التقرير اإلحصائي السنوي لدائرة الدراسات الوبائية
ومكافحة األمراض المستجدة
التعاريف القياسية للحاالت
حالة الھيضةcholera :
تعرف الحالة المشتبھة بأنھا حالة إسھال مائي مفاجئ وغزير أدى إلى حدوث تجفاف سريع وشديد ،أو وفاة لدى
شخص بعمر خمس سنوات فما فوق.
أما الحالة المؤكدة فھي حالة مشتبھة مع إظھار ضمات الھيضة  (O139.O1بالزرع على األوساط المناسبة). .
حالة الخناق:


الحالة المرجحة:
التھاب بلعوم حاد ،أو التھاب بلعوم أنفي ،أو التھاب حنجرة حاد مع وجود أغشية كاذبة )وھي عبارة عن لطخة
أو لطخ من غشاء رمادي ملتصق أو محاط بالتھاب).



الحالة المؤكدة:
حالة مرجحة مع حالة مثبتة بالفحص الجرثومي لمسحة من األغشية الكاذبة.

حالة السعال الديكي المشتبھة:
قصة سعال شديد ،مع وجود أحد األعراض التالية :سعال مستمر ألسبوعين أو أكثر ،نوب من السعال ،سعال متبوع
بإقياء.
حالة كزاز الوليد:
حالة كزاز الوليد(N.T):
قصة مص طبيعي خالل اليومين األولين من الوالدة ،ثم يبدأ المرض بين اليوم )(3-28بعد الوالدة حيث يصبح الطفل
غير قادر على المص والرضاعة ويتبع ذلك تصلب عضلي وتشنجات وقد تحدث اختالجات ،وغالباً ما يتوفى الطفل.
حالة الحصبةMeasles:



الحالة المشتبھة :قصة ترفع حروري مع طفح حطاطي غير حويصلي ،مع أحد األعراض التالية :سعال أو
سيالن أنفي أو إحمرار عيني )التھاب ملتحمة( ،أو أي حالة يشتبه بھا الطبيب أنھا حصبة.
الحالة المثبتة :حالة مشتبھة مع تأكيد مخبري.

الحصبة األلمانية:




الحالة المشتبھة :حرارة وطفح حطاطي مع واحد من األعراض التالية :ضخامة عقد لمفاوية رقبية أو تحت
القذال أو خلف األذن أو التھاب مفصل /ألم مفصل.
الحالة المثبتة مخبرياً :حالة مشتبھة مع تأكيد مخبري.
الحالة المثبتة وبائياً :حالة طفح مع حرارة لدى مريض لم نستطع أخذ عينة دموية منه مرتبطة وبائياً مع حالة
مثبتة مخبرياً.

حالة شلل األطفال المشتبھة:
كل حالة شلل رخو حاد )بدء مفاجئ( ،لم يعرف لھا سبب ،عند طفل بعمر دون الـ )(15سنة من العمر ،بما في ذلك
حاالت تناذر غيالن باريه والتھاب النخاع المعترض وأذية العصب الرضي أو أي حالة يشتبه بھا الطبيب على أنھا شلل
أطفال في أي عمر أي أن الشلل لم يحدث نتيجة حادث ولم يكن موجوداً عند الوالدة.
حالة التھاب كبد فيروسي:




الحالة المشتبھة :حالة شخص مصاب بيرقان مسبوق بأعراض عامة )توعك ،قھم ،غثيان ،انزعاج بطني( مع
أو بدون حمى.
الحالة المرجحة :حالة مشتبھة مع فحوص إيجابية لوظائف الكبد وارتفاع خمائر )األمينوترانسفيراز).
الحالة المؤكدة :حالة مرجحة مع فحوص مخبرية نوعية إيجابية )كشف المستضد الفيروسي أو ارتفاع أضداد
الفيروس).

حالة الحمى التيفية:




الحالة المشتبھة :حالة مريض يشكو من حمى مع واحد أو أكثر من األعراض والعالمات التالية صداع ،فتور،
آالم بطنية ،إمساك ،سعال جاف ،ضخامة طحال ،ضخامة كبد ،بقع وردية على الجذع.
الحاالت المرجحة :حالة مشتبھة مع عيار أضداد مرتفع )تفاعل فيدال )>1/80أو ارتفاع األضداد بفحصين
متتاليين.
الحالة المؤكدة :ھي حالة مرجحة مع عزل العامل الممرض من الدم أو األنسجة األخرى.

حالة الحمى المالطية:




الحالة المشتبھة :حالة مريض يشكو من حرارة مع واحد أو أكثر من األعراض والعالمات السريرية :صداع،
تعرق غزير )خاصة ليلي( ،نوافض ،آالم مفصلية ،تعب ،أعراض نفسية ،ضخامة طحال ،ضخامة كبد...أو حالة
مرتبطة وبائياً بحالة حيوان )مصاب أو مشتبه إصابته( أو بمنتجاته.
الحالة المرجحة :حالة مشتبھة مع عيار أضداد مرتفع )تفاعل رايت )>1/160وارتفاع عيار األضداد بفحصين
متتاليين.
الحالة المؤكدة :حالة مرجحة مع عزل للعامل الممرض )الدم ،نقي العظام ،الجھاز الشبكي البطاني...).

