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 :تزديب

ٟحن ٣٦بلت للمؿلمحن مً مكاع١  قٝغ هللا حٗالى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بىظــىص الخغمحن الكٍغ

ٟحن وولي ٖهضه ألامحن خٟٓهم  -ألاعى ومٛاعبهـا مما خضا بالخ٩ىمت  مت لخاصم الخغمحن الكٍغ اًت ال٨ٍغ بالٖغ

 الخضمـاث الصخُت بخ٣ضًـم ٧ –هللا 
ً
اٞت الخضماث، التي ج٨ٟل للدجاط ؤصاء اإلاىاؾ٪ بِؿغ وؾهىلت، مخًمىت

 بك٣حها الى٢اجي والٗالجي.

ً
ً
مً مؿئىلُت وػاعة الصخت ًٖ الصخت الٗامت إلاىؾم الدج يمً الخضماث الصخُت التي ا واهُال٢

ج٣ىم و٧الت الىػاعة للصخت ج٣ضمها لجىت الخضماث الصخُت بالدج بةقغاٝ مباقغ مً مٗالي وػٍغ الصخت، 

ت الكاون الصخُت بمى٣ُت  ت الٗامت للكاون الصخُت بمى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت ومضًٍغ الٗامت بالخٗاون م٘ مضًٍغ

اث الكاون الصخُت بمىاٞظ اإلامل٨ت اإلاسخلٟت بةٖضاص وجىُٟظ البرهامج الهخي الى٢اجي  اإلاضًىت اإلاىىعة ومضًٍغ

 ل٩اٞت الدجاط لًمان ؾالمتهم الصخُت.

اث وبوي ٖلى ز٣ت مً ًو ٍُُب لي ؤن ؤعخب ب٩ل الٗاملحن في بغهامج الصخت الٗامت للدج ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

٤ُ والؿضاص.  جٟاهحهم في زضمت الدجاط وؤؾإ٫ هللا لهم الخٞى

٣ىا هللا ا  ٞو ًٗ  هدى ج٣ضًم ؤًٞل الخضماث لدجاط بِذ هللا الخغامظمُ

 

 وكيـل الىسارة للصذت العبهت  

 عوزة التذضيزيترئيس لجبى الذج وال

 رئيس لجٌت الصذت العبهت ببلذج والعوزة

  

       هبًي بي عبد العشيش جىخدار. د
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 :توهيـد

ًا
ً
مً مؿئىلُت وػاعة الصخت ًٖ بغهامج الصخت الٗامت إلاىؾم الدج ممشلت في و٧الت الصخت ا هُال٢

ت الٗامت للكاون الصخُت بمى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت، ًو ًًٗالٗامت بالخٗاون م٘ اإلاضًٍغ ا خُض ٌك٩ل مىؾم الدج ججم

ًخىاظض ُٞه ٖضص ٦بحر مً الىاٞضًً مً مسخل٠ الضو٫ ألصاء مىاؾ٪ ٍٞغًت الدج ألًام مدضوصة في ا ضخًمً

م٨ت اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت مما ًخُلب اؾدىٟاع ظمُ٘ الجهىص الى٢اثُت مً ٢بل وػاعة الصخت باإلامل٨ت 

ًالٗغبُت الؿٗىصًت بهضٝ و٢اًت هظا الخجم٘ الٗ
ً
مً طل٪ ٣ٞض ويٗذ و٧الت ا ُٓم وؾالمت الدج، واهُال٢

الىػاعة للصخت الٗامت ممشلت في الى٧الت اإلاؿاٖضة للصخت الى٢اثُت الاقتراَاث الصخُت الى٢اثُت للدج بك٩ل 

٧اٞت ؤلاظغاءاث الضازلُت والتي حكمل خمالث الخُُٗم يض مغى الخمى اإلاسُت الكى٦ُت بلى  مب٨غ بياٞت

حروؽ وجإمحن ٧اٞت اخخُاظاث بغهامج الصخت الٗامت للدج م٘ جغقُذ ال٣ىي الٗاملت اإلاُلىبت ا ألاهٟلىهًؼ ٞو

اًت اللجىتا مب٨غًً ٤ُ هللا.ؤلاقغاُٞت  بٖغ  للبرهامج ألظل ج٣ضًم زضماث صخُت مخمحزة بخٞى

٣ىا هللا ا  ٞو ًٗ  هدى ج٣ضًم ؤًٞل الخضماث لدجاط بِذ هللا الخغام.ظمُ

 

 للصذت الىقبئيتوكيل الـىسارة الوسبعد        

 ًبئب رئيس لجٌت الصذت العبهت ببلذج والعوزة                  

 

 عبد هللا بي هفزح عسيزي. د          
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 :تىضيـخ

ًمً ؤظل ج٣ضًم زضماث و٢اثُت مخمحزة جًمً زلى مىؾم الدج مً ألاوبئت واؾخ٨ما
ً

للجهىص الى٢اثُت  ل

ت الٗامت للكئىن ألامغاى  ٩اٞدتالتي جبظ٫ في ٧ل ٖام ٢امذ ؤلاصاعة الٗامت إلا اإلاٗضًت بالىػاعة واإلاضًٍغ

الصخُت بمى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت باإلاكاع٦ت والخٗاون م٘ ؤلاصاعة الٗامت لىىا٢ل اإلاغى وؤلاصاعة الٗامت لصخت 

اإلاٗضًت وصلُل ألامغاى  البِئت والصخت اإلاهىُت في جى٣ُذ ومغاظٗت صلُل ؤلاظغاءاث الى٢اثُت وبظغاءاث م٩اٞدت

ُضألامغاى  اوخضة ؾالمت الٛظاء زال٫ مىؾم الدج مخًمىًً ٖمل اإلاغجبِ بٗضوي  91-اإلاؿخجضة مشل ٧ٞى

، الالتهاب ال٨بضي الخاص والىزُم مجهى٫ اإلايكإ وظضعي ال٣غوص. وؾِخم جىػَ٘ وسخ 2-ؾاعؽ-ٞحروؽ ٧ىعوها

لخ٣ضًم ؤًٞل ا لهم مغقًضًبل٨تروهُت مً الضلُل ٖلى الٗاملحن في الٟغ١ الى٢اثُت والبٗشاث الُبُت ختى ٩ًىن 

 الخضماث الصخُت لدجاط بِذ هللا الخغام.

ؤلاباٙل هى الغ٦ً ألاؾاس ي لٗمل اإلاغا٢بت الىباثُت، ٞةوي ؤهتهؼ هظه الٟغنت لخظ٦حر ظمُ٘ خُض بن ًو

غ اإلاٗلىماث ٖلى ظمُ٘  ٤ هٓام خهً بلـ الظي ًٞى الٗاملحن بإن الىؾُلت الغثِؿت لئلباٙل هي ًٖ ٍَغ

اث مما  حر مٗلىماث ص٣ُ٢ت إلاخسظي اإلاؿخٍى  ٖلى جٞى
ً
ٌؿّغٕ ٖملُت ؤلاظغاءاث الى٢اثُت الىاظب ٖملها ٖالوة

 ٤ خم جإ٦ُض ٖملُت ؤلاباٙل ًٖ ٍَغ ال٣غاع ألامغ الظي ًم٨جهم مً ج٣ضًم مؿخىًي ٖا٫ٍ في الخضماث الصخُت، ٍو

ض ؤلال٨ترووي والتي حٗخبر الىؾُلت الغثِؿُت زال٫ مىؾمؤو  الهاج٠ؤو  الٟا٦ـ ؤو  الدج في خا٫ جى٠٢ البًر

 .  (خهً بلـ)حُٗل هٓام 

٣ىا هللا ا  ٞو ًٗ  هدى حٍج زا٫ٍ مً ألاوبئت ، ، ،ظمُ

 الوعديتاألهزاض  هديز عبم اإلدارة العبهت لوكبفذت 

     

 السزيذي يدليوت بٌت عل. د         
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 :شزح

ت بالىىا٢ل اإلاى٣ىلألامغاى  مً ؤظل ج٣ضًم زضماث و٢اثُت مخمحزة جًمً زلى مىؾم الدج مً

ًواؾخ٨ما
ً

للجهىص الى٢اثُت التي جبظ٫ في ٧ل ٖام ٢امذ ؤلاصاعة الٗامت لىىا٢ل اإلاغى باإلاكاع٦ت والخٗاون م٘  ل

ت الٗامت للكئىن الصخُت بمى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت ألامغاى  ؤلاصاعة الٗامت إلا٩اٞدت اإلاٗضًت بالىػاعة واإلاضًٍغ

 جى٣ُذ ومغاظٗت صلُل ؤلاظغاءاث الى٢اثُت وبظغاءاث م٩اٞدت وؤلاصاعة الٗامت لصخت البِئت والصخت اإلاهىُت في

شل اإلاى٣ىلت بالىىا٢ل مألامغاى  ااإلاٗضًت وصلُل ٖمل وخضة ؾالمت الٛظاء زال٫ مىؾم الدج مخًمىًًألامغاى 

ا، خمى الىاصي اإلاخهّضًِ ْى٪، الخمى الهٟغاء وخمى ال٣غم اإلاالٍع ًَّ ُت.  -ٕ، خمى ال ُت الجٞز  ال٨ىٛى الجٞز

ل مك٩لتن ألامغاى خُض بًو
ّ
مً مك٨الث الصخت الٗمىمُت في ب٢لُم عثِؿت  اإلاى٣ىلت بالىىا٢ل جمِش

ت بم٩اهُت لهدكاع هظه مَّ
َ
زال٫ مىؾم الدج، ٞةوي ؤهتهؼ ألامغاى  مىٓمت الصخت الٗاإلاُت لكغ١ اإلاخىؾِ. وزـ

ما جىُٟظها مً هظه الٟغنت لخظ٦حر ظمُ٘ الٗاملحن بإهمُت م٩اٞدت الىىا٢ل، ول َُّ زال٫ ؤؾلىب الخضبحر  ؾ

ت وب٢امت الكغا٧اث مما ٌؿّغٕ ٖملُت ؤلاظغاءاث  َُّ اإلاخ٩امل للىىا٢ل، والخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ ال٣ُاٖاث اإلاٗى

حر مٗلىماث ص٣ُ٢ت إلاخسظي ال٣غاع ألامغ الظي ًم٨جهم مً ج٣ضًم مؿخىًي   ٖلى جٞى
ً
الى٢اثُت الىاظب ٖملها ٖالوة

 ٖا٫ٍ في الخضماث الصخُت، 

٣ىا هللا ا ظ ٞو ًٗ  ، ، ،ألامغاى  هدى حٍج زا٫ٍ مًمُ

 هزاض الوشتزكتاإلدارة العبهت لٌىاقل الوزض واألهديز عبم  

     

  هذود دسي الشهزاًي. د                                                                  
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 :تقدين

ظٗلها ٢بلت مالًحن اإلاؿلمحن جدكٝغ م٨ت اإلا٨غمت بىظىص الخغم اإلا٩ي الكٍغ٠ واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت مما 

ًؤهداء  مً ظمُ٘
ً
ًًُا اإلاٗمىعة زانت في مىاؾم الٗمغة والدج مما ٌك٩ل ْٞغ ألامغاى  لهخ٣ا٫ مؿبباثا مىاج

٤ الغطاط ؤو  مً زال٫ جلىر الُٗـامؤو  مً زال٫ الجهاػ الخىٟس يؤو  اإلاٗضًت وزانت جل٪ التي جيخ٣ل ًٖ ٍَغ

ت اإلاـاء ببٌٗ اإلا٨ُغوبـاث. هظا الىي٘ ً خُلب اؾدىٟاع ظمُ٘ الجهىص الى٢اثُت والٗالظُـت مً ٢بل اإلاضًٍغ

 الٗامت للكاون الصخُت بمى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت والجهاث طاث الٗال٢ت بهضٝ ؾالمت الدجُج.

ت الٗامت للكاون الصخُت بمى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت بالخيؿ٤ُ م٘ و٧الت  ولخد٤ُ٣ هظا الهضٝ ٢امذ اإلاضًٍغ

زُت جٟهُلُت جخًمً ظمُ٘ ؤلاظغاءاث ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ هضٝ ؾالمت الدجُج الىػاعة للصخت الٗامت بىي٘ 

مً خُض ال٣ىي الٗاملت والاخخُاظاث اللىظؿدُت للٟغ١ الى٢اثُت وحٗضًل ألاصلت ؤلاعقاصًت وصلُل ٖمل بغهامج 

 الصخت الٗامت في الدج.

غ الؼمالء بةصاعة في بٖضاص هظا الضلُل وؤزو بالك٨ؤؾهم  وبهظه اإلاىاؾبت ؤجىظه بالك٨غ ل٩ل مً

الصخت الٗامت بمى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت والؼمالء بى٧الت الىػاعة للصخت الٗامت وؤجمجى مً ظمُ٘ الٗاملحن في 

 بغهامج الصخت الٗامت بظ٫ ٧ل الجهىص ختى ه٣ضم زضمت مخمحزة لدجاط بِذ هللا الخغام.

٣ىا هللا ا  ٞو ًٗ  لخ٣ضًم زضمت ؤًٞل لدجاط بِذ هللا الخغام.ظمُ

 

 بم الشئىى الصذيت بوٌطقت هكت الوكزهتهديز ع

 رئيس لجٌت الذج التٌفيذيت بوٌطقت هكت الوكزهت

 

 وائل بي دوشة هطيـز. د
 

ً
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 :تشزيف

الخمض هلل الظي قٝغ اإلاؿلمحن بىخضة اله٠ وال٩لمت في مىؾم الدج مً ٧ل ٖام، والخمض هلل الظي 

ممل٨ت ألامً وألامان وختى مٛاصعتهم  قٝغ هظا البلض بسضمت يُٝى الغخمً في ظمُ٘ ؤعظاثه مىظ صزىلهم

ألامً الهخي ع٦حزة ؤؾاؾُت في زضمت يُٝى الغخمً، ٞةن خُض بن ًو - طن هللاةب -ؤعايحها آمىحن مُمئىحن 

وػاعة الصخت جدمل ٖلى ٖاج٣ها ج٣ضًم ؤعقى وؤًٞل الخضماث الصخُت الٗالظُت والى٢اثُت، وطل٪ ابخضاء مً 

ُت الصخُت التي ج٨ؿب يُٝى الغخمً ؤماهًًاإلاكاع٦ت في جدضًض الاقتراَاث وال والٟاقُاث، ألامغاى  ا مًخٖى

ا بالخجهحزاث والخضماث الى٢اثُت التي حؿاٖض في الخض مً اهدكاع هظه ألاوبئت، واهتهاء بخ٣ضًم ؤخضر مغوعًً

 ل ٢ضع هللا. -الخضماث الٗالظُت في خالث ؤلانابت 

٣ًًو٢ض جًاٞغث ظهىص اإلاؿاولحن في مسخل٠ بصاعاث الص ا خت الٗامت إلزغاط هظا الضلُل الظي ًً٘ ٍَغ

ا ل٩ل الٗاملحن الصخُحن للمكاع٦ت الٟٗالت في زضمت يُٝى الغخمً وخماًتهم مً ألاوبئت ا ومِؿغًًواضًخً

بةطن هللا  - مً ألاوبئت وألامغاى اإلاٗضًت وألامغاى اإلاٗضًت. و٧لىا ز٣ت في جىخُض الجهىص للخغوط بذج زا٫ًٍ

 حٗالى.

ً
ً

٤ُ والخِؿحر والؿالمت لدجاط بِذ هللا الخغام وإلا٣ضمي ٧اٞت الخضماث  -ٖؼ وظل  -ى اإلاىل ؾاثال الخٞى

حرها.  الصخُت ٚو

 هديز عبم اإلدارة العبهت للذج والعوزة

 هسبعد هديز عبم الشئىى الصذيت بوٌطقت هكت الوكزهت

 هـ 3441رئيس اللجٌت التٌفيذيت لبزًبهج الصذت العبهت لذج 

 

 عسيزيسزي بي إبزاهين . د
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  :ملدمت
مىؾم الدج هى اخدكاص ضخم ًخىاظض ُٞه ٖضص ٦بحر مً الىاٞضًً مً مسخل٠ البلضان ألصاء مىاؾ٪ الدج ألًام مدضوصة في م٨ت 

ً
ً
ٖلى هظا الخجم٘ ال٨بحر وؾالمت الدجاط جدكض وػاعة الصخت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٧اٞت ا اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت، وخٟاْ

 ٣ضًم الخضماث الى٢اثُت والٗالظُت.الجهىص لخ

ُض  م( وبؿبب جٟص ي الىباء، جم ازخُاع 2222هـ،  9449، ٌٗض هظا مىؾم الدج الشالض. في مىؾم الدج )91-مىظ بضء ظاثدت ٧ٞى

 الدجاط بإٖضاص مدضوصة للٛاًت مً مسخل٠ الجيؿُاث اإلاخىاظضًً ٣ِٞ في ظمُ٘ مىا٤َ ومضن اإلامل٨ت. ولم جضزغ اإلامل٨ت الٗغبُت

٤ ؾُاؾاث وجىظحهاث وػاعة الصخت، ألامغ الظي ؤؾٟغ ا الؿٗىصًت ظهًضً في الخٟاّ ٖلى ؤعواح الدجاط وو٢اًتهم مً ه٣ل الٗضوي، ٞو

 ًٖ مىؾم حج هاجر للٛاًت.

ا، وجىاٞغ الل٣اخاث الٟٗالت واإلاٗخمضة يض ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض، وم٘ اعجٟإ وؿب  ًُ ا وصول ًُ وم٘ جُىعاث الىي٘ الىباجي مدل

م( الؿماح للدجاط مً زاعط اإلامل٨ت 2229هـ،  9442لخل٣ُذ يض هظا الٟحروؽ، ؤٖاصث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في مىؾم الدج )ا

اث ٧املت مً بلى  الغاٚبحن بإصاء مىاؾ٪ الدج بالضزى٫ً لى عؤؾها جل٣ي الدجاط ظٖغ ٤ الًىابِ والاقتراَاث الصخُت ٖو ؤعايحها ٞو

ُض  91ًًً-ل٣اح ٞحروؽ ٧ىعوها )٧ٞى ت واقتراَاث ا ( اإلاٗخمض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. ٦ما زههذ للم٣ُمحن ؤً جضابحر اختراٍػ

 ؤل٠ خاط مً صازل اإلامل٨ت وزاعظها. 02هدى  هـ9442خُض بلٜ ٖضص الدجاط في ٖام  صخُت.

الٗالم مً ؤهداء  محن مً مسخل٠واهُال٢ا مً اهخمام اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت باهخٓام ٍٞغًت الدج وجم٨حن ؤ٦بر ٖضص مً اإلاؿل

٘ ٖضص حجاط مىؾم هظا الٗام بلى  م2222/ هـ 9441 ؤصاء مىاؾ٪ الدج والٗمغة وخغنها ٖلى يمان ؾالمتهم وامجهم ٣ٞض ج٣غع ٞع

 بالخىنُاث الصخُت. ألازظ  ملُىن خاط مً صازل اإلامل٨ت وزاعظها م٘

اها هللا بك٩ل ؾىىي ظمُ٘ الخضماث ا مإهِىت، بما في ج٣ضم خ٩ىمت اإلامل٨ت ٖع لتي جًمً ؤصاء الدجاط إلاىاؾ٪ الدج بؿهىلت وؤمان َو

طل٪ الخضماث الصخُت، الى٢اثُت والٗالظُت ٖلى خض ؾىاء. ج٣٘ مؿاولُت بٖضاص وجىُٟظ بغهامج الصخت الى٢اثُت لجمُ٘ الدجاط ٖلى 

باقغ إلاٗالي وػٍغ الصخت. ًخ٩ىن اله٩ُل ٖاج٤ وػاعة الصخت في اإلا٣ام ألاو٫ ممشلت بلجىت زضماث الدج الصخُت جدذ ؤلاقغاٝ اإلا

مً مؿاٖض اإلاضًغ الٗام للصخت الٗامت )ومضًغ بصاعة الدج والٗمغة(، هاثب ا عؤؾًًُهـ 9441 الخىُٓمي للجىت الصخت الٗامت إلاىؾم حج

غ زم زمـ مً الىخضاث مً يمج ها اإلاغا٢بت عثِـ لجىت الصخت الٗامت )هاثب اإلاؿاٖض للصخت الٗامت(، وخضة الخدلُل والخ٣اٍع

اإلاٗضًت وم٩اٞدتها زال٫ مىؾم الدج والتي جىضعط جدتها ٞغ١ الصخت ألامغاى  والغنض الىباجي وهي اإلاؿاو٫ اإلاباقغ ًٖ مغا٢بت

 الٗامت اإلاُضاهُت.
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غ لهـــــــــا الٓـــــــــغوٝ اإلاالثمـــــــــت وهـــــــــي جمغ٦ـــــــــؼ  ألامـــــــــغاى اإلاٗضًـــــــــت والىباثُـــــــــت ٧اهـــــــــذ وماػالـــــــــذ مهـــــــــضصا خ٣ُ٣ُـــــــــا لكـــــــــٗحرة الدـــــــــج، خُـــــــــض جخـــــــــٞى

مــــــــل ألامــــــــغاى  بب٣ٗــــــــت ظٛغاُٞــــــــت مدــــــــضوصة. وللى٢اًــــــــت مجهــــــــا ًجــــــــب الاؾــــــــخمغاع فــــــــي عنــــــــضالخكــــــــىص  اإلاٗضًــــــــت زــــــــال٫ مىاؾــــــــم الدــــــــج ٖو

ـــــــــت  صلُـــــــــل قـــــــــامل بهـــــــــا. ٖلُـــــــــه واؾـــــــــخمغاًعا للجهـــــــــىص الى٢اثُـــــــــت التـــــــــي ًـــــــــخم بـــــــــظلها ٧ـــــــــل ٖـــــــــام، اؾخٗغيـــــــــذ بصاعة الصـــــــــخت الٗامـــــــــت باإلاضًٍغ

لئلظـــــــغاءاث الى٢اثُـــــــت لؤلمـــــــغاى اإلاٗضًـــــــت طاث ألاهمُـــــــت زـــــــال٫  الـــــــضلُل الاعقـــــــاصيالٗامـــــــت للكـــــــاون الصـــــــخُت بمى٣ُـــــــت م٨ـــــــت اإلا٨غمـــــــت 

اإلاٗضًــــــت طاث ألاهمُـــــــت اإلاؿــــــتهضٞت باإلاغا٢بــــــت الىباثُـــــــت زــــــال٫ مىؾـــــــم ألامــــــغاى  خُــــــض جــــــم التر٦حـــــــز ٖلــــــى ٢اثمـــــــتهــــــــ 9411 مىؾــــــم الدــــــج

ُـــــــض9441حـــــــج  ـــــــا، حؿـــــــمم ٚـــــــظاجي )ٞاقـــــــُت(، خمـــــــى الًـــــــى٪، التهـــــــاب ٦بـــــــض خـــــــاص، بؾـــــــؤهٟلـــــــىهؼا ،91-هــــــــ وحكـــــــمل )٧ٞى ها٫ مـــــــاجي ، مالٍع

ُـــــــت، قـــــــلل عزـــــــى خـــــــاص  خـــــــاص )اقـــــــدباه ٧ـــــــىلحرا، مخالػمـــــــت الكـــــــغ١ ألاوؾـــــــِ الخىٟؿـــــــُت، خهـــــــبت، التهـــــــاب الســـــــخاًا الىِؿـــــــحري، خمـــــــى هٞؼ

ٟا٫(.    )اقدباه قلل ألَا

 اإلاٗضًـــــــــت طاث ألاهمُـــــــــت زـــــــــال٫ مىؾـــــــــم الدـــــــــج والتـــــــــي حكـــــــــملألامـــــــــغاى  ٢ؿمؿـــــــــً عثِؿـــــــــحن  ٌؿـــــــــخٗغى ؤولهـــــــــابلـــــــــى  ًى٣ؿـــــــــم الـــــــــضلُل

ُـــــــــت،مـــــــــغاى ألًا الخىٟؿـــــــــُت،ألامـــــــــغاى  ـــــــــ٤ الىىا٢ـــــــــل والامـــــــــغاى ألامـــــــــغاى  اإلاؿـــــــــتهضٞت بالخدهـــــــــحن، الخمُـــــــــاث الجٞز اإلاى٣ىلـــــــــت ٖـــــــــً ٍَغ

ؾــــــــِخم جىػَــــــــ٘ وســــــــخ بل٨تروهُــــــــت مدضزــــــــت مــــــــً  اإلاؿــــــــخجضة، فــــــــي خــــــــحن ًدىــــــــاو٫ الشــــــــاوي  صلُــــــــل ٖمــــــــل وخــــــــضة ؾــــــــالمت الٛــــــــظاء فــــــــي الدــــــــج.

 لخ٣ضًم ؤًٞل الخضماث الصخُت للدجاط. الضلُل ٖلى الٗاملحن بالٟغ١ الى٢اثُت والبٗشاث الُبُت ل٩ُىن لضحهم صلُل 
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ا
ً

 املعدًت ذاث ألاهميت خالل مىطم الحجألامساض  :أول
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 مساض املعدًت الخنفظيتألاا

 

ـــــت ــ ــ ـــــغاى  ٢اثمــ ــ ــ ـــج ألامــ ــ ــ ــ ـــم حــ ــ ــ ــ ـــال٫ مىؾــ ــ ــ ــ ــــت زــ ــ ــ ــ ــــت الىباثُـ ــ ــ ــ ـــتهضٞت باإلاغا٢بـ ــ ــ ــ ــــت اإلاؿــ ــ ــ ــ ُـ ـــُت طاث ألاهم ــ ــ ــ ـــــت الخىٟؿــ ــ ــ اإلاٗضًــ

 هـ حكمل الاحي 9441

ُض .9  2-ؾاعؽ-ىعوهااإلاغجبِ بٗضوي ٞحروؽ ٧ 91-٧ٞى

 ؤلاهٟلىهؼا .2

 (MERS-CoVمخالػمت الكغ١ ألاوؾِ الخىٟؿُت لٟحروؽ ٧ىعوها ) .1
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 4-طازض-املسجبط بعدوي فيروض كىزوها 31-كىفيد

 ٠ حٍٗغ

الخالت 

 بها اإلاكدبه

٠ ع٢م  ٌ لضًه    9حٍٗغ   ؤٖغاى ٖلى الا٢ل  مً ؤول وزاهُا ٖلى الىدى الخالي  1مٍغ

ً
ً

غًًٍؤول يبػا  ؤٖغاى ج٣اؽ ؾٍغ  ي جد٤٣ ازىحن مجها ٖلى ألا٢ل ، ٍو

ً1. ا درجة حرارة مسجلة طبي  ( درجة مئوية.33أعلى من )ًً

ً2. ( سرعة تنفسRespiratory rate( ًؤ٦ثر م )صوعة جىٟؿُت في الض٣ُ٢ت.22 ) 

ً3. ( مستوى التأكسج في الدمPulse Oxy( ًؤ٢ل م )%14.) 

ًًُ  ؤٖغاى مهاخبت   ازاه

 ٣ٞضان خاؾت الكم والخظو١ً•ًؤلاؾها٫. •ًاخخ٣ان في الخل٤. •ًؾٗا٫. •ًؤلم في الهضع. •ًىٟـ. ي٤ُ في الخ•ً

 

٠ ع٢م  ٌ ٌٗاوي مً ْهىع مٟاجئ لئلزىحن ٖلى ألا٢ل مما ًلي  الهضإ، التهاب الخل٤، ؾُالن ألاه٠، الٛشُان، 2حٍٗغ   مٍغ

ىُب٤ ٖلى ألا٢ل ؤي مً  الخظو١.ؤو  ٣ٞضان خاؾت الكمؤو  ؤلاؾها٫ ًىما ٢بل  94الخالي ٖلى الخالت اإلاكخبهت زال٫ آزغ ٍو

ُض غاى )مسالُت م٘ خالت ما٦ضة مهابت ب٩ٞى ُضؤو  ، مِٗكت91-ْهىع ألٖا -ٖمل في ميكإة جم ٞحها خضور جٟص ي ل٩ٞى

۹۱) 

٠ ع٢م  ٌ بالٜ( <1حٍٗغ  ؾىت( مىىم بٗضوي جىٟؿُت وزُمت خاصة 94  الخالت اإلاكخبهت لضحها ؤي مً الٓغوٝ الخالُت  مٍغ

 مً اإلاؿدكٟىؤو  ٚحر مدضصة اإلاؿبب ؾىاء ٧التهاب عثىي م٨دؿب مً اإلاجخم٘

الخالث 

 اإلاا٦ضة

 

٠ الخالت اإلاكدبه بها م٘ جإ٦ُض مسخبري ) ٘ لٗضوي ؤو  (PCRشخو ٌؿخىفي حٍٗغ  COVID-91الٟدو الؿَغ

 

اإلا٣هىص 

 باإلاسالُت

 

 خالُت حٗٝغ اإلاسالُت ٖلى اجها ؤي شخو ٌٗاوي مً ؤي مً خالث الخٗغى ال

• ً ض ًٖ  COVID-91ؤ٢ل مً خالت ؤو  ؤن ج٩ىن ٖلى بٗض متًر  ص٣ُ٢ت 91اإلاا٦ضة إلاضة جٍؼ

ُض  •  91-الاخخ٩ا٥ الجؿضي اإلاباقغ بدالت ما٦ضة مً ؤلانابت بٟحروؽ ٧ٞى

ُض  • ٌ ٧ٞى اًت اإلاباقغة إلاٍغ حر الٖغ  ما٦ض صون اؾخسضام مٗضاث الى٢اًت الصخهُت اإلاىاؾبت 91-جٞى

ُض الِٗل في اإلاجز٫ م٘ خال •  91-ت بنابت ما٦ضة بٟحروؽ ٧ٞى

ت  • ُض ؤو  مكاع٦ت ٚٞغ  91-مؿاخت ؤزغي م٘ خالت بنابت ما٦ضة بٟحروؽ ٧ٞى

ض ًٖ  COVID-91الجلىؽ في هُا١ نٟحن )في ؤي اججاه( مً خالت  • ص٣ُ٢ت اإلاسالُت  91اإلاا٦ضة إلاضة جٍؼ

 اإلاكتر٦تؤو  بالخالث اإلاا٦ضة في وؾاثل الى٣ل الٗامت

 ون٠ اإلاغى

. 

 

ُض ؿمى ٞحروؽ ٧ىعوها 91-٧ٞى
ُ
ؿخجض اإلا

ُ
. و الظي اؾخجض ألو٫ مغة في 2 -ؾاعؽ-هى اإلاغى الىاظم ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها اإلا

ت مً خالث الالتهاب الغثىي الٟحروس ي في ووهان بجمهىعٍت الهحن الكٗبُت 2291صٌؿمبر  19  ، بٗض ؤلاباٙل ًٖ مجمٖى

 مؿبب اإلاغى

 

بي التي حؿبب ؤمغاًيا جتراوح مً هؼلث البرص( هي ٖاثلت ٦بحرة مً CoVٞحروؾاث ٧ىعوها )  ٞحروؾاث الخمٌ الىىوي الٍغ

(. SARS-CoV( ومخالػمت الجهاػ الخىٟس ي الخاص )MERS-CoVؤمغاى ؤ٦ثر قضة مشل مخالػمت الكغ١ ألاوؾِ الخىٟؿُت )بلى 

َٗت هىبى بجمهىعٍت في مضًىت ووهان بم٣ا 2291جم الخٗٝغ ٖلى الؿاللت الجضًضة مً الٟحروؽ الخاجي في صٌؿمبر 

( ٖلى ؤجها مخالػمت الالتهاب ICTVالهحن الكٗبُت ، و٢ض جم حؿمُتها مً ٢بل اللجىت الضولُت لخهي٠ُ الٟحروؾاث )

ول٨ىه ؾاللت مسخلٟت. ٢امذ مىٓمت الصخت  SARSCoVهى هٟـ هٕى  2-ؤن ؾاعؽ ICTV. خضص 2-الخىٟس ي الخاص الىزُم

ُض SARS-CoV-2بٗضوي ( بدؿمُت اإلاغى اإلاغجبِ WHOالٗاإلاُت )  . 91-ب٩ٞى
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 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

 جيخ٣ل الٗضوي مً بوؿان آلزغ  مً زال٫ 

الُٗـ( مسالُت ؤو  آزغ جٓهغ لضًه ؤٖغاى جىٟؿُت )مشل الؿٗا٫ا ، ٖىضما ًسالِ شخو شخهًًالغطاط الخىٟس ي

ؤو  )الٟم وألاه٠(له٣ُت )في خضوص مؿاٞت متر واخض( مما ًجٗل هظا الصخو ٖغيت لخُغ حٗغى ؤٚكِخه اإلاساَُت 

دخمل ؤن ج٩ىن مٗضًت.  ًُ  ملخدمخه )الٗحن( ل٣ُحراث جىٟؿُت 

 

ؤصواث مؿخسضمت ٖلى الصخو اإلاهاب ؤو  اإلاسالُت ٚحر اإلاباقغة بمالمؿت ؤؾُذ مىظىصة في البِئت اإلاباقغة اإلادُُت

 الترمىمتر(.ؤو  بالٗضوي )مشل ؾماٖت الُبِب

٤ ٞح ُبَّ
ُ
امي وجىٓحر ؤو  ها بظغاءاثبالهىاء في ْغوٝ وؾُا٢اث مُٗىت ج ضة للغطاط، ؤي الخىبُب الٚغ

ّ
ٖالظاث صاٖمت مىل

 ًٖ ٌ هل اإلاٍغ ٌ في ويُٗت الاه٨باب ٞو ت ٢بل الخىبُب ووي٘ اإلاٍغ ت الُضٍو ال٣هباث وبُٖاء ٖالط بالبسار والتهٍى

امي وؤلاوٗاف ال٣لبي  ٛغ الٚغ ت ٚحر الٛؼوٍت بالًِٛ اإلاىظب ٞو  الغثىي.ظهاػ الخىٟـ الانُىاعي والتهٍى

 

ُض ىاث ٖلى اخخما٫ ؤن جاصي الٗضوي بمغى ٧ٞى ِّ ت وج٩ىن مىظىصة في البراػ. وم٘ بلى  91-وجخىاٞغ بٌٗ الب ٖضوي مٍٗى

ُض بإزظه مً ُٖىت بغاػ  91-طل٪، هىا٥ ختى آلان صعاؾت واخضة ٣ِٞ ُػعٕ في بَاعها الٟحروؽ اإلاؿبب إلاغى ٧ٞى

ٜ ختى آلان ًٖ اهخ٣ا٫ الٗضوي 9ًواخضة.
َّ
 الٟم.بلى  بهظا الٟحروؽ مً البراًػولم ًبل

 ٞترة الخًاهت

 

ُض غاى مً بلى  91-حؿخٛغ١ اإلاضة مً و٢ذ الخّٗغى لٗضوي ٧ٞى بًً 0-1خحن بضء ْهىع ألٖا في اإلاخىؾِ، ول٨جها ا ؤًام ج٣ٍغ

 . اًىًمً 94-٢9ض جتراوح بحن 

 

 مضة الٗضوًي

 

ً زال غاى. وبدلى٫ الُىم  ٫44 الـ ٢ض ٩ًىن ألاشخام في الىا٢٘ ؤ٦ثر ٖغيت ليكغ الٟحروؽ لآلزٍغ ؾاٖت ٢بل ْهىع ألٖا

 ، لً ٩ًىن مٗٓم ألاشخام مٗضًحن، َاإلاا اؾخمغث ؤٖغايهم في الخدؿً والؼوا٫. 91-الٗاقغ بٗض ْهىع ؤٖغاى

 

مهضع 

 الٗضوًي

 

ؤن لى ب ٚحر مٗغوٝ. وم٘ طل٪، حكحر البُاهاث الىباثُت اإلاخاخت SARS-CoV-2ًب٣ى اإلاهضع )اإلاهاصع( ألانلي لهخ٣ا٫ 

SARS-CoV-2 تألامغاى  هى ؤخض مؿبباث ٖبر مًُٟاث ؤو  الخُىاهُت اإلايكإ م٘ اخخما٫ اهدكاعه مباقغة مً الخُاة البًر

 مىخجاتهم.ؤو  خُىاهُت وؾُُت

 

ٖغاى ألًا

 والٗالماث

 

زغي اعجبُذ مٗٓم الخالث بالخمى وؤٖغاى الجهاػ الخىٟس ي )الؿٗا٫ وي٤ُ الخىٟـ(، في خحن ؤن مٗٓم الخالث ألًا

ت ؤو  ج٩ىن زُٟٟت ٍغ  ل جٓهغ ٖلحها اٖغاى ؾٍغ

 

ُض ًًٖ 91-ؤٖغاى ٧ٞى  في )الخمى، الؿٗا٫ الجاٝ، ؤلاظهاص(ا ألا٦ثر قُى

 

ًًٖ غاى ألازغي ألا٢ل قُى التي ٢ض جهِب بٌٗ اإلاغض ى )٣ٞضان الظو١ والكم، اخخ٣ان ألاه٠، التهاب اإلالخدمت ا ألٖا

ًًً اإلاٟانل، مسخل٠ ؤهماٍ الُٟذ ؤو  الخل٤، الهضإ، آلم الًٗالثبمؿمى اخمغاع الُٗىحن(، ؤلