل الخامجة

  :عديدة وتوجد في سورية شكالن رئيسيان

 ،الالذقية ،إدلب ،حلب(ومستودعها اإلنسان وتنتشر في محافظات  Tropicaالاليشمانيا المدارية  •
  ).ريف دمشق ،دمشق ،حمص ،حماه ،طرطوس

واإلنسان وتنتشر في المناطق ) Marionis psamosis( ومستودعها القارض Major الاليشمانيا الكبيرة •
دير الزور، الحسكة ) تدمر(، حمص )الضمير وقرى القلمون(ة من محافظات ريف دمشق الصحراوي

  .والرقة

 :طرق االنتقال

التي تزرف األشكال  Fliesمن المستودع اإلنساني أو الحيواني بلدغ األنثى الخامجة لذبابة الرمل 
  .الخامجة أثناء اللدغ أو تلوث جرح اللدغة

  .يوم لتتطور ضمن معي الفاصدة لتصبح خامجة ٢٥-٨وتحتاج األشكال السوطية إلى 

 :االستعداد والمقاومة

  .االستعداد للخمج عام وتحدث مناعة بعد التئام اآلفات

 :دور الحضانة

  .من أسبوع لعدة شهور
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 :دور السراية

  ).شهر إذا لم تعالج ٢٤- ٥عادة من (ما دامت الطفيليات في اآلفات 

 :التشخيص

ويؤكد مخبرياً بالتمييز المجهري للشكل الالسوطي في لطاخات ملونة من  يعتمد على الصورة السريرية
  .كشاطات أو رشفات من حوافي اآلفات

 التعريف القياسي
تعرف الحالة المشتبهة بأنها اندفاع جلدي عقيدي وحيد أو متعدد غير مؤلم وال حاك يستمر لفترة تزيد 

للمرض أما الحالة المؤكدة فهي حالة مشتبهة تم إظهار  عن الثالثة أسابيع، رغم العالج باألدوية الالنوعية
  .طفيلي بالفحص المجهري للطاخات المأخوذة من اآلفات

  إجراءات الترصد والمكافحة
  :المستوى المحيطي على

في المراكز الصحية التي أدخلت إليها  الحاالت استناداً للتعريف القياسي، ويتم الفحص المخبري كشف •
وعند عدم توفر وسائل التشخيص يحال ) التشخيص والعالج أو العالج، التقصي الوبائي(خدمات المكافحة 

ترسل بعض العينات اإليجابية والسلبية إلى مخبر الصحة العامة في . المريض لمركز البرداء التخصصي
 .وزارة الصحة لتقييم دقة التشخيص

 ).٢٥(تقرير عن الحاالت إلى المركز التخصصي الملحق رقم  إرسال •
 .العالج الصحيح للحاالت المؤكدة حسب خطة المعالجة المرفقة •
االستقصاء الوبائي للمرضى والمخالطين وإمالء استمارة التقصي لتحديد مصدر الخمج وطرق انتقال  •

لمركز البرداء والاليشمانيا العدوى والبحث عن حاالت أخرى غير مبلغ عنها وترسل االستمارة 
 ).٢٦(التخصصي، الملحق رقم 

استعمال الناموسيات أو المنفرات الحشرية، تغطية اآلفة (التثقيف الصحي عن المرض وطرق الوقاية منه  •
 ...).في الاليشمانيا المدارية

رش ( االستقصاء البيئي والحشري لدراسة العوامل الخامجة والمستودع واتخاذ إجراءات المكافحة •
 ).٢٧(ملحق رقم (، وإرسال تقرير شهري ...)المبيدات، مكافحة القوارض

والمركز ...) مركز المنطقة(الوبائي المركز الصحي الذي أدخلت إليه خدمات المكافحة  يقوم باالستقصاء •
التخصصي ويقوم باالستقصاء البيئي والحشري عناصر التقصي بالمركز التخصصي بالتعاون مع عناصر 

ركز الصحي لمنطقة اإلصابات ويؤازرهم فريق التقصي الحشري في وزارة الصحة عند اللزوم من الم
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ويرفع تقرير مفصل عن الوضع الوبائي وإجراءات المكافحة إلى دائرة البرداء واألمراض الطفيلية في 
 .وزارة الصحة عبر دائرة مكافحة األمراض السارية

يدة، وتحديد األنواع الطفيلية والحشرية المسببة للخمج الترصد الحشري ويهدف لكشف بؤر الخمج الجد •
ووجود المستودع الحيواني، ويقوم به فريق التقصي الحشري في دائرة المالريا واألمراض الطفيلية 

 .بالتعاون مع فريق مركز البرداء والاليشمانيا التخصصي في مديرية الصحة

  :المستوى المتوسط على

  :والاليشمانيا التخصصالبرداء ويتضمن مركز 
تلقي التقارير من المراكز التي أدخلت إليها خدمات المكافحة وإعداد التقرير الشهري ورفعه لدائرة البرداء  •

 .واألمراض الطفيلية في وزارة الصحة

التخصصي ودائرة مكافحة األمراض السارية والمزمنة  التحليل الوبائي بالتعاون بين مركز مكافحة البرداء •
 .في مديرية الصحة

الخ، والعمل ...وضع خطة المكافحة المحلية وتتضمن تقدير االحتياجات من األدوية والمبيدات الحشرية •
على توفير مستلزماتها، ويقوم بها مركز البرداء التخصصي بالتعاون مع دائرة مكافحة األمراض السارية 

 .منة ومساعدة دائرة مكافحة البرداء في وزارة الصحةوالمز

 .اإلشراف على عمل المراكز الصحية التي أدخلت إليها خدمات المكافحة •

ويقوم به المركز التخصصي بالتعاون مع دائرة مكافحة األمراض السارية والمزمنة ومساعدة : التدريب •
 .ةدائرة مكافحة البرداء واألمراض الطفيلية في وزارة الصح

 .اإلشراف على حمالت الرش التي تقوم بها المحافظة •

إرسال التقارير المتعلقة بالفحوص المخبرية وحمالت الرش والمصروف من األدوية والمبيدات والمعدة  •
 .في مركز البرداء التخصصي

 .التوعية الصحية عن المرض وطرق الوقاية منه •

 .رة البرداء واألمراض الطفيلية بالوزارةإجراء الدراسات والبحوث أو المسوح بالتعاون مع دائ •

تسجيل الحاالت ضمن التقرير الشهري لألمراض السارية وإرساله إلى مديرية األمراض السارية في  •
 ).٣الملحق رقم (الوزارة 

 :المستوى المركزي على
 .تلقي التقارير الشهرية وإجراء التحليل الوبائي والتغذية الراجعة •

 .ستوى القطروضع خطة المكافحة على م •

 .الخ...تأمين احتياجات عملية المكافحة من أدوية ومبيدات ومواد مخبرية •

 .التدريب واإلشراف على تنفيذ بنود الخطة •

 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
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 .تقويم إجراءات المكافحة وعملية تنفيذ الخطة والتغذية الراجعة •

 .لمنظمات الدوليةوا...) إدارة محلية،(التعاون مع الجهات األخرى  •

  ).على المستودع اإلنساني أو الحيواني أو الناقل الحشري(إجراء الدراسات والبحوث أو المسوح  •

  دليل عالج الاليشمانيا الجلدية

عمر وعدد وشكل وتوزع االندفاعات، وعمر المصاب  :تختلف طرق معالجة الاليشمانيا الجلدية حسب
  ).حوامل -أطفال(وحالته الفيزلوجية 

  :طرق عالج الاليشمانيا
 .عالج موضعي •

 ).عضلي(عالج عام  •

  :العالج الموضعي
  .النساء الحوامل - أو االندفاعات قليلة العدد وصغيرة الحجم وغير المترافقة بإنتان الوحيداالندفاع  :استطباباته •
االندفاعات العديدة ) األطراف نهايات ،العين ،األنف ،األذن ،الجفن(االندفاعات في  :مضاد استطباباته •

  .مأكثر من خمس اندفاعات والكبيرة الحج
  :نللعالج الموضعي نوعا

  .يطبق في جميع المراكز والنقاط الطبية والفرق الجوالة :العالج الموضعي بالغلوكانتيم أو البنتوستام -
حتى يتم ) حسب حجم االندفاع(مل حول االندفاع ومن عدة جهات  ٣-١يتم بإبرة أنسولين بحقن 

داللة على حقن (شحوب االندفاع أو ابيضاض اآلفة أثناء الحقن والتي تشبه عالمة قشر البرتقال 
  .أيام حتى تمام الشفاء ٦-٣تكرر الجلسات بفاصل ) صحيح

  :تحذيرات
o الحقن مؤلم.  
o بل الحقن في ... لالندفاع يجوز الحقن السطحي، وال الحقن العميق، وال في األنسجة المتموتة ال

  .األدمة والنسج السليمة في محيط األدمة لتحاشي التهاب األدمة اللمفاوي

  .يتم تطبيقه في المراكز الرئيسية بالمحافظات فقط :العالج الموضعي بالتبريد -
o  م٧٠ْ-م أو غاز النيتروز أو الثلج الفحمي ١٩٠ْ-باآلزوت السائل.  
o  ٢- ١عمر ومكان االندفاع وتكرر الجلسات بفاصل  ثا حسب ٦٠-٤٥- ٣٠-١٥مدة التطبيق 

 .جلسات/ ٤/أسبوع على أال تزيد عن 
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  :تحذيرات المعالجة بالتبريد
o  سم أو عمر االندفاع أكثر من  ٢.٥يستحب تطبيقه في اآلفات المتقرحة والتي يزيد قطرها عنال

 .خمسة أشهر

o وعدم مس األنسجة السليمة، ألنه يؤدي إلى نقص اصطباغ مؤقت  يجب عدم استنشاق غاز النيتروز
 .مكان تطبيق العالج

o  قد يؤدي العالج إلى تشكل فقاعة مليئة بسائل مصلي وأحياناً مدمى يمكن تفريغ هذه الفقاعة بواسطة
عقم رأس سيرنغ عقيم دون كشطها يجب إزالة القشرة القاسية قبل جلسة العالج بنقع اآلفة بالماء أو الم

 .لتطريتها وثم إزالتها

o قد يترافق العالج مع تورم وتوذم النسيج المحيطة وخاصةً في الوجه والعنق. 

  :العالج العام

  .يتم تطبيقه في المراكز الرئيسية بالمحافظات فقط
  :استطباباته •

  .سم ٥االندفاعات العديدة أكثر من خمس اندفاعات واالندفاعات ذات القطر أكبر من  -
غضاريف األذن واألنف، العين، نهايات (االندفاعات على أماكن ال يمكن معالجتها حقناً موضعياً وجود  - 

  ).األصابع
  .االندفاعات الدرنية أو الورمية الشكل أو الناكسة -
  .االندفاع الجلدي المتقيح الذي لم يستجب للعالج بالمضادات الحيوية -

  :العام عضلياً بالغلوكانتيم العالج •

 ٧٥-٣٧.٥أي ما يعادل ) +Sb5(يوم من مركبات األنتموان الخماسية /كغ/مع ٢٠- ١٠يحقن عضلياً 
مغ  ٤٠٠مل  ٥األمبولة (لمدة ال تزيد عن عشرون يوماً ) انتيموان الميغلومين(يوم من الغلوكانتيم /كغ/مع

Sb5+  مع غلوكانتيم ١٥٠٠أيما يعادل.(  
  :العالج العام عضلياً بالبنتوستام •

 ٠.٢-٠.١أي ما يعادل) +Sb5(يوم من مركبات األنتموان الخماسية /كغ/غم٢٠-١٠يحقن عضلياً 
 ١٠٠مل فيه  ١٠٠مل من فالكونة البنتوستام  ١(يوم من البنتوستام لمدة ال تزيد عن عشرون يوماً /كغ/مل
  ).+Sb5مغ 

  :تحذيرات
o  العالج يجب تحري وظائف الكبد والكلية واألميالز في الدم ويرصد مخطط القلب الكهربائي قبل

  .أسبوعياً أثناء العالجو
o اآلفات القلبية أو الكبدية أو الكلوية، الحوامل والمرضعات واألطفال ما دون السنة: مضاد االستطباب.  
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אא 

Malaria 
  :التعريف

  :هو مرض طفيلي يتظاهر بأحد أربع أشكال سريرية

وهي منتشرة في سورية  plasmodium Vivaxبرداء الثالثية الحميدة الناجمة عن المتصورة النشيطة ال •
  .٢٠٠٥ والدول المجاورة، علماً بأنه لم تعد تسجل حاالت محلية منذ عام

والحاالت  Plasmodium Falciparumالبرداء الثالثية الخبيثة الناجمة عن المتصورة المنجلية  •
  ).المناطق المدارية(الموجودة منها في سورية مستوردة من األقطار التي تنتشر فيها 

  .Plasmodium Ovaleالبرداء الثالثية الحميدة الناجمة عن المتصورة البيضوية  •

  .Plasmodium Malaria عن المتصورة الوبائية الرباعية الحميدة الناجمة البرداء •

في صورة سريرية متباينة جداً تشمل الحمى، النواقص، التعرق، الصداع، وقد تظهر البرداء المنجلية 
  .تترقى ليرقان وعيوب في التخثر وصدمة وقصور كلوي وكبدي واعتالل دماغي وسبات

أما األنواع األخرى فلها مظاهر سريرية متشابهة حيث تبدأ بفتور يعقبه عرواء وارتفاع سريع في درجة 
بصداع وآالم عضلية وغثيان وأحياناً إقياء وإسهال وسعال، وتنتهي بتعرق غزير، الحرارة مصحوباً عادة 

  .وبعد فترة خالية من الحمى تتكرر دورة العروءات والحمى والتعرق بشكل دوري كل ثالثة أو أربعة أيام
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אאאא 

المتصورة النشيطة وتحتاج لدورة تطورية في أنثى البعوضة حتى تصبح خامجة تستغرق : العامل الخامج •
  .يوم حسب نوع الطفيلي ودرجة الحرارة التي يتعرض لها الناقل ٣٥- ٨
  .اإلنسان: المستودع •
بنقل دم مخموج  الت قليلة تنتقلثدي المستعد وفي حابلدغة أنى بعوضة األنوفيل الخامجة لل: طرق االنتقال •

  .األطوار غير الجنسية أو استعمال إبر ومحاقن ملوثةب
االستعداد للخمج عام، ويوجد تحمل للمرضى واستعصاء عليه لدى البالغين في : االستعداد والمقاومة •

 .المناطق العالية التوطن

 .يوم بين لدغة البعوضة الخامجة وظهور األعراض السريرية ١٤: دور الحضانة •

بقيت األطوار الجنسية الخامجة للطفيلي في دم المريض، وهو حوالي السنتين إذا يمتد طالما : دور السراية •
 .لم يعالج المريض أو إذا عولج معالجة ناقصة

 .يعتمد على األعراض السريرية ويؤكد بالفحص المخبري بإظهار الطفيليات في لطاخة دموية: التشخيص •

 التعريف القياسي
 .كل مريض يشكو من ترفع حروري مع أعراض المرض المذكورة في فقرة تعريف المرض: المشتبهةالحالة  •

 .حالة مشتبهة مع إظهار الطفيليات في لطاخة دموية بالفحص المجهري: الحالة المؤكدة •

  .حالة مالريا مشتبهة تتطلب الدخول للمشفى لتلقي العالج: المالريا الوخيمة •

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :توى المحيطيالمس على
الكشف الباكر عن الحاالت بإظهار الطفيليات في لطاخة دموية وفي المناطق الموبوءة أو التي يستوطن  •

دموية للفحص المخبري من كل مريض يشكو من ترفع حروري مع  فيها المرض يجب أخذ لطاخة
  .أعراض موحية باإلصابة بعد استبعاد األمراض األخرى المسببة للترفع الحروري

التي أدخلت إليها ) مراكز المنطقة(تم الفحص المخبري في مركز البرداء والاليشمانيا أو المراكز الصحية ي
خدمات المكافحة وترسل العينات اإليجابية وبعض السلبية إلى مخبر الصحة العامة بوزارة الصحة لتقييم 

  .مركز البرداء التخصصيدقة التشخيص وعند عدم توفر وسائل التشخيص يحال المشتبه بإصابته إلى 
  .اإلبالغ الفوري عن الحاالت المشتبهة بالهاتف إلى مركز البرداء التخصصي •
  .العالج النوعي للحاالت المشخصة مخبرياً •
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المجموعات واالستقصاء الوبائي للمرضى والمخالطين إلمالء استمارة التقصي لتحديد تاريخ العدوى  •
 )٢٨(لخ الملحق رقم إ... السكانية المعرضة للخطر وتحركات المريض خالل الفترة السابقة لإلصابة 

  .ويقوم به فريق التقصي بمركز البرداء التخصصي بالتعاون مع فريق المركز الصحي أو مركز المنطقة
كية، استعمال الناموسيات أو استعمال حواجز سل( التثقيف الصحي عن المرض وطرق انتقاله والوقاية منه •

  ).لخإ ..المنفرات الحشرية على الجلد الغير مغطى
ردم ونزح مناطق الماء ( االستقصاء البيئي والحشري لدراسة العوامل الخامجة وتطبيق إجراءات المكافحة •

يقوم به فريق التقصي الحشري بمركز البرداء التخصصي ) لخإ ...المتجمع، الرش بالمبيدات الحشرية
  .ويعاونه فريق وزارة الصحة عند الضرورة

ءات المكافحة المتخذة ورفعه إلى شعبة مكافحة األمراض اكتابة تقرير مفصل عن الوضع الوبائي وإجر •
 ).٢٩(البيئية والمزمنة بمديرية الصحة، الملحق رقم 

  :المستوى المتوسط على
الشهري ورفعه إلى دائرة  إعداد التقريرتلقي التقارير من المراكز التي أدخلت إليها خدمات المكافحة و •

  ).٢٩الملحق رقم (البرداء واألمراض الطفيلية في وزارة الصحة 
مكافحة األمراض السارية والمزمنة  التحليل الوبائي بالتعاون بين مركز مكافحة البرداء التخصصي ودائرة •

  .في مديرية الصحة
الخ، والعمل ... ات الحشريةدمن األدوية والمبي وضع خطة المكافحة المحلية وتتضمن تقدير االحتياجات •

ي بالتعاون مع شعبة مكافحة األمراض البيئية، ودائرة صعلى توفير مستلزماتها، ويقوم بها المركز التخص
  .مكافحة البرداء في الوزارة

  .اإلشراف على عمل المراكز الصحية التي أدخلت إليها خدمات المكافحة •
وإجراءات الترصد والمكافحة ويقوم به المركز التخصصي بالتعاون مع  التدريب حول وبائيات المرض •

  .دائرة األمراض السارية والمزمنة ودائرة مكافحة البرداء بالوزارة
  .حمالت الرش التي تقوم بها المحافظة اإلشراف على •
والمعدة في  إرسال التقارير المتعلقة بالفحوص المخبرية وحمالت الرش والمعروف من األدوية والمبيدات •

  .مركز البرداء التخصصي، إلى دائرة واألمراض الطفيلية في الوزارة
  .التوعية الصحية عن المرض وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه •
 .التقرير الشهري لألمراض السارية وإرساله إلى مديرية األمراض السارية في الوزارة تسجيل الحاالت ضمن •
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  :المستوى المركزي على
 .التقارير الشهرية وإجراء التحليل الوبائي والتغذية الراجعةتلقي  •

 .وضع خطة المكافحة على مستوى القطر •

 .الخ...تأمين احتياجات دائرة المكافحة من أدوية ومبيدات ومواد مخبرية •

 .التدريب واإلشراف على تنفيذ بنود الخطة •

 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •

 .ملية تنفيذ الخطة الراجعةتقويم إجراءات المكافحة وع •

 .والمنظمات الدولية...) إدارة محلية(التعاون مع الجهات األخرى  •

  ).على المستودع اإلنساني أو الحيواني أو الناقل الحشري(إجراء الدراسات والبحوث أو المسوح  •

  خطة المعالجة والوقاية من المالريا

  :معالجة مريض مصاب بالمالريا النشيطة أو البيضوية

  .كغ موزعة على ثالثة أيام/مغ أساس ٢٥يعطى الكلوروكين 

  .مغ كلوركين أساس ٦٠٠: الجرعة األولى: اليوم األول

  .للبالغين) مغ ٢٥٠أقراص عيار  ٤مغ أو  ٥٠٠قرصين عيار (

  .كغ بجرعة واحدة لألطفال/مغ أساس ١٠

  .مغ كلوروكين أساس ٦٠٠ -الجرعة الثانية : اليوم الثاني

  .للبالغين) مغ ٢٥٠أقراص عيار  ٤مغ أو  ٥٠٠قرصين عيار (

  .كغ بجرعة واحدة لألطفال/مغ أساس ١٠

  .مغ كلوركين أساس ٣٠٠: الجرعة الثالثة: اليوم الثالث

  .للبالغين) مغ ٢٥٠مغ أو قرصين عيار  ٥٠٠قرص واحد عيار (

  .كغ بجرعة واحدة لألطفال/مغ أساس ٥

لمدة ) مغ ١٥(كغ أي قرص واحد بريماكين /مغ أساس ٠.٢٥يعطى : ع عشراليوم الرابع وحتى اليوم الساب
  .يوم للبالغين ١٤
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  :عالج مريض مصاب بالمالريا الخبيثة أو المعندة على الكلوروكين

  ):المريض قادر على بلع الدواء(الخبيثة  المالرياعالج  •

كغ /مغ أساس ٠.٧٥+ أيام لثالثة ) مغ ٢٠/١٢٠لوميغانترين + ارتيميسير (كوارتيم  :الخط األول
  .جرعة واحدة للبالغين) مغ ١٥(بريماكين أي ثالثة أقراص بريماكين 

قرص واحد باليوم لمدة ) مغ ١٠٠(مع دوكسيسيكلين ) ساعات ٨كغ كل /مغ ١٠(كينين حب  :الخط الثاني
ارتيميسير (سنة إنما يعطى بدالً منه كوارتيم  ١٢أيام مع مالحظة أن دوكسيسكلين ال يعطى تحت عمر  ٧
  ).مغ ٢٠/١٢٠لوميغانترين + 

  :المريض يحتاج للمشفى) المخية(عالج المالريا الخبيثة الوخيمة  •

ساعة ثم جرعة  ٢٤اعة ثم بعد س ١٢كغ وريدي أو عضلي جرعة التحميل ثم بعد /مغ ٢,٤ارتيسونات  -
  .أو. لمدة ثالثة أيام باليوم حتى يصبح المريض قادراً على البلع يعطى معالجة كاملة بالكوارتيم

مل من سائل اسوي التوتر لكل  ١٠كغ جرعة تحميل يخفف بـ /مغ من ملح الكينين ٢٠كيندين أمبول  -
كغ ويعطى تسريباً بالوريد على مدى أربع ساعات ثم بعد مضي ثمان ساعات من وقت البدء بتسريب 

كغ على مدى أربع ساعات /مغ من ملح ١٠جرعة التحميل يعطى جرعى مداومة من الكينين بمقدار 
ثم تعاد الجرعة كل ثماني ساعات بابتداء الحساب من بدء التسريب للجرعة السابقة ويكرر ذلك حتى 

مغ  ١٠يصبح المريض قادراً على البلع ليحول المريض للعالج الفموي فيعطى أقراص الكينين بمقدار 
  .سبعة أيامكغ بفاصل ثماني ساعات حتى تمام دورة معالجة مدتها /من ملحة

  ):مالريا نشيطة+ مالريا خبيثة (عالج المالريا المختلطة 

يعطى : اليوم الرابع وحتى اليوم السابع عشر+ ثالثة أيام ) مغ ١٠/١٢٠لوميغارنترين + ارتيميسير(كوارتيم 
  .يوم للبالغين ١٤لمدة ) مغ ١٥(كغ أي قرص واحد بريماكين /مغ أساس ٠.٢٥

  :ن للمناطق الموبوءة بالمالرياالمعالجة الوقائية للمسافري

 : الوقاية في البلدان التي يرتفع فيها خطر اإلصابة بالمالريا المتحسسة على الكلوروكين •

قبل السفر بأسبوع ) قرص كل أسبوع) (مغ أساس ٣٠٠(مغ  ٥٠٠كغ أسبوعياً /مغ أساس ٥الكلوركين 
  .أسابيع بعد العودة للبالغين ٤وخالل السفر و 

  :لدان التي يرتفع فيها خطر اإلصابة بالمالريا الخبيثة أو المعندة على الكلوروكينالوقاية في الب •

بل السفر بأسبوعين وخالل السفر مغ ق ٢٥٠كغ أسبوعياً أي قرص واحد مفلوكوين /مغ ٥السلفوكوين 
حبات مع التأكيد على مراجعة المراكز  ١٠تجاوز الجرعة المعطاة تأسابيع بعد العودة على أال  ٤ و

  .التخصصية في البلد المسافر إليه
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  .نؤكد على إعطاء الكوارتيم مع وجبة دسمة وإال فالنتائج غير مرضية :مالحظة

  .وفي حال اإلقياء خالل ساعة من إعطاء لعالج يجب إعادة الجرعة

  :جرعات الكوارتيم على الشكل التالي

  الكورس الكامل  الجرعة  الوزن

  حبات ٦  أيام ٣مرة لمدة  ٢× حبة واحدة   كغ ١٥< كغ إلى  ٥من 

  حبة ١٢  أيام ٣مرة لمدة  ٢× حبة  ٢  كغ ٢٥< كغ إلى  ١٥من 

  حبة ١٨  أيام ٣مرة لمدة  ٢× حبة  ٣  كغ ٣٥< كغ إلى  ٢٥من 

  حبة ٢٤  أيام ٣مرة لمدة  ٢× حبة  ٤  كغ فما فوق ٣٥
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אא 

Shistosomiasis 
  :لهذا المرض ثالثة أشكال سريرية

 .Shistosoma hematobiumالبلهارسيا البولية الناجم عن اإلصابة بالمنشقة الدموية داء  •

 .S.Mansoniداء البلهارسيا المعوية الناجم عن اإلصابة بالمنشقة المانسونية  •

 .S.japonicumاآلسيوية الناجم عن اإلصابة بالمنشقة اليابانية  داء البلهارسيا •

هو النوع األول حيث كان المرض يستوطن في محافظتي الرقة ودير الزور، وحالياً لم تعد تسجل  وما يهمنا
  .إصابات

אאא 

 :التعريف

هو خمج بدودة من المثقوبات الدموية، حيث تعيش الديدان البالغة الذكور واإلناث في األوردة المثانية للثوي 
  .يوض أورام حبيبية وندبات صغيرة في األعضاء التي تترسب فيهاعلى مدى سنوات كثيرة وتحدث الب

  .وأهم األعراض عسرة التبول وتعدد البيالت والبيلة الدموية الختامية

وأهم اآلثار المرضية هي مضاعفات الخمج المزمن فيحدث اعتالل بولي انسدادي، خمج جرثومي إضافي، 
  .واحتمال سرطان المثانة

  :سلسلة العدوى

  .Shistosoma hematobiumأو البلهارسيا الدموية  المنشقة :الخامجالعامل  •

 Bolinus وجود حلزون المحار الملتوي  على يالمصاب بالخمج ويعتمد بقاء الطفيل اإلنسان :المستودع •
  .وسيط كثوي

 التي نشأت) الذوائب(الصميمي مع الماء الحاوي على األشكال اليرقية للديدان  بالتماس :طرق االنتقال •
داخل الحلزون من تطور الطفيليات حيث تدخل هذه الذوائب عبر الجلد الرطب إلى األوعية الدموية لتكمل 

البول إلى الماء، وهذه بدورها تفقس فتخرج  دورتها التطورية إلى الديدان البالغة التي تطرح بيوضها مع
 .منها الطفيليات
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 .ة غير محددةالخمج عام والمقاوم االستعداد :االستعداد والمقاومة •

 .أسابيع من التعرض للعدوى ٦-٢ :دور الحضانة •

 .إن الشخص المخموج يستمر في طرح البيوض في البول لمدة تقارب الخمس سنوات :دور السراية •

 :التشخيص

 .يعتمد على األعراض والعالمات السريرية وعلى كشف البيوض في البول

 التعريف القياسي
تعرف حالة البلهارسيا المؤكدة بوجود األعراض السريرية، عسر التبول، تعدد البيالت، البيلة الدموية، مع 

  .ظهور البيوض في البول

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :المستوي المحيطي على
الكشف الباكر عن الحالة المشتبهة حسب التعريف القياسي، وإحالتها إلى مركز البلهارسيا التخصصي  •

 .ومراكز المنطقة التي أدخلت إليها خدمات المكافحة من أجل تأكيد التشخيص والعالج

 .اإلبالغ عن الحالة المشتبهة إلى المركز التخصصي •

المساهمة في االستقصاء الوبائي للحاالت واالستقصاء البيئي الذي يقوم به المركز التخصصي، والترصد  •
 .الصحيالوبائي للمرض كذلك المساهمة في التثقيف 

  :المستوى المتوسط -ثانياً
التشخيص المخبري للحاالت المشتبهة، وترسل العينات اإليجابية وبعض العينات السلبية إلى مديرية مخابر  •

 .الصحة العامة لتقييم دقة التشخيص

أربع (كغ /ملغ٤٠بمقدار ) ملغ ٦٠٠عيار الحبة : بلتريسيد(عالج الحالة المشخصة بإعطاء البرازيكوانتيل  •
 . دفعة واحدة بعد الطعام) حبات للبالغين

ال يعطى الدواء للنساء الحوامل خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل، ويعطى للمرضع على أن توقف 
ساعة األولى التي تلي أخذ العالج ويجب إعادة فحص البول بعد شهر من  ٧٢إرضاع طفلها خالل 

 .نفس األسلوبالمعالجة، وفي حال اإليجابية يعاد العالج ب

اإلبالغ عن الحاالت المشخصة إلى دائرة مكافحة البرداء واألمراض الطفيلية في مديرية األمراض  •
 .شهرياً إلى الدائرة) المتضمن تقارير مراكز المنطقة(السارية ويرسل تقرير المركز التخصصي 
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ودراسة المعرضين لخطر استقصاء الحالة وإمالء استمارة التقصي لتحديد مصدر الخمج وطرق االنتقال  •
اإلصابة والبحث عن حاالت أخرى ويقوم به المركز التخصصي ومراكز المنطقة وترسل االستمارة إلى 
دائرة مكافحة البرداء واألمراض الطفيلية عبر دائرة مكافحة األمراض السارية والمزمنة في مديرية 

 ).٣٠(الصحة الملحق رقم 

زون والقضاء عليه باستعمال مادة البايلوسيد واإلشراف على اتخاذ استقصاء البيئة للبحث عن وجود الحل •
التي ) الخ...إجراءات المكافحة وتحسين وسائل ممارسات الري والزراعة، دم ونزح أماكن توالد الحلزون

تقوم بها الجهات ذات العالقة ويرفع تقرير شهري عن الوضع الوبائي وإجراءات المكافحة إلى دائرة 
 .اء واألمراض الطفيلية عبر دائرة مكافحة األمراض الساريةمكافحة البرد

االمتناع عن التبول في الجداول وأقنية الري (التثقيف الصحي عن المرض وطرق انتقاله والوقاية منه  •
 ).الخ...واالمتناع عن التعرض للماء الملوث بلبس أحذية مطاطية طويلة واالمتناع عن السباحة فيه

 .عينات بولية من األشخاص المعرضين لخطر اإلصابة كطالب المدارس الترصد الوبائي بفحص •

 .التحليل الوبائي للحاالت وتسجيلها ضمن التقرير الشهري لألمراض السارية •

التدريب بالتعاون بين المركز التخصصي ودائرة مكافحة األمراض السارية والمزمنة ودائرة مكافحة  •
 .البرداء واألمراض الطفيلية

، بإشراف ...)متضمنة االحتياجات من األدوية والمبيدات(مكافحة المحلية وتوفير مستلزماتها وضع خطة ال •
 .ومساعدة دائرة مكافحة البرداء واألمراض الطفيلية

 .الخ...إرسال تقرير بالفحوص المخبرية والمصروف من األدوية والمبيدات •

 :المستوى المركزي على
  .الوبائي والتغذية الراجعة تلقي التقارير الشهرية وإجراء التحليل •
  .وضع خطة المكافحة على مستوى القطر •
  .الخ...تأمين احتياجات عملية المكافحة من أدوية ومبيدات ومواد مخبرية •
  .التدريب واإلشراف على تنفيذ بنود الخطة •
  .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
  .عةءات المكافحة وعملية تنفيذ الخطة والتغذية الراجاتقويم إجر •
 .رى والمنظمات الدوليةخالتعاون مع الجهات األ •
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אאBrucellosis 

אאJאאJאאא 
 - ضعف -صداع -مرض جرثومي عام، ذو بدء فجائي أو مخاتل، يتميز بحمى مستمرة أو متقطعة

قد تحدث أخماج  -نقص وزن - قمه -آالم عامة - ألم في مؤخر العنق -ألم مفصلي -نوافض -تعرق غزير
األخماج  –) عدم ثبات عاطفي - أرق - هيجان -اكتئاب(يمكن أن تحدث أعراض نفسية  -موضعية قيحية

  .السريرية أو غير المميزة كثيرة الحدوثدون 
  .ضخامة كبد -ضخامة معتدلة أو بسيطة في العقد اللمفاوية - يحدث ضخامة طحال

التهاب  - التهاب الخصية والتهاب البربخ -أذيات عظمية -يمكن أن يختلط المرض بالتهاب عظم الفقار
  .التهاب السحايا والتهاب الدماغ - الشغاف تحت الحاد

  .والشفاء هو المعتاد ولكن العجز يكون واضحاً في الغالب% ٢اتة أقل من معدل اإلم

  :العامل الخامج
  ).br.abortus(البروسيال المجهضة  •
  .(br.Melitensis)البروسيال المالطية  •
  ).(br.suisالبروسيال الختريرية  •
  .(br.canis) البروسيال الكلبية •

  .سجل في سورية البروسيال المجهضة والمالطية فقط

  :المستودع
ال تعتبر الخنازير والكالب مستودعاً للمرض ) المخموجة(الكالب  ،الخنازير ،الماعز ،األغنام ،الماشية
  .في سورية

  :طرق االنتقال
  ).الجبن(الحيوان المصاب وخاصة الحليب النيئ أو أحد مشتقاته  منتجاتتناول  :الطريق الهضمي •
من خالل ) المشيمة ،األجنة المجهضة ،لمفرزات المهبليةا ،البول ،الدم( :التماس مع أنسجة الحيوان •

 ).عدوى مهنية(سحجات جلدية 

 .في الحظائر واالصطبالت، وأحياناً في المخابر والمسالخ :االستنشاق •
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 :االستعداد والمقاومة

 .إن شدة وديمومة المرض متغيرة، كما أن مدة المناعة المكتسبة غير محددة

 :دور الحضانة
 ).أشهر ٧حتى (شهر، أحياناً نادرة عدة أشهر  ٢- ١وسطياً يوم،  ٦٠- ٥

 :دور السراية
 .اإلنسان غير معدي لإلنسان

 :التشخيص
 .راض والعالمات السريرية وبمعاونة الفحوص المخبريةعاعتماداً على األ

 .نقص الكريات البيض مع رجحان نسبي للمفاويات •

 ).أنسجة أخرى -ي شوكيسائل دماغ -نقي العظام -الدم(عزل العامل الممرض  •

، حيث يكون عيار )تفاعل رايت(أكثر الفحوص المخبرية المعتمدة في التشخيص هي الفحوص المصلية  •
 IgG(األضداد مرتفع أو ترتفع األضداد في فحصين متتاليين وقد تفيد الفحوص التي تعاير األضداد 

IgM ( في التفريق بين الحاالت الحادة) ارتفاع الـIgM (ت المزمنة والحاال) ارتفاع الـIgG( كتفاعل ،
 ).ELISA(وااليليزا ) CFT(وتثبيت المتممة ) CT(كومبس 

 التعريف القياسي للحمى المالطية
: حالة مريض يشكو من حرارة مع واحد أو أكثر من األعراض والعالمات السريرية: الحالة المشتبهة •

تعب، أعراض نفسية، ضخامة طحال، ، نوافض، آالم مفصلية، )خاصة ليلي(صداع، تعرق غزير 
 ...ضخامة كبد

 .أو بمنتجاته) مصاب أو مشتبه إصابته(أو حالة مرتبطة وبائياً بحالة حيوان 

وارتفاع عيار األضداد ) ١/١٦٠ >تفاعل رايت (حالة مشتبهة مع عيار أضداد مرتفع : الحالة المرجحة •
 .بفحصين متتاليين

  ...).الدم، نقي العظام، الجهاز الشبكي البطاني(لعامل الممرض حالة مرجحة مع عزل ل: الحالة المؤكدة •
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  إجراءات الترصد والمكافحة

  :المستوى المحيطي على
إلى المراكز ) وفق التعريف القياسي(الكشف المبكر عن الحاالت وإحالة المشتبهة أو المرجحة  •

  ).يوجد مركز واحد في كل محافظة(المخصصة لتدبير الحاالت 
السن، (تفرغ بتقرير شهري يتضمن بيانات عن المريض  ىالمركز تعبئة استمارة خاصة بالمرضيتم في  •

ى مديرية األمراض السارية دائرة األمراض يرسل إل) الخ... نتائج الفحص المخبري) الجنس، المهنة
مركز ويتم في ال) ٢٣(المشتركة عبر دائرة األمراض السارية والمزمنة في مديرية الصحة الملحق رقم 

  .تقديم العالج حسب الخطة الوطنية كما يتم تحديد االحتياجات من األدوية وطلبها في المستوى األعلى
  .اإلبالغ الفوري عن الفاشيات إلى دائرة األمراض السارية والمزمنة •
االستقصاء الوبائي للفاشيات بالتعاون مع فريق التقصي الوبائي في مديرية الصحة والمساهمة في  •

  .المكافحة إجراءات
تعقيم أو بسترة الحليب ومنتجاته وطهي الطعام بشكل جيد،  التثقيف الصحي حول ضرورة غلي أو •

العدوى وإجراءات الممارسة السلمية  وتوعية المزارعين والبيطريين وعمال المسالخ والمباقر عن طرق
  ).لخإ ...لبس القفازات والحذاء والكمامات(عند التعامل مع الماشية واألغنام 

  :المستوى المتوسط على
  .عند حدوث الفاشيات) مركز المنطقة(مؤازرة فريق التقصي المحلي  •
  .التحليل الوبائي للفاشيات لمعرفة مصدر العدوى •
مثل ) المكافحة حسب نتائج االستقصاء الوبائي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة اتخاذ إجراءات •

نات للتحليل المخبري وإيقاف اإلنتاج والتوزيع حتى التأكد من سحب المادة المتهمة من السوق وأخذ عي
اتخاذ اإلجراءات المطلوبة، والتأكد من قيام الوحدات البيطرية بإجراء الفحوص المصلية على الحيوانات 
المشتبه إصابتها، وعزل المصابة منها، ومراقبة الحليب الناتج بإجراء اختبار الحلقة، وتمنييع الماعز 

) ١٩(نيع العجول بالذرية موت) Rev1(الصغيرة بالذرية الحية الموهنة من البروسيال المالطية  والخرفان
 .من البروسيال المجهضة

 .التحليل الوبائي لإلصابات في المحافظة •

 .رفع التقارير الشهرية وتقارير الفاشيات إلى دائرة األمراض المشتركة في مديرية األمراض السارية •

التقرير الشهري لألمراض السارية ورفعه إلى دائرة الدراسات الوبائية في مديرية  تسجيل الحاالت ضمن •
 ).٣الملحق رقم(األمراض السارية 

 .التغذية الراجعة للمؤسسات الصحية •
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التدريب واإلشراف على عمل المراكز المخصصة لتدبير الحاالت والمؤسسات الصحية، خاصة بما يتعلق  •
 .بتنفيذ خطة العالج

 .وزيع األدويةتأمين وت •

 .إعداد مواد التثقيف الصحي والمساهمة في عملية التثقيف •

 .التعاون مع الجهات األخرى من خالل المجلس الصحي •

 :المستوى المركزي على
 .مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة •

 .التحليل الوبائي لإلصابات في القطر •

 .التغذية الراجعة للمستويات األدنى •

 .التدريب واإلشراف على عمل المراكز دوائر األمراض السارية والمراكز المخصصة لتدبير الحاالت •

 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •

 .تقدير االحتياجات من األدوية •

المزارعين، (إعداد الدراسات والمسوح لمعرفة معدل انتشار المرض خاصة الفئات المعرضة لإلصابة  •
 ).الخ...اقرعمال المسالخ والمب

 .وضع الخطة العالجية ومتابعة تطبيقها •

 .التعاون مع الجهات األخرى من خالل اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المشتركة •

  .التعاون مع المنظمات الدولية •

  خطة المعالجة

أسابيع على األقل حتى ولو زالت كافة األعراض المرضية بصورة مبكرة، يوجد عدة  ٦مدة العالج 
عالجية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، يمكن للطبيب اختيار أحدها تبعاً للحالة المريض أنظمة 

  :وعمره وتوفر الدواء، وهذه األنظمة العالجية هي

 :النظام األول •

  

 ).كغ/مغ ٥٠ -  ٣٠= مرات يومياً  ٤مغ  ٥٠٠(أسابيع  ٦تتراسيكلين لمدة  -

  ).كغ/مغ ٢٠= ياً غ مرتين يوم ٠.٥(ستربتومايسين لمدة أسبوعين  -

  .ال يستعمل هذا النظام عند األطفال دون الثماني سنوات وعند النساء الحوامل

:     النظام الثاني •

  

 ).كغ/مغ ٤= مغ يومياً  ٢٠٠(أسابيع  ٦دوكسيسيكلين لمدة  -

  ).كغ/مغ ١٥ - ١٠= مغ يومياً  ٩٠٠ - ٦٠٠(أسابيع  ٦ريفامبيسين لمدة  -

  .حيث التحذيرات لكنه أسهل وأكثر كلفة يشبه هذا النظام ما سبقه من
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 ).كغ/مغ ١٥ - ١٠= مغ يومياً  ٩٠٠ - ٦٠٠(أسابيع  ٦ريفامبيسين لمدة  -  : النظام الثالث •

 ٤حبات لمدة  ٤حبات لمدة أسبوعين، ثم  ٦(أسابيع  ٦كوتريموكسازول لمدة  -
  ).أسابيع

  .يعتبر هذا النظام هو المفضل عند األطفال والحوامل

لذلك يجب إعادة نفس ) ليس بسبب المقاومة الجرثومية(من المرضى المعالجين % ٥في  يحدث النكس
  .العالج األصلي

التهاب السحايا والدماغ، التهاب العظم والتهاب المفصل، (عالج االختالطات والحاالت الشديدة 

  ):إلخ... التهاب الشغاف القلب

، )والدوكسيسيكلين مع الكوتريموكسازول أو الريفامبيسينالستربتوميسين (يستخدم في العالج ثالث أدوية 
  .أسابيع أو أكثر ٨وتمدد فترة المعالجة حتى 
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אאאRabies 

الحس مكان العضة، ثم يليها  التهاب دماغي نخاعي فيروسي حاد مميت دائماً يكون البدء بألم وشواش
، ثم فرط الحس وسرعة )حمى خفيفة، قلق، صداع، قهم، غثيان، إقياء، ألم في البلعوم(أعراض عامة 

حيث تثار مراكز البلع والتنفس وتؤدي ...) الضوء، الضجيج، اللمس، شرب الماء(االستثارة بمنبهات خفيفة 
ي الحجاب الحاجز والعضالت التنفسية عند محاولة إلى تشنجات مؤلمة في عضالت البلعوم واختالجات ف

لذلك يتجنب المريض لشرب (شرب الماء، والنتيجة أن ال يتمكن المريض من الشرب رغم عطشه الشديد 
  ).الماء وهذا ما يسمى برهاب الماء

يتطور الهمود العقلي إلى هياج وهذيانات وإهالسات وتصرفات جنونية حتى يصل المريض إلى السبات، 
  .الموت بإصابة مراكز التنفسف

  :العامل الخامج

  .Rhabdovirusesمن الفيروسات الربدية  Rabies Virusفيروس الكلب 

  :المستودع

الكلب، الثعلب، الذئب، الراكون، الظربان، بنات آوى، (الحيوانات البرية المخموجة من فصيلة اللواحم 
حيث يمكن أن تنقل المرض ). شرات والفواكه في أمريكاالثعالب القطبية، الخفافيش الماصة للدماء وآكلة الح

نادراً ما تنخمج األرانب ). ذوات الدم الحار(بالعض إلى جميع الحيوانات البرية العاشبة واألليفة واإلنسان 
  .والسناجب والجرذان والفئران، وعضاتها ال تستدعي إجراء االتقاء ضد داء الكلب

  :طرق االنتقال

ان المخموج من خالل جروح العضات، والخدوش، أو نادراً من خالل األغشية تماس مع لعاب الحيو
  .المخاطية السليمة، واالنتقال من شخص لشخص ممكن ألن لعاب اإلنسان المخموج يحوي الفيروس

  :االستعداد والمقاومة

  .اإلنسان االستعداد عام عند البشر وجميع الثدييات من ذوات الدم الحار، وال توجد مناعة طبيعية عند

  :دور الحضانة

أسابيع، وهو يتوقف على شدة الجرح وموقعه ومدى غناه ) ٨-٤(أيام حتى سنة أو أكثر، وسطياً  ١٠
  .باألعصاب وبعد الجرح عن المخ ومقدار الفيروس المدخل
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  :دور السراية

  .أيام قبل بدء العالمات السريرية وأثناء سير المرض) ٥-٣(في الكالب والقطط لمدة 

  :يصالتشخ

  ).اختبار األضداد المتألقة(عند الحيوان بفحص دماغ الحيوان بعد قتله بالمجهر الومضائي 

، إضافة إلى األعراض )تعرض لعضة حيوان مشتبه(باالعتماد على القصة المرضية : عند اإلنسان
  .والعالمات السريرية

  :خطة المعالجة

ي والدوراني والعصبي، هذه المعالجة قد إن معالجة المرضى هي معالجة عرضية لدعم الجهاز التنفس
  .تؤخر المصير المحتوم للمريض ولكنها ال تغيره وهو الموت

  التعريف القياسي لداء الكلب

  .شخص ظهرت عليه أعراض وعالمات المرض السريرية، بدون معرفة قصته المرضية: الحالة المشتبهة •

  .مشتبه إصابتهحالة مشتبهة مع قصة تماس مع حيوان : الحالة المرجحة •

  .مشتبهة مع تأكيد مخبري حالة: الحالة المؤكدة •

  إجراءات الترصد والمكافحة

  :المستوى المحيطي على

تدبير حاالت العض باإلسعافات األولية التي تتضمن تنظيف الجرح جيداً بالماء والصابون أو المطهرات  •
مركز لمعالجة األشخاص  وعدم خياطته أو تنضيره، وإحالة الشخص المعضوض مباشرة إلى أقرب

  .المعضوضين، ومتابعة المتخلفين عن العالج الوقائي وإرسالهم إلى مركز المعالجة

واألعراض ) بما في ذلك حادثة العض(الكشف المبكر عن حاالت داء الكلب من خالل القصة السريرية  •
  .والعالمات العصبية واإلبالغ الفوري لمديرية الصحة

  .لتقرير الشهري لألمراض الساريةتسجيل حالة الكلب ضمن ا •

االستقصاء الوبائي لحالة الكلب المشتبهة عند اإلنسان بزيارة المريض أو المتوفي، ودراسة ظروف حالة  •
طبعاً مع البدء بالعالج (أيام بعد حادثة العض ) ٥(الحيوان العاض، واحتجازه إذا أمكن لمدة  العض، وحالة
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في حال  ينأو قتله وإرسال الدماغ إلى مراكز التشخيص بالمجهر الومضا) الوقائي في مركز المعالجة
توفرها والبحث عن أشخاص معضوضين آخرين لم يتلقوا معالجة وقائية، ودراسة األشخاص المتماسين 
مع المريض أو الذين قاموا بخدمة وتمريض المريض وإرسالهم إلى مركز معالجة األشخاص 

  .المعضوضين لتلقي العالج الوقائي

  :اتخاذ إجراءات المكافحة

جعة مراكز معالجة األشخاص المعضوضين في حال التعرض لعضة تثقيف الجمهور حول ضرورة مرا •
  .حيوان

التعاون مع البلديات في المحافظة لتنشيط عمل مفارز مكافحة الكالب الشاردة وإتالف جثث الحيوانات  •
  .المصابة بالحرق

  :مستوى مراكز معالجة األشخاص المعضوضين

في قسم اإلسعاف (، مركز في كل محافظة مركزاً لمعالجة األشخاص المعضوضين ٣٤يوجد في سورية 
تدمر، البنك، (إضافة إلى مراكز إضافية في المحافظات ذات االمتداد الجغرافي الواسع ) في المشفى الوطني

البوكمال، القامشلي، منبج، المخرم، تلكخ، القصير، رأس العين، الزبداني، الميادين، السلمية، مصياف، 
  ).الخ... دوما

  :المعضوضينتدبير األشخاص 
وترك ) اليود/ الكحول(بغسلها بالماء والصابون أو بمنظف صناعي ثم بالمواد المعقمة : الجروحعالج  •

الجروح مفتوحة إال في حاالت الضرورة القصوى، ثم إعطاء المصل المضاد للكلب في الجرح إضافة إلى 
  ).الصادات، الوقاية من الكزاز(إعطاء المريض العالجات الداعمة األخرى 

  ):والمنفعل الفاعل أو الفاعل(التمنيع  •
  :يعطى المصل في الحاالت التالية فقط -

o عضات أو خدوش عميقة في الوجه، الرأس، الرقبة، أصابع اليدين والقدمين، األغشية المخاطية.  
o عضات متعددة أو جروح أو خدوش عميقة.  

تعطى نصف الكمية حقناً في عمق يعطى المصل المضاد لداء الكلب دائماً مع اللقاح وليس لوحده حيث 
  .، والنصف الباقي حقناً في العضلة األليوية)خاصة إذا تمت الخياطة(الجرح وتشريب حول الجرح 

كغ من وزن اإلنسان بينما يعطى المصل الحيواني /وحدة دولية ٢٠يعطى المصل اإلنساني بجرعة 
  ).بعد إجراء اختبار التحسس(كغ /وحدة دولية ٤٠بجرعة 
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 Inactivatedيعطى اللقاح في جميع حاالت العض المشتبهة واللقاح المستعمل في سورية هو لقاح  -
rabies vaccine prepared on vero cells: Verorab  

أو في كل ) زرقة في كل يد(يعطى زرقتان في اليوم صفر عند أول زيارة، في العضلة الدالية للبالغين 
  .فخذ لألطفال

  ٧اليوم زرقة واحدة في 

  ٢١زرقة واحدة في اليوم 

يوقف إعطاء الجرعات التالية من اللقاح في حال بقاء الكلب أو القطة العاضة سليمة بعد خمسة أيام 
  .أو في حال إجراء فحص مخبري لدماغ الحيوان العاض وكان سليماً) بصحة جيدة(

ض السارية في مديرية يتم رفع التقارير عن عمل مركز المعالجة بشكل شهري إلى شعبة األمرا
  ).٢٤(الصحة الملحق رقم 

  :المستوى المتوسط على
 .مؤازرة فريق التقصي المحلي في استقصاء الحاالت أو الفاشيات •
 .التحليل الوبائي لحاالت العض وإصابات داء الكلب •
 .رفع التقارير الشهرية عن عدد األشخاص المعضوضين إلى دائرة األمراض المشتركة في وزارة الصحة •
 .التدريب واإلشراف على عمل المراكز الصحية ومراكز معالجة األشخاص المعضوضين •
 .األخرى من خالل المجلس الصحي في المحافظة وتنشيط عمل مفارز المكافحة التعاون مع الجهات •

 :المستوى المركزي على
 .مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة •
 .لإلصابات في القطرالتحليل الوبائي  •
 .التغذية الراجعة إلى المستوى المتوسط •
 .التدريب واإلشراف •
 .إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي •
تأمين اللقاحات والمصول واألدوية والمواد المخبرية والسموم المستخدمة لمكافحة الكالب الشاردة  •

 .وتوزيعها إلى المحافظات
التعاون مع  –لجنة الوطنية لمكافحة األمراض المشتركة التعاون مع الجهات األخرى من خالل ال •

  .المنظمات الدولية
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  )١(الملحق رقم 

  /٣٨/قرار تنظيمي رقم 

  وزير الصحة
  .الناظم لمالك وزارة الصحة وتعديالته ١٩٦٦لعام  ١١١بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  .١٩٤٩لعام / ١٤٨/وعلى أحكام القانون رقم 
  .الخاص بهيئة البيئة ٢٠٠٢لعام  ٥٠وعلى القانون رقم 
  .الناظم للنظافة العامة ٢٠٠٤لعام  ٤٩وعلى القانون رقم 

  الناظم لألمراض السارية ٢٠٠٧لعام / ٧/وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  :يقرر ما يلي

  :ذ اإلجراءات اآلتيةالخاصة أو التابعة للجهات العامة اتخاعلى المؤسسات الصحية  - ٦مادة 
  :اإلجراءات المطلوبة لترصد األمراض السارية من أجل نجاح عملية المكافحة -أوالً 

  -أ
  

ساعة من قبل المؤسسات الصحية إلى مديريات الصحة أو وزارة الصحة، وذلك عن ٢٤اإلبالغ الفوري أو خالل
الدفتريا، الكوليرا، المالريا، التهاب السحايا، الحصبة، الحصبة الشلل الرخو الحاد، كزاز الوليد، : األمراض التالية

  .دةج، الكلب، اإليدز، األمراض المست)متضمنة الحصبة األلمانية الخلقية(األلمانية 
، التدرن، السعال الديكي، النكاف، الحمى، التيفية:عن األمراض التالية)بتقرير شهري(اإلبالغ الشهري  –ب

الحمى المالطية، التهاب الكبد الفيروسي بكافة أشكاله، الكزاز الغير وليدي، الاليشمانيا الجلدية أو الحشوية، 
البلهارسيا، األمراض الشبيهة باألنفلونزا، اإلسهال المدمى وغير المدمى، داء الكيسات المائية، داء المقوسات، 

  .واألمراض المنقولة بالجنس
عند حدوث زيادة في عدد اإلصابات عن المتوقع )ب(عن األمراض الواردة في الفقرةاإلبالغ الفوري  –ج

، كما يتم اإلبالغ الفوري عن أي ارتفاع مفاجىء بعدد اإلصابات ألي مرض أو عند )حدوث وباء أو فاشية(
  .مشاهدة أية ظاهرة مرضية جماعية أو أعراض مرضية مجهولة السبب أو الهوية

 –د
  

عن األمراض السارية من قبل المؤسسات الصحية وإجراء التحليل الوبائي، واإلبالغ الفوري  جمع البيانات
  .لمديرية الصحة عند مالحظة أي ارتفاع بعدد اإلصابات عن المتوقع

 –ه
  

الواجب اإلبالغ عنها بشكل فوري، إضافةً إلى األوبئة والفاشيات )أ(التقصي لألمراض الواردة في الفقرة
وإمالء استمارات التقصي الالزمة عن هذه األمراض وإرسالها إلى مديرية ) ب(لواردة في الفقرة لألمراض ا

  .األمراض السارية في الوزارة
 –و
  

المؤسسات الصحية التابعة لوزارات : التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات الصحية
إلخ، واألطباء الخاصون ... الدفاع ـ الداخلية ـ التربية ـ التعليم العالي ـ الشؤون االجتماعية والعمل

  .للمشاركة في عملية اإلبالغ عن األمراض السارية ومكافحتها
، يتضمن )الدائرة(عن عمل )تقرير شهري(قيام دوائر األمراض السارية في مديريات الصحة بإعداد -ز

األمراض السارية المبلغ عنها من المؤسسات الصحية للقطاعين العام والخاص مع التحليل الوبائي وإجراءات 
  .المكافحة المتخذة، وإرساله إلى مديرية األمراض السارية في وزارة الصحة
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  )٢(الملحق رقم 

  ......................................................................................................................: مديرية صحة    الجمهورية العربية السورية

  .........................................................................................................................: اسم المنطقة    وزارة الصحة

  ................................................................................................................: المركز الصحي    مديرية الرعاية الصحية

  يةنشاطات مديرية األمراض السار - ثانياً 

  ...............................................عام    ..............................................شهر 

  ):متضمناً للتقرير الصفري(تقرير الترصد الشهري لألمراض المشمولة بالتلقيح  - ١

  المرض

  توزع اإلصابات حسب الفئة العمرية والحالة التلقيحية
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                              شلل رخو حاد
                              كزاز وليدي
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                             دفتريا

                              سعال ديكي
                              التهاب كبد ب

                             تدرن
                              حصبة ألمانية

                             نكاف
                             سحايا
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  الفئة العمرية
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                     أقل من سنة
                     سنة ٤ـ١من
                     سنة ١٤ـ٥من

                     بقية األعمار
                     المجموع

  ...............................................................................: اسم منظم التقرير



   

الملحق رقم 
)٣

(  

الجمهورية العربية السورية
  

  
صحي

المركز ال
:  

محافظة
  

  
المشفى

:  

مديرية 
صحة

  
  

عيادة
:  

ي
صد الشهر

تقرير التر
  

التاريخ
  

 
 

/
 

 
/

 
 

٢٠
  

ض التي تم اإلبالغ عنها هاتفياً
ت باألمرا

صابا
عدد اإل

 
عدد

ض
ت باألمرا

صابا
اإل

 
ض
اسم األمرا

 
          

الفئة العمرية
 

  الشلل الرخو الحاد

  الكزاز الوليدي

  التهاب السحايا

  الكوليرا

  المالريا

  الدفتريا

  الحصبة

  الحصبة األلمانية

  الكلب

  السعال الديكي

  التدرن

  التهاب الكبد الفيروسي

  النكاف

  الكزاز الكهلي

  الاليشمانيا الجلدية

  الحشويةالاليشمانيا 

  البلهارسيا

  الحمى المالطية

  الحمى التيفية

  األمراض الشبيهة باألنفلونزا

  اإلسهال غير المدمى

  اإلسهال المدمى

  داء الكيسات المائية
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ت
سنوا
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١٤
 

سنة
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

بقية األعمار
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

المجموع
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

اسم منظم التقرير
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س المركز 

اسم رئي
 /

المشفى
:  

التوقيع
 :

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

التوقيع
:  

  



 

١٥٠ 
 

  )أ) (٤(الملحق رقم 

      الجمهورية العربية السورية

      وزارة الصحة

      .............................................................................................................: مديرية صحة

      ......................................................................................................................................: منطقة

      .........................................................................................................................................: مركز

  األمراض الساريةالتقرير األسبوعي الصفري لإلبالغ عن 

  ٢٠/       /    إلى    ٢٠/      /  من        رقم األسبوع

 ال نعم هل تم اكتشاف حاالت شلل رخو حاد؟-١
 ال نعم هل تم اكتشاف حاالت حصبة وحصبة ألمانية مشتبهة؟-٢
 ال نعم هل تم اكتشاف حاالت كزاز الوليد؟-٣
 ال نعم ؟*هل تم اكتشاف تأثيرات جانبية تالية للقاح-٤
  ...................................................................................................................................................................)حددها(هل تم اكتشاف أمراض سارية أخرى؟-٥

  :في حال اكتشاف حاالت -

  اسم الحالة
التشخيص 

  المبدئي

تاريخ 

  المشاهدة
  العنوان

 هل تم اإلبالغ
  اإلبالغجهة 

  ال  نعم

          
          
          
          
          
          
          

  م ٢٠/       /    تاريخ اإلرسال    م ٢٠/       /  تاريخ إمالء التقرير 

  اسم وتوقيع رئيس المركز الصحي          اسم وتوقيع مسؤول الترصد

  

  
  ).بعد ترك نسخة منه في المركز(يرسل هذا التقرير يوم األحد من كل أسبوع إلى رئاسة المنطقة الصحية  -  :مالحظات

في حال مشاهدة أو اكتشاف أية حالة يتم اإلبالغ الفوري عنها هاتفياً إلى مركز المنطقة وترسل نسخة من استمارة اإلبالغ  -
  .عن مرض سار وتترك نسخة من المركز

  ).اختالجات ،التهاب عقد لمفية ، صدمات تحسسية،خراجات موضع الحقن( :نبية التالية للقاحالتأثيرات الجا



 

١٥١  
 

  )ب) (٤(الملحق رقم 

     الجمهورية العربية السورية
     وزارة الصحة

    .............................................................................................................: مديرية صحة
    ......................................................................................................................................:منطقة

  التقرير األسبوعي الصفري لإلبالغ عن األمراض السارية
  اسم المشفى 
  ٢٠/       /    إلى    ٢٠/      /  من        رقم األسبوع

 ال نعم هل اكتشفت حاالت شلل رخو حاد في المشفى هذا األسبوع؟
 ال نعم هل اكتشفت حاالت حصبة في المشفى هذا األسبوع؟

 ال نعم هل اكتشفت حاالت حصبة ألمانية في المشفى هذا األسبوع؟
 ال نعم هل اكتشفت حاالت حصبة ألمانية خلقية في المشفى هذا األسبوع؟

 ال نعم هل اكتشفت حاالت كزاز وليد في المشفى هذا األسبوع؟
 ال نعم هل اكتشفت حاالت التهاب سحايا قيحي في المشفى هذا األسبوع؟

 ال نعم هل اكتشفت حاالت دفتريا في المشفى هذا األسبوع؟
 ال نعم هل اكتشفت حاالت سعال ديكي في المشفى هذا األسبوع؟

 ال نعم هل اكتشفت حاالت كوليرا في المشفى هذا األسبوع؟
 ال نعم ؟*هل اكتشفت تأثيرات جانبية تالية للقاح

 ال نعم ما سبق؟ وما هو؟هل اكتشفت أية حالة مرض سار خطير غير
  :ما هي في حال اكتشاف حاالت -

  التدابير المتخذة*  تاريخ المشاهدة التشخيص المبدئي  اسم الحالة

       

       

     
     
     
     

  م ٢٠/       /    تاريخ اإلرسال    م ٢٠/       /  تاريخ إمالء التقرير 
  مدير المشفىاسم وتوقيع         اإلبالغ في المشفىاسم وتوقيع مسؤول 

  
  .يمأل هذا التقرير من قبل مسؤول اإلبالغ المعتمد في المشفى ويكون مسؤوالً عن المعلومات الواردة فيه -  :مالحظات

  .يرسل هذا التقرير إلى المنطقة يوم األحد كل أسبوع -
في حال اكتشاف أي مرض من األمراض السابقة يجب اإلبالغ عنه فوراً بالهاتف إلى رئاسة المنطقة الصحية أو مديرية  -

إضافة إلى إمالء االستمارة الخاصة باإلبالغ عن المرض الساري وإرسالها بالفاكس مباشرة إلى / دائرة الرعاية / الصحة 
  .مديرية الصحة

  ).اختالجات ،التهاب عقد لمفية ،صدمات تحسسية ،خراجات موضع الحقن( :للقاح التأثيرات الجانبية التالية



 

١٥٢ 
 

  )جـ) (٤(الملحق رقم 

     الجمهورية العربية السورية
     وزارة الصحة

    .............................................................................................................: مديرية صحة
    ......................................................................................................................................:منطقة

  التقرير األسبوعي الصفري لإلبالغ عن األمراض السارية في العيادات الخاصة
  اسم الطبيب 
  ٢٠/       /    إلى    ٢٠   /   /  من        رقم األسبوع

 ال نعم هل اكتشفت حاالت شلل رخو حاد في العيادة هذا األسبوع؟
 ال نعم هل اكتشفت حاالت حصبة في العيادة هذا األسبوع؟

 ال نعم هل اكتشفت حاالت حصبة ألمانية في العيادة هذا األسبوع؟
 ال نعم األسبوع؟هل اكتشفت حاالت حصبة ألمانية خلقية في العيادة هذا
 ال نعم هل اكتشفت حاالت كزاز وليد في العيادة هذا األسبوع؟

 ال نعم هل اكتشفت حاالت التهاب سحايا قيحي في العيادة هذا األسبوع؟
 ال نعم هل اكتشفت حاالت دفتريا في العيادة هذا األسبوع؟

 ال نعم هل اكتشفت حاالت سعال ديكي في العيادة هذا األسبوع؟
 ال نعم هل اكتشفت حاالت كوليرا في العيادة هذا األسبوع؟

 ال نعم ؟*هل اكتشفت تأثيرات جانبية تالية للقاح
 ال نعم هل اكتشفت أية حالة مرض سار خطير غير ما سبق؟ وما هو؟

  :ما هي في حال اكتشاف حاالت -
  التدابير المتخذة*  تاريخ المشاهدة التشخيص المبدئي  اسم الحالة

       

       

     
     
     
     

  م ٢٠/       /    تاريخ اإلرسال    م ٢٠/       /  تاريخ إمالء التقرير 
  الطبيباسم وتوقيع 

  
  

  .يمأل هذا التقرير من قبل الطبيب ويكون مسؤوالً عن المعلومات الواردة فيه -  :مالحظات
  .يرسل هذا التقرير إلى المنطقة يوم األحد في كل أسبوع -
في حال اكتشاف أي مرض من األمراض السابقة يجب اإلبالغ عنه فوراً بالهاتف إلى رئاسة المنطقة الصحية أو مديرية  -

كس مباشرة إلى إضافة إلى إمالء االستمارة الخاصة باإلبالغ عن المرض الساري وإرسالها بالفا/ دائرة الرعاية / الصحة 
  .مديرية الصحة
  ).اختالجات ،التهاب عقد لمفية ،صدمات تحسسية ،خراجات موضع الحقن( :التأثيرات الجانبية التالية للقاح



 

١٥٣  
 

  )٥(الملحق رقم 

      الجمهورية العربية السورية

      وزارة الصحة

      .............................................................................................................: مديرية صحة

      ......................................................................................................................................: منطقة

  الصحية .............................................................................................................التقرير األسبوعي الصفري لوحدات منطقة 

  ٢٠/    /    إلى      ٢٠/    /       من        األسبوع رقم      الصحية  الوحداتعدد 

 اسم الوحدة الصحية* 
 هل تم اإلبالغ

بالوقت 
  المحدد

  الحاالت المكتشفة

  ال  نعم
شلل رخو
 حاد

  حصبة
+ حصبة ألمانية 
  ألمانية خلقية

  كزاز
التأثيرات ** 

  الجانبية
مرض 
  آخر

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

     المجموع
    :النسبة المئوية الوحدات التي قامت باإلبالغ

    :النسبة المئوية للوحدات التي بلغت بالوقت المحدد
    :معلومات تفصيلية عن الحاالت

  التشخيص المبدئي  اسم الحالة
الوحدة الصحية التي
 قامت باإلبالغ

  التدابير المتخذة ***  تاريخ المشاهدة

        
        
        
        

  م ٢٠/       /    تاريخ اإلرسال    م ٢٠/       /  تاريخ إمالء التقرير 
  رئيس المنطقة الصحيةاسم وتوقيع         الترصد في المنطقةاسم وتوقيع مسؤول 

  
  ....خاص مشفى ،مشفى عام ،مركز منطقة ،عيادات شاملة ،مركز صحي: هي كل :الوحدة الصحية* 

  ).اختالجات ،التهاب عقد لمفية ،صدمات تحسسية ،خراجات موضع الحقن( :التأثيرات الجانبية التالية للقاح** 
  ......). ،تقصي ،إبالغ فوري( :التدابير المتخذة تجاه هذه الحاالت*** 

  .الوحدات الصحيةيدون تاريخ إبالغ كل وحدة إلى المنطقة على جدول اكتمال وتوقيت إبالغ  -     :مالحظات
  ).بعد ترك نسخة منه في المنطقة الصحية(يرسل هذا التقرير يوم االثنين من كل أسبوع إلى دائرة الرعاية الصحية  -
في حال مشاهدة أو اكتشاف أية حالة يتم اإلبالغ الفوري عنها هاتفياً إلى دائرة الرعاية وترسل نسخة من استمارة اإلبالغ عن مرض  -

  .خة في المنطقةسار وتترك نس



 

١٥٤ 
 

  ) ٦(الملحق رقم 

     الجمهورية العربية السورية
     وزارة الصحة

    .............................................................................................................: مديرية صحة

  .........................................................................................التقرير األسبوعي الصفري لمناطق محافظة 

  ٢٠/    /    إلى      ٢٠/    /       من        األسبوع رقم      عدد المناطق الصحية 

  اسم المنطقة الصحية
عدد 
  الوحدات

الوحدات
التي قامت 
 باإلبالغ

اإلبالغ
بالوقت 
 المحدد

  المكتشفة الحاالت
شلل رخو
 حاد

  حصبة
+ حصبة ألمانية
  ألمانية الخلقية

  كزاز
التأثيرات *

  الجانبية
مرض 
  آخر

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               المجموع
  :المئوية المناطق التي قامت باإلبالغالنسبة

  :النسبة المئوية المناطق التي بلغت بالوقت المحدد
  :معلومات تفصيلية عن الحاالت

  التشخيص المبدئي  اسم الحالة
الوحدة الصحية 
  التي قامت باإلبالغ

تاريخ
  المشاهدة

  التدابير المتخذة* 

        

        

       
       

  م ٢٠/       /    تاريخ اإلرسال    م ٢٠/       /  تاريخ إمالء التقرير 
  اسم وتوقيع رئيس دائرة الرعاية الصحية  اسم وتوقيع رئيس شعبة صحة األطفال  اسم وتوقيع مسؤول الترصد في المديرية

  
  ).اختالجات ،التهاب عقد لمفية ،صدمات تحسسية ،خراجات موضع الحقن( :التأثيرات الجانبية التالية للقاح* 

  ....). ،تقصي ،إبالغ فوري( :التدابير المتخذة تجاه هذه الحالة** 
  .يدون تاريخ إبالغ كل منطقة على جدول اكتمال وتوقيت إبالغ المناطق الصحية -     :مالحظات

  ).ريةبعد ترك نسخة منه في المدي(يرسل هذا التقرير يوم الثالثاء من كل أسبوع إلى مديرية الرعاية الصحية في وزارة الصحة  - 
في حال مشاهدة أو اكتشاف أية حالة يتم اإلبالغ الفوري عنها هاتفياً وترسل نسخة من استمارة اإلبالغ عن مرض سار إلى مديرية  -

  .الرعاية الصحية في وزارة الصحة وتترك نسخة في المحافظة



 

١٥٥  
 

  ) ٧(الملحق رقم 

      الجمهورية العربية السورية

      وزارة الصحة

      .............................................................................................................: مديرية صحة

  تقرير تجميعي لزيارات الكشف الفعال األسبوعية

  ...............................................................................إلى المشافي المعتمدة في منطقة 

  ٢٠/       /  إلى    ٢٠/      /  من  ........................................................ خالل األسبوع رقم

  ...........................................................عدد المشافي المزارة خالل األسبوع  ........................................................عدد المشافي المعتمدة 

  :مجموع الحاالت المكتشفة

  اسم المرض

الشلل

الرخو 

  الحاد

+الحصبة

الحصبة 

  األلمانية

الحصبة

األلمانية 

  الخلقية

كزاز 

  الوليد

السعال 

  الديكي

التهاب 

  سحايا

التأثيرات * 

  الجانبية
  أخرى

  

  إجمالي الحاالت

  

             

  
  تاريخ دخول المشفى التشخيص المبدئي اسم الحالة المكتشفة

    
    
    
    
    

  م ٢٠/       /    تاريخ اإلرسال    م ٢٠/       /  تاريخ إمالء التقرير 
  

  الصحيةالمنطقة اسم وتوقيع رئيس         المنطقةاسم وتوقيع مسؤول الترصد في 

  
  
  

  ).اختالجات ،التهاب عقد لمفية ،صدمات تحسسية ،خراجات موضع الحقن( :التأثيرات الجانبية التالية للقاح* 
  .يرسل هذا التقرير أسبوعياً إلى دائرة الرعاية ويترك نسخة منه في المنطقة

  



 

١٥٦ 
 

  ) ٨(الملحق رقم 

      الجمهورية العربية السورية

      وزارة الصحة

      .............................................................................................................: مديرية صحة

  تقرير تجميعي لزيارات الكشف الفعال األسبوعية

  ...............................................................................إلى المشافي المعتمدة في محافظة 

  ٢٠/       /  إلى    ٢٠/      /من  ........................................................ خالل األسبوع رقم

  ...........................................................عدد المشافي المزارة خالل األسبوع  ........................................................عدد المشافي المعتمدة 

  :مجموع الحاالت المكتشفة

  اسم المرض

الشلل

الرخو 

  الحاد

+الحصبة

الحصبة 

  األلمانية

الحصبة

األلمانية 

  الخلقية

كزاز 

  الوليد

السعال 

  الديكي

التهاب 

  سحايا

التأثيرات * 

  الجانبية
  أخرى

  

  إجمالي الحاالت  

  

             

  
  تاريخ دخول المشفى التشخيص المبدئي اسم الحالة المكتشفة

    
    
    
    

  م ٢٠/       /    تاريخ اإلرسال    م ٢٠/       /  تاريخ إمالء التقرير 
  

  دائرة الرعاية الصحيةاسم وتوقيع رئيس         المحافظةاسم وتوقيع مسؤول الترصد في 

  
  
  

  ).اختالجات ،التهاب عقد لمفية ،صدمات تحسسية ،خراجات موضع الحقن( :التأثيرات الجانبية التالية للقاح* 
  .مديرية الرعاية الصحية ويترك نسخة منه في المحافظة -يرسل هذا التقرير أسبوعياً إلى وزارة الصحة 

  



 

١٥٧  
 

  ) ٩(الملحق رقم 

  

  أرقام هواتف في وزارة الصحة ومديريات الصحة

  :وزارة الصحة

  ٣٣٢٦٠٥٩  معاون وزير الصحة
  ٢٧٥٨١٢٢  مدير األمراض السارية
  ٢٧٥٨١٢٣  مدير الرعاية الصحية
  ٢٧٥٧٩٨٨  دائرة الدراسات الوبائية

  ٢٧٥٨١٢١  دائرة صحة الطفل
  ٢/١/٣٣١١٠٢٠ـ  ٣/٢/١/٣٣٩٦٠٠  مقسم الوزارة

  ٢٧٥٨١١٣  مقسم الوزارة ـ الميسات

  :مديريات الصحة

  رقم الهاتف  المكان  المحافظة  رقم الهاتف  المكان  المحافظة

  دمشق
٠١١  

  درعا  ٣٣٣٥١٤٣  دائرة الرعاية
٠١٥  

  ٢٣١٢٠٧  دائرة الرعاية
  ٢٤٠٠٨٩  دائرة األمراض السارية  ٢٧٦٢٤١٨  دائرة األمراض السارية

  ريف دمشق
٠١١  

  السويداء  ٤٤١٨٦٠٥  دائرة الرعاية
٠١٦  

  ٢٣٨٠٦٦  دائرة الرعاية
  ٢٢٥٩٩٥  دائرة األمراض السارية  ٤٤١١٧٥  الساريةدائرة األمراض 

  حلب
٠٢١  

  طرطوس  ٣٣١٢١٥١٠  دائرة الرعاية
٠٤٣  

  ٣٦٧٢٧٩  دائرة الرعاية
  ٣٥٩٢٢٤  دائرة األمراض السارية  ٤٦٦٥٧٠٠  دائرة األمراض السارية

  حمص
٠٣١  

  دير الزور  ٢٤٨٧٥٠٤  دائرة الرعاية
٠٥١  

  ٣١٠٣٨٨  دائرة الرعاية
  ٣٢٥٥١٥  دائرة األمراض السارية  ٢٤٨٩٨١٣  الساريةدائرة األمراض 

  حماه
٠٣٣  

  الرقة  ٣٥٢٩٠٨  دائرة الرعاية
٠٢٢  

  ٢٢٩٧٩٥  دائرة الرعاية
  ٢١٥٢٦٨  دائرة األمراض السارية  ٣٥٦١٨٨  دائرة األمراض السارية

  الالذقية
٠٤١  

  الحسكة  ٣٥٩٣١٨  دائرة الرعاية
٠٥٢  

  ٢٢٦٩٤٦  دائرة الرعاية
  ٢٢٣٩٨٦  دائرة األمراض السارية  ٣٥٥٨١١  الساريةدائرة األمراض 

  القنيطرة
٠١٤  

  إدلب  ٦١١٩٢٥٢  دائرة الرعاية
٠٢٣  

  ٢٤١٩٩٦  دائرة الرعاية
  ٢٦٩١٧٨  دائرة األمراض السارية  ٢٢٣٧١٢٧  دائرة األمراض السارية



 

١٥٨ 
 

  ) ١٠(الملحق رقم 

  

  م ١/١/٢٠٠٨جدول اللقاحات الروتينية لألطفال المعتمد منذ 

  اللقاح الذي سيعطى خالل الزيارة  عمر الطفل  الزيارة

  ١التهاب الكبد البائي ) + السل(ب ث ج   منذ الوالدة  األولى

  ١شلل عضلي ) + ٢التهاب الكبد البائي +  ١رباعي (الخماسي   بداية الشهر الثالث  الثانية

  ٢شلل عضلي +  ٢رباعي   بداية الشهر الرابع  الثالثة

  ١شلل فموي +  ٣رباعي   الخامسبداية الشهر   الرابعة

  ٢شلل فموي +  ٣التهاب الكبد البائي   بداية الشهر السابع  الخامسة

  فيتامين أ+  ٣شلل فموي +  MMR1  بعمر السنة  السادسة

  شلل فموي داعمة+ رباعي داعمة +  MMR2  بعمر السنة والنصف  السابعة

 لقاح المكورات السحائية+ شلل فموي +  الثنائي الطفلي  الصف األول  الثامنة

  الثنائي الكهلي  الصف السادس  التاسعة

  /.Bالمستدمية النزلية نمط  ،الدفتريا ،الكزاز ،السعال الديكي/يتكون من اللقاحات : اللقاح الرباعي

  /.التهاب الكبد البائي+ الرباعي /يتكون من اللقاحات : اللقاح الخماسي

  /.النكاف ،الحصبة األلمانية ،الحصبة/من اللقاحات يتكون : MMRلقاح الـ 

  /.الكزاز+ الدفتريا /يتكون من لقاحي : DTالثنائي الطفلي 

  /.الدفتريا بجرعة تحوي مقدار أقل من الوحدات+ الكزاز /يتكون من لقاحي : Tdالثنائي الكهلي 

  



 

١٥٩  
 

  ) ١١(الملحق رقم 

  

  جدول لقاح الكزاز

  للفتيات والحوامل واألمهات

  وجميع النساء في سن اإلنجاب

  فترة المناعة التي تعطيها  الفاصل بين الجرعات  الجرعة

  ال تعطي مناعة  تعطى منذ أول زيارة  األولى

  سنوات ٣  من األولى بعد شهر  الثانية

  سنوات ٥  بعد ستة أشهر من الثانية  الثالثة

  سنوات ١٠  بعد سنة من الثالثة  الرابعة

  طوال فترة اإلنجاب  الرابعةبعد سنة من   الخامسة

  .مع األخذ بعين االعتبار لقاحات الطفولة والمدرسة

  



 

١٦٠ 
 

  ) ١٢(الملحق رقم 

  .....................................................................................................................................: المحافظة    الجمهورية العربية السورية

 ...........................................................................................................................................: المنطقة    وزارة الصحة

  ..............................................................................................................: الرقم المتسلسل    مديرية األمراض السارية

  .................................................................................................................................: المستشفى    دائرة الدراسات الوبائية

  استمارة تقصي لمرض الكوليرا

  :الهوية الشخصية -أوالً 
  ...............................................................................................................: المهنة .........................................: الجنس ..................................................................: العمر .............................................................................................................................................: االسم

  ..................................................................................................................................................................................................: مكان العمل ..........................................................................................................................................................................................: مكان اإلقامة
  ...............................................................................................: األوالدعدد  ............................................................................................: الوضع العائلي ............................................................................................................................: رقم الهاتف

  :القصة المرضية - ثانياً 

    تجفف      إقياء      إسهال: األعراض التي يشكو منها ..........................................................................................................................................: تاريخ بدء األعراض

  فقد وعي
  .................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................: هل تم تناول أدوية قبل دخول المستشفى؟

  اة وف  شفاء: الحالة الراهنة

  :المشاهدات الوبائية الهامة - ثالثاً 

  ....................................................................................................................................................................: تنقالت المريض خالل األيام الخمسة األولى التي سبقت األعراض - ١

  

  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  حليب غير مغلي: ذية التي تناولها المريض خالل األيام الخمسة التي سبقت لها األعراضاألغ - ٢

  فواكه طازجة      عصير     مياه غازية بوظة         زبدة  قشدةجبنة       : مشتقات الحليب
   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ):تذكر(أخرى     لحم نيء       خضار نيئة

  ال     نعم: اختالطه بحالة مشابهة - ٣
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: مكان وتاريخ المخالطة

  :بيئة المصاب -رابعاً 

  غير فني   فني: المسكن - ١
  .................................................................................................................................................،............................................................: أخرى  حفرة فنية  شبكة نظامية: الصرف الصحي - ٢
  ...............................................................................................: مصادر أخرى  بئر خاص    بئر عام   شبكة عامة: مصادر مياه الشرب - ٣

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :مالحظات -خامساً 

  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  اسم منظم االستمارة وتوقيعه            /  /    التاريخ



 

١٦١  
 

  :المخالطين للمصاب في المسكن والعمل: خامساً

  نتيجة الزرع  الشكاية الحالية  درجة القرابة  جنسه  عمره  اسم المخالط  الرقم

١ -              

٢ -              

٣ -              

٤ -              

٥ -              

٦ -              

٧ -              

٨ -              

٩ -              

١٠ -              

١١ -              

١٢ -              

١٣ -              

١٤ -              

١٥ -              

١٦ -              

١٧ -              

١٨ -              

١٩ -              

٢٠ -              

  



 

١٦٢ 
 

  ) ١٣(الملحق رقم 

      الجمهورية العربية السورية

  اللصاقة الخاصةضع     وزارة الصحة

    البرنامج الوطني للترصد المخبري اللتهاب السحايا الجرثومي  بالمريض هنا

  :ضع دائرة حول الخيارات الممكنة
 البيانات الشخصية

  :رقم القبول :اسم المشفى  :اسم المحافظة
  :الهاتف أنثى ذكر:الجنس  :مكان اإلقامة
  /  /  :تاريخ الدخول  :اسم المريض

  أشهر    :في حال أقل من عام(العمر باألشهر سنة    :بالسنواتالعمر
 البيانات السريرية

 / /    :تاريخ بدء األعراض
  غير معروف  ال  نعم صداع  غير معروف ال نعم حمى

  غير معروف  ال  نعم )أقل من عام(انتباج باليافوخ  غير معروف ال نعم صالبة نقرة
  غير معروف  ال  نعم  اختالجات غير معروف ال نعم إقياء

  غير معروف  ال  نعم  تغير بالحالة الذهنية غير معروف ال نعم طفح جلدي
  غير معروف  ال  نعم غيبوبة غير معروف ال نعم فرفريات

 التاريخ الصحي
  جرعة  :في حال نعم عدد الجرعات غير معروف ال نعم )الرباعي(التلقيح ضد المستدمية النزلية 

  غير معروف ال نعم )بالسحائيات(السحايا التلقيح ضد التهاب 
  غير معروف  ال  نعم هل أصيب أحد المخالطين بنفس األعراض؟

  في حال نعم اذكر درجة القرابة
  غير معروف  ال  نعم هل سبق للمريض العالج بصاد حيوي خالل األسبوع السابق للبزل؟

  /  /  :البزلتاريخ    غير معروف ال نعم  هل تم بزل السائل الدماغي الشوكي
  :اسم الطبيب الذي أجرى البزل

  خصائص السائل الدماغي الشوكي
  مدمى  عكر رائق :المظهر

  دل/مغ     :نسبة البروتين دل/مغ     :نسبة الغلوكوز
  %  :لمفاويات  %   :عدالت :كريات بيض :كريات حمراء الصيغة

  :نتيجة تلوين الغرام
  :نتيجة الزرع الجرثومي

 اختبارات التحسس
Streptococcus Peneumoniae:.Haemophilus Influenzae 

.Chloramphenicol .Ceftriaxone.Ampicillin . Vancomycin 

.Erythromycin .Penicillin.Ceftriaxone . Cefotaxim 

.Oxacillin ..Chloramphenicol . . 

.Trimeth/Sulfa .Rifampicin . . 

.Vancomycin  
  بيانات عند تخرج المريض من المشفى

  غير معروف  ال نعم هل تم عالج المريض بصادات حيوية؟
 Ampicillin Penicillin Chloramphenicol Ceftriaxone )ضع كل الخيارات الممكنة(في حال نعم ما هي؟ 

 أخرى 
  غير معروف  ال نعم  هل حدثت مضاعفات عصبية؟

  :اسم الطبيب المعالج
  إحالة  وفاة   شفاء  الحالة عند الخروج / /    :الخروجتاريخ

  / /   :تاريخ انتهاء ملء االستمارة
 :التوقيع  :اسم طبيب اإلبالغ المسؤول



 

١٦٣  
 

  ) ١٤(الملحق رقم 

      وزارة الصحة

  دائرة صحة الطفل    مديرية الرعاية الصحية

  )الدفتريا(استمارة تقصي مرض الخناق 
  ..........................................................................................................................................: المحافظة

  ............................................................................................: تاريخ التبليغ ................................................................................................................................: الشخص المبلغ  .........................................................................: مصدر التبليغ
  ..........................................................................................................................................: رقم الهاتف  ..........................................................................................................................................: اسم وعنوان المؤسسة

  :تعريف الحالة
  ......................................................................................................: اسم األم ...........................................................................................................: اسم األب  ................................................................................................................................: اسم المريض

  ..........................................................................................................................................: تاريخ الوالدة  ..........................................................................................................................................: الجنس
  ..........................................................................................................................................: معروف من قبل  ..........................................................................................................................................: العنوان الحالي
  ..........................................................................................................................................: معروف من قبل  ...............................................................................................................................................: العنوان الدائم

  ..........................................................................................................................................: تشفىمس  ..................................................................................................................................................: منزل  : مكان إجراء االستقصاء
  ..........................................................................................................................................: التاريخ  ..........................................................................................................................................: العنوان

  : القصة المرضية
  ........................................ ال  ........................................نعم         ........................................ ال  ........................................نعم 

  ........................................................................................................................................................................انسداد مجرى الهواء   .........................................................................................................................................................وجود أغشية أنفية 
  ....................................................................................................................................) شلل حركي(التهاب أعصاب   .......................................................................................................................................... وجود أغشية بلعومية

  ............................................................................................................................................................................التهاب عضلة القلب  ..........................................................................................................................................وجود أغشية بالحنجرة 
  ..........................................................................................................................................ترفع حروري 

  ..........................................................................................................................................مخبري   ..........................................................................................................................................التشخيص سريري 
  لقاح ثنائي أو ثالثي: اللقاحات السابقة

  زيارات ٤  زيارات ٣    زيارتين  ملقح زيارة واحدة  غير ملقح
  ..........................................................................................................................................رقمها   ..........................................................................................................................................تاريخ آخر زرقة 
  :اإلجراءات المتخذة

  ..........................................................................................................................................قبل إصابته  المحيط الذي خالطه المريض
  ..........................................................................................................................................اسم المستشفى     ال    نعم  أدخل المريض المستشفى

  ال    نعم  أعطي المخالطين المعالجة الوقائية
  ال    نعم  تم أخذ عينات بلعومية للفحص من المخالطين

  ال    نعم  تم تلقيح المخالطين
  :تمت مراجعة الحالة بعد أسبوع وتبين

  ..........................................................................................................................................عدم وجود حاالت جديدة  -  
  ..........................................................................................................................................عددها   ...................................................................................................................................................ظهرت  حاالت جديدة  -
  وفاة     شفاء    نتيجة الحالة

  اسم وتوقيع منظم االستمارة                :التاريخ



 

١٦٤ 
 

  ) ١٥(الملحق رقم 

  مديرية الرعاية الصحية    الجمهورية العربية السورية

  دائرة صحة الطفل    وزارة الصحة

  استمارة تقصي حالة كزاز الوليد

  : رقم الحالة في المحافظة لهذا العام    :المنطقة     : المحافظة
  : مصدر التبليغ      :الشخص المبلغ          :اإلبالغ

  : رقم الهاتف            :اسم وعنوان المؤسسة
    :تاريخ التقصي
  :تعريف الحالة
  /  /    :تاريخ الوالدة      :جنس المولود        :اسم المولود

  : عمر األم      :اسم األم        :األباسم 
  ):حدد(غيرها     :عيادة    :مشفى    :منزل  :مكان الوالدة

  :عنوان اإلقامة مفصالً
  : المهنة          :االسم  :المشرف على الوالدة
  الضماد المستعمل      الخيط المستعمل      أداة قطع الحبل السري

  :بوضعها الشخص الذي قام        السرةالمواد التي وضعت على 
  : مالحظات أخرى

  رقم السجل الطبي      العالمات واألعراض
  /  /  :تاريخ بدء األعراض  ال  نعم    هل ولد الطفل طبيعياً •
  ال  نعم  : رفض الرضاعة  ال  نعم    :هل وجد تقلص عضلي •
  ال  نعم      :تهيج  ال  نعم      :تشنج وصالبة •

  : اسم المشفى  ال  نعم  هل عولج  الطفل بالمشفى: المعالجة
  الحالة حين التخرج  /  /    :تاريخ الخروج/   /  :تاريخ الدخول

  :الحالة التلقيحية لألم بلقاح الكزاز
  عدد الجرعات   ال  نعم  لقاحات المدرسة     عدد الجرعات  ال    نعم: لقاحات الطفولة -
  /  /  :تاريخ آخر جرعة بلقاح الكزاز      عدد الجرعات  ال    نعم: لقاحات الكزاز -
  : مرض آخر    ال  نعم  :كزاز الوليد  :التشخيص النهائي -
  : مالحظات    وفاة  شفاء        :النتيجة -

 / /  :تاريخ اإلبالغ

/ / 



 

١٦٥  
 

  /  /    : تاريخ بدء اإلجراءات: إجراءات المكافحة
 عدد المواليد الذين أشرف على والدتهم نفس الشخص خالل الشهرين الماضيين  •

 .مولوداً منهم        تمت زيارة

   عدد اإلصابة بها  ال  نعم  :اف إصابات كزاز وليد أخرىهل تم اكتش •

 عدد الوفيات منها

 عدد النساء في سن اإلنجاب اللواتي تم تلقيحهن بلقاح الكزاز في الزيارة األولى •

  إجمالي  مستكملة  لم يحن )٥(جرعة  )٤(جرعة )٣(جرعة )٢(جرعة  )١(جرعة 

             

 )بعد شهر من الزيارة األولى(الكزاز في الزيارة الثانية عدد النساء اللواتي تم تلقيحهم بلقاح  •

  إجمالي  مستكملة  لم يحن )٥(جرعة  )٤(جرعة )٣(جرعة )٢(جرعة  )١(جرعة 

             

 :هل أجرى تثقيف صحي للنساء والكادر الصحي في منطقة اإلصابة حول •

 ال  نعم            :الوالدة اآلمنة •
 ال  نعم          :طهارة األدوات والضماد •
 ال  نعم    :أهمية تلقيح النساء في سن اإلنجاب بلقاح الكزاز •
 ال  نعم          :كيفية العناية بسرة الوليد •

  
  /  /  :تاريخ إجرائه          :التثقيف الصحيمكان إجراء 

  :القائم بالتثقيف الصحي
  /  /    :التاريخ      التوقيع      اسم منظم االستمارة

  



 

١٦٦ 
 

  ) ١٦(الملحق رقم 

     الجمهورية العربية السورية
     وزارة الصحة

     مديرية الرعاية الصحية
     دائرة صحة الطفل

  )التهاب سنجابية النخاع(استمارة تقصي حالة شلل أطفال 
  ......................................................................................: رقم الحالة في المحافظة ...............................................................................................................: المنطقة الصحية ...................................................................................: المحافظة

  ....................................................................................................................................: تاريخ التبليغ  ...............................................................................................................: الشخص المبلغ ..................................................................: مصدر التبليغ
  .........................................................................................................................................: رقم الهاتف .........................................................................................................................................................): مصدر التبليغ(اسم وعنوان المؤسسة 

  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :تعريف الحالة
  ............................................................................................................................ :اسم األم .............................................................................................: اسم األب .........................................................................................................................................: اسم المريض

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................: تاريخ الوالدة .........................................................................................................................................: الجنس
  ..............................................................................................................................: معروف من قبل ..............................................................................................................................................................................................): التفصيلي(العنوان الحالي 
  ..............................................................................................................................: معروف من قبل  ..............................................................................................................................................................................................): التفصيلي(العنوان الدائم 

  .................................................................................................................................................: ستقصاءتاريخ إجراء اال ............................................مستشفى  ............................................ منزل: مكان إجراء االستقصاء
  : العالمات واألعراض
   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :تاريخ بداية األعراض

  غير معروف  ال  نعم  غير معروف  ال  نعم  غير معروف  ال  نعم
  ....................................................................................................إمساك  ..........................................................................................ألم بالحلق  ...........................................................................................صداع  ........................................................................................حمى 
  ..........................................................................................................صالبة نقرة  ...............................................................................زكام  .................................................................................................تهيج  .........................................................................................غثيان 
  .................................................................................................تصلب عضلي  ....................................................................ضعف  ........................................................................آالم عضلية  ..............................................................................................إقياء 

  .....................................................................................................................................إسهال 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................حالة الوعي 

  ..............................................................................................................................بداية حادة  .......................................................................................................هل كان رخواً  .........................................................................................................هل حدث شلل 
  .........................................................................................................................................................................................: أو تشوش الحستاريخ بداية الشلل 

    ............................... ال ...............................نعم   :أيام ٤هل تطور الشلل خالل 
  ...........................................................................................................................درجة الحرارة في حالة الحمى   ...............................ال   ...............................نعم   هل وجدت حمى عند بداية الشلل

  :موضع الشلل
  ................................................................................الذراع األيمن  .............................................................الذراع األيسر  .............................................................الساق اليمنى  .............................................................الساق اليسرى 
  ................................................................أخرى قحفية أعصاب  .................................................العضالت التنفسية  ..................................................................الوجه  ....................................................................غير متناظر 

  :الحسموضع تشوش 
  ................................................................................الذراع األيمن  .............................................................الذراع األيسر  .............................................................الساق اليمنى  .............................................................الساق اليسرى 

  .............................................................................................................................باالنبساط  .............................................................................................األخمصي باالنعطاف  المنعكس - ١
   ............................... ال ...............................نعم   انعدام المنعكسات الوترية - ٢

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................التصنيف السريري المبدئي 
   :العالج بالمستشفى

  ............................... ال ...............................نعم   : هل عولج بالمستشفى
  /  /  تاريخ الخروج     /  /  تاريخ دخول المستشفى  ........................................................................الطبي  رقم السجل

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................العالجات الموصوفة 
  : اسم الطبيب المشرف على التقصي وتوقيعه

  : اسم القائم على التقصي وتوقيعه



 

١٦٧  
 

  CSFفحص السائل الدماغي الشوكي 

  البروتين  الغلوكوز  اللمفاويات الكريات البيض الكريات الحمر 
   /  / التاريخ

  
..................................................................  

  
..................................................................  

  
..................................................................   

  
..................................................................   

  
.................................................................. 

   /  / التاريخ
  

..................................................................  
  

..................................................................  
  

..................................................................   
  

..................................................................   
  

.................................................................. 
    .................................ال  .................................نعم : هل توجد بطاقة تلقيح .................................غير معروف  .................................ال  .................................نعم : هل سبق تلقيحه
    الجرعة صفر

  
..................................................................................................................................................................................................   

  
..................................................................................................................................................................................................  

    الجرعة األولى
  

..................................................................................................................................................................................................   
  

..................................................................................................................................................................................................  
    الجرعة الثانية

  
..................................................................................................................................................................................................   

  
..................................................................................................................................................................................................  

    الجرعة الثالثة
  

..................................................................................................................................................................................................   
  

..................................................................................................................................................................................................  
    الجرعة الداعمة

  
..................................................................................................................................................................................................   

  
..................................................................................................................................................................................................  

    جرعات أخرى
  

..................................................................................................................................................................................................   
  

..................................................................................................................................................................................................  
    جرعات أخرى

  
..................................................................................................................................................................................................   

  
..................................................................................................................................................................................................  

    تاريخ آخر جرعة
  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  فحص براز لعزل الحمة

  خالصتها  تاريخ النتيجة تاريخ اإلرسال تاريخ أخذ العينة 
    براز مسحة أولى

  
.............................................................................................  

  
.............................................................................................   

  
.............................................................................................   

  
............................................................................................. 

    براز مسحة ثانية
  

.............................................................................................  
  

.............................................................................................   
  

.............................................................................................   
  

............................................................................................. 
    عينات أخرى

  
.............................................................................................  

  
.............................................................................................   

  
.............................................................................................   

  
............................................................................................. 

  :إجراءات المكافحة
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: تاريخ بداية اإلجراءات

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................: ةعدد المنازل المزارة لتقصي وجود حاالت مشابه
  .................................ال  .................................نعم   : هل تم العثور على إصابات أخرى

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................: األسماء          
     
   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

    
  

   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................................: طريقة تصريف الفضالت ....................................................................................................................................: مصدر مياه الشرب

  األماكن التي تمت زيارتها خارج القرية خالل األيام األربعة عشر السابقة لبداية الشلل: سوابق السفر والمخالطة
  الشخص الذي تمت زيارته التاريخ المكان 
١-  

  
...................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................   

  
................................................................................................................................................... 

٢-  
  

...................................................................................................................................................  
  

...................................................................................................................................................   
  

................................................................................................................................................... 
٣-  

  
...................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................   

  
................................................................................................................................................... 

  ظهور الشلليوم قبل  ٧٥هل سبق واتصل المريض بأسرة فيها طفل سبق تلقيحه خالل 
  تاريخ التلقيح العنوان االسم 
١-  

  
...................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................   

  
................................................................................................................................................... 

٢-  
  

...................................................................................................................................................  
  

...................................................................................................................................................   
  

................................................................................................................................................... 
٣-  

  
...................................................................................................................................................  

  
...................................................................................................................................................   

  
................................................................................................................................................... 



 

١٦٨ 
 

  )١٧(الملحق رقم 

  استمارة المتابعة لحالة الشلل الرخو الحاد

  )يوم ٦٠بعد (

  ..................................................................................................: العمر ...................................................................................................................................................................................................: االسم ......................................................................................................: المحافظة
  ...................................................................................................: الحالة ...........................................................................................................................................................................................: الجنس

  /  /    بتاريخ  .................................ال  .................................نعم   : يوم من بداية الشلل ٦٠هل تمت متابعة الحالة بعد  -
  ما هو السبب؟ . إذا لم يتم متابعة الحالة -
  .................................ال  .................................نعم       يوم؟  ٦٠هل يوجد شلل متبقي بعد  -
  ........................................................................: الطرف العلوي األيمن ........................................................................: الطرف السفلي األيمن  : إذا كان نعم أين يتوضع الشلل -

  .....................................................................: الطرف العلوي األيسر  ....................................................................: رف السفلي األيسرالط
  .................................ال  .................................نعم         هل حدث تحسن بعد اإلصابة؟ -
  )مشتدة=  ٣طبيعية، =  ٢ضعيفة، =  ١غائبة،  ٠: (المنعكسات -
  في الجانب األيسر في الجانب األيمن 
 :منعكس ذات الرأسين-١

  

  

.................................................................................................................................................................   

  

................................................................................................................................................................. 
 :منعكس مثلثة الرؤوس-٢

  

  

.................................................................................................................................................................   

  

................................................................................................................................................................. 
  :الركبة-٣

  

  

.................................................................................................................................................................   

  

................................................................................................................................................................. 
  الكاحل-٤

  

  

.................................................................................................................................................................   

  

................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................ال حركة  .............................................................................................................األسفل  .............................................................................................................لألعلى : بابنسكي

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................طيع الطفل المشي ال يست - ١  :تقدير درجة العجز
  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................يمشي بمساعدة أهله  - ٢      
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................عرج  - ٣      
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................يمشي بشكل طبيعي  - ٤      
  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................غير ذلك  - ٥      

  .......................................................ال     /  /  بتاريخ  .......................................................نعم : هل توفي الطفل
  حال وفاة الطفل أعط بعض التفاصيل ب

  ........................................ال  ........................................نعم   : التهاب أعصاب رضي ........................................ال  ........................................نعم   : شلل أطفال: التشخيص النهائي
  ........................................ال  ........................................نعم     :غيالن باريه ........................................ال  ........................................نعم     : التهاب نخاع معترض

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: غير ذلك
  

  الطبيب رئيس شعبة صحة الطفل والتلقيح      اسم الطبيب االختصاصي باألطفال
  : توقيعه            :توقيعه
  /   /  : التاريخ



 

١٦٩  
 

  ) ١٨(الملحق رقم 

  مديرية الرعاية الصحية   الجمهورية العربية السورية
  برنامج التلقيح الوطني   وزارة الصحة

     

  أو حصبة ألمانية مشتبهة/ استمارة تقصي لكل حالة حصبة 

  :نتيجة المخبر
  :تعذر أخذ عينة   :ملتبس  :سلبي  :إيجابي  :حصبة
  : ملتبس    :سلبي    :إيجابي  :ألمانية

  

  :الرقم المخبري    :رقم األسبوع       :الرقم الوطني
  : اسم المنطقة          :اسم المحافظة
  أنثى  ذكر  :الجنس      الريف   المدينة : هل هي من
  :اسم األب        :اسم األم          : اسم المصاب
  ال     نعم: هل األم حامل

  : عنوان الحالة بشكل مفصل
  : عمر المصاب  /  /  : تاريخ الوالدة          : رقم الهاتف

(i) لم يحن      :حسب أقوال األم    : حسب البطاقة  :الحالة التلقيحية :  
  /  /    : تاريخ الجرعة    ال  نعم    : MMR1ملقح 
  /  /    : تاريخ الجرعة    ال  نعم    :MMR2ملقح 

  ال  نعم  :٢٠٠٧ملقح حملة     ال  نعم  : ١٩٩٨ملقح حملة 
(i) أخرى    : عيادة خاصة    :مشفى    : مركز صحي    :الجهة المبلغة :.......................................................  

  /  /    : تاريخ اإلبالغ    /  /    :تاريخ بدء الطفح
  /  /    : تاريخ التقصي    /  /    :تاريخ المشاهدة

(i) معلومات سريرية:  
  ال  نعم    :هل يوجد حرارة    ال  نعم  حطاطي: شكل الطفح

  ال  نعم    :سيالن أنف    ال  نعم    :التهاب ملتحمة
  ال   نعم  : ضخامة عقد لمفاوية    ال  نعم      :سعال

  خلف األذن     تحت القذالي    رقبية: مكانها
  .............................................................................................................................................................................................................: أعراض أخرى  ال  نعم :التهاب مفصل/ ألم مفصل 

  ............................................................................................................................................................................................................................: اسم المشفى  ال  نعم      :هل دخل المشفى
(i) التشخيص السريري المبدئي:  
٣  ........................................................................................................................  - ٢  ........................................................................................................................ - ١ - ........................................................................................................................  

(i) معلومات وبائية:  
  ال   نعم   هل اختلط المصاب مع حالة حصبة أو حالة حصبة ألمانية مشتبهة قبل شهر من بدء اإلصابة؟ -

    .......................................................................................................................................................................................................................: العنوان  ..................................................................................................: اسم المصاب الذي اختلط معه
  ال  نعم    هل يوجد حالة حصبة أو حصبة ألمانية مثبتة في المنطقة قبل شهر من بدء اإلصابة؟ -



 

١٧٠ 
 

  غير معروف   ال  نعم    هل سافر الطفل خالل شهر من بدء اإلصابة؟ -
    ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: متىأين و

  غير معروف   ال  نعم  هل اختلط الطفل بامرأة حامل منذ تطور األعراض؟ -
(i) جمع العينات:  

  /  /  :تاريخ اإلرسال إلى المخبر    /  /  تاريخ األخذ: عينة الدم األولى
  /  /  : تاريخ اإلرسال إلى المخبر    /  /  تاريخ األخذ: عينة الدم الثانية

  : سبب أخذ عينة الدم الثانية
  لم تجر  معلقة سلبي إيجابي  النتيجة/  IGMحصبة

  :عينة الدم األولى
  

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

..................................................................................... 
  :عينة الدم الثانية

  

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

..................................................................................... 
  لم تجر  معلقة سلبي إيجابي  النتيجة/ حصبة ألمانية 
  :عينة الدم األولى

  

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

..................................................................................... 
  :عينة الدم الثانية

  

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................   

  

..................................................................................... 
  

(i) تاريخ استالم النتيجة:    /  /  
  
  

(i) التشخيص النهائي:  
  مثبتة وبائياً  مثبتة مخبرياً مثبتة سريرياً  :التشخيص النهائي

 :حصبة
  

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................    

  

.....................................................................................  
  :حصبة ألمانية

  

  

.....................................................................................   

  

.....................................................................................    

  

.....................................................................................  
  .........................................................................................................................................................................................................................................................: ، إذا مستبعدة ـ التشخيص .....................................................................................: مستبعدة

  
(i) لقائم بالتقصيا:  

  ..........................................................................................................................................................................: رقم الهاتف  ..........................................................................................................................................................................  :  االسم
  /  /  : تاريخ ملء االستمارة بالكامل  ..........................................................................................................................................................................: العنوان

  
  ..........................................................................................................................................................................: التوقيع    مصدق رئيس شعبة صحة الطفل والتلقيح

    
    



 

١٧١  
 

  ) ١٩(الملحق رقم 

     الجمهورية العربية السورية
     وزارة الصحة

     الصحيةمديرية الرعاية 
     برنامج التلقيح الوطني

 (CRS)استمارة تقصي متالزمة الحصبة األلمانية الخلقية 

  :تعريف الطفل
  م  /  /  : تاريخ الوالدة ............................................................................................: اسم األم ...................................................................................................................................: اسم الطفل
  أنثى   ذكر  :الجنس

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: العنوان بالتفصيل
  

  :اإلبالغ
  م  /  /    :تاريخ اإلبالغ  ...................................................................................................................................: المصدر

  ...................................................................................................................................): اإلحالة(اسم القائم باإلبالغ 
  ..................................................................................................................................................: رقم الهاتف ..........................................................................................................................................................: عنوان الشخص المبلغ

  
  م  /  /    :تاريخ التقصي

  
  :عراض السريريةالعالمات واأل

  
  :هل يوجد

  ال  نعم  :إصابة قلبية خلقية
  ): قم بوصفها(إذا كان نعم 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  :هل يوجد
    ال  نعم  :اعتالل الشبكية الصباغي  ال  نعم: الزرق  ال  نعم  : الساد

  ال  نعم  :ضعف السمع
  ال  نعم: اليرقان  ال  نعم  :أمراض ترقق العظام  ال  نعم  : الفرفرية

  ال   نعم  :يةأعراض أخرى غير طبيع
  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................): قم بوصفها(إذا كان نعم 

  
    



 

١٧٢ 
 

  :ما يتعلق باألم
  ........................................................................................................................................................................: عدد الحموالت السابقة ........................................................................................................................................................................: عمر األم

  م  /  /  :إذا كان نعم، تاريخ أخذ اللقاح  ال  نعم  :هل لقحت ضد الحصبة األلمانية
  ............................................................: لحملإذا كان نعم أي شهر من ا  ال  نعم  : حرارة خالل الحمل+ هل كان هنا طفح حطاطي 
  ........................................................................................................................: إذا كان نعم في أي شهر من الحمل  ال  نعم  : هل تم السفر خالل الحمل؟

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: كان نعم أين مكان السفر إذا
  

  :الفحوص المخبرية
  م  /  /  :تاريخ جمع عينة الدم

  :م إذا كان المخبر خاص  /  /  :تاريخ إرسال العينة إلى المخبر
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: خبراسم الم
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: العنوان
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................: الهاتف

  : إيجابي    :سلبي: نتيجة العينة
  م  /  /  :تاريخ استالم النتيجة

  م  /  /  : جةتاريخ إعالم األهل بالنتي
  

  :التصنيف النهائي للحالة
  .لكن أثبتت سريرياً/ ال يوجد فحص مخبري 

  .إثبات مخبري= إثبات سريري +  IGMإيجابي 
  :إنتان بالحصبة األلمانية خلقي: CRSعدم وجود أعراض لـ +  IGMإيجابي 

  
  :القائم بالتقصي

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: االسم
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: العنوان
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................: الهاتف

  م  /  /  :تاريخ إكمال التقصي
  

  ..........................................................................................................................................................: التوقيع        رئيس شعبة الطفل والتلقيح
  

    



 

١٧٣  
 

  ) ٢٠(الملحق رقم 

  ....................................................................................................................................:المحافظة   عربية السوريةالجمهورية ال
  .........................................................................................................................................: المنطقة   وزارة الصحة

  .............................................................................................................................................. :المدينة   مديرية األمراض السارية
  ...........................................................................................................................................: الناحية   الدراسات الوبائيةدائرة

  ..................................................................................................................................................: البلدة   

  E - Aاستمارة تقصي التهاب الكبد اإلنتاني 

  :الهوية الشخصية
  .........................................................................................................: المهنة ...............................................: الجنس .................................................: العمر ..............................................................................................................................................................: االسم

  ...........................................................................................................................................................................................: عنوان اإلقامة .......................................................................................................................................................................................: عنوان العمل
  ................................................................................................................................................................................................: عدد األطفال ................................................................................................................................................................................: الوضع العائلي

  ....................................................................إقياء  ...................................................................غثيان  ....................................................................م بطنية آال ....................................................................فقد شهية : الشكاية المرضية
  .............................................................................ض أخرى أعرا .............................................................................يرقان  .............................................................................آالم مفصلية  .............................................................................طفح 

    ..............................................................................................................................................................................تاريخ بدء األعراض 
  ........................................................................................................................................تاريخ التشخيص   .............................................................................مخبري   .............................................................................سريري : التشخيص

    .........................................................................................................................................................................................هل توجد حالة أو حاالت مرضية متشابهة في نفس المنزل وما هو عددها 
  :األوضاع الصحية في المنزل

  .............................................................................أي مصدر آخر   .............................................................................بئر   .............................................................................مياه شبكة : مصدر مياه الشرب
  ...........................ال  ...........................نعم : هل المياه معالجة

    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الصرف الصحي ونوعه 
  : معلومات وبائية هامة

  ..................................................................................................................................................................................................................................: اختالطه بحالة مشابهة خالل األسابيع الثالثة من بدء األعراض
  .....................................................................................................................................................................................................................................................................: تنقالته خالل األسابيع الثالثة التي سبقت بدء األعراض

  

  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: ات المتخذة تجاه المخالطيناإلجراء
  

  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  .دائرة مكافحة البرداء -لإلصابة إلى وزارة الصحة 
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