حالة داء الكلب:




الحالة المشتبھة :شخص ظھرت عليه أعراض وعالمات المرض السريرية ،بدون معرفة قصته المرضية.
الحالة المرجحة :حالة مشتبھة مع قصة تماس مع حيوان مشتبه إصابته.
الحالة المؤكدة :حالة مشتبھة مع تأكيد مخبري.

حالة المالريا:




الحالة المشتبھة :كل مريض يشكو من ترفع حروري مع أعراض المرض المذكورة في فقرة تعريف المرض.
الحالة المؤكدة :حالة مشتبھة مع إظھار الطفيليات في لطاخة دموية بالفحص المجھري.
المالريا الوخيمة :حالة مالريا مشتبھة تتطلب الدخول للمشفى لتلقي العالج.

حالة الاليشمانيا:
تعرف الحالة المشتبھة بأنھا اندفاع جلدي عقيدي وحيد أو متعدد غير مؤلم وال حاك يستمر لفترة تزيد عن الثالثة
أسابيع ،رغم العالج باألدوية الال نوعية للمرض أما الحالة المؤكدة فھي حالة مشتبھة تم إظھار طفيلي بالفحص
المجھري للطاخات المأخوذة من اآلفات.

حالة بلھارسيا:
تعرف حالة البلھارسيا المؤكدة بوجود األعراض السريرية ،عسر التبول ،تعدد البيالت ،البيلة الدموية ،مع ظھور البيوض
في البول.
حالة تدرن:


المشتبه إصابته بالتدرن :
 oالتدرن الرئوي :
 سعال مستمر لمدة ) (٣أسابيع أو أكثر دون تحسن بالمعالجة غير النوعية.
 أو قشع مشوب بالدم أحياناً.
 أو وجود األعراض التالية :تعب ،فقدان شھية ،نقص وزن ،تعرق ليلي ،حمى ،ضيق نفس
وألم صدر.
 oالتدرن خارج الرئة :حسب العضو المصاب.

حالةA/H1N12009 :
.١

الحالة المشتبھة لإلصابة بفيروس اإلنفلونزا الجائحية(H1N1)A (ILI):
شخص مصاب بحمى مفاجئة أعلى من ٣٨م مترافقة بسعال جاف وألم بلعومي مع واحد أو أكثر من األعراض
التالية :السيالن األنفي ,الصداع ,العرواءات ,األلم المفصلي وأحياناً اإلسھال و/أو اإلقياء .

.٢

.٣

الحالة المشتبھة مع عوامل الخطورة :شخص مصاب بانفلونزا مشتبھة ) (ILIمع واحد او أكثر من عوامل
الخطورة التالية :
 oالحمل
 oالعمر)دون الخمس سنوات ,فوق الخمس وستون سنة)
 oاألمراض المزمنة )أمراض القلب المزمنة ,أمراض القصبات والرئة المزمنة ,األمراض االستقالبية
كالسكري ,األمراض الدموية ,أمراض نقص المناعة ,القصور الكلوي أو الكبدي المزمن..الخ)
 oالسمنة
 oاألورام والسرطانات
 oاألدوية المنقصة للمناعة )كالكورتيزون)
الحالة المختلطة:

شخص مصاب بأنفلونزا مشتبھة( ) (ILIمع أو بدون وجود عوامل الخطورة( ,تطور لديه واحد أو أكثر من األعراض التالية:

.٤

 oصعوبة أو ضيق أو سرعة التنفس
 oزرقة
 oتغييم وعي أو دوار
 oاستمرار الحرارة ألكثر من يومين
 oإقياء مستمر مع أو بدون إسھال
 oتجفاف نقص كمية البول
 oھياج أو عدم تجاوب لدى األطفال
 oالم في الصدر
 oقشع ملون أو مدمى
حالة تنفسية حادة وخيمة(SARI):

شخص مصاب بانفلونزا ظھرت عليه منذ البدء واحد أو أكثر من األعراض التالية:
o
o
o
o
o
o

عسر تنفس حاد ,زيادة سرعة التنفس  (> 30نفس/د للبالغين , > 40نفس/د لألطفال بعمر فوق
السنة , > 50نفس/د لألطفال بعمر سنة فما دون).
عالمات تجفاف شديد
عالمات صدمة سريرية
تغييم وعي أو تخليط ذھني أو ھياج لدى البالغين
ھياج أو نعاس وصعوبة في اإليقاظ لدى األطفال
تطور سريع للمرض أو استمراره لفترة طويلة (استمرار الحمى بعد يومين من المعالجة بخافضات
الحرارة( – صورة الصدر تبين وجود مظاھر غير عادية كارتشاح ثنائي الجانب )ذات رئة)

حالة ايدز




حالة إصابة بالفيروس )مرحلة سريرية  ٢-١و/أو  CD4 > 350خلية /مل مكعب).
حالة إصابة متقدمة بالفيروس )مرحلة سريرية  ٤-٣و/أو  CD4 < 350خلية /مل مكعب).
حالة إيدز )مرحلة سريرية  ٤و/أو  CD4 < 200خلية /مل مكعب).
+ : (CD4) :تعداد الخاليا اللمفاوية
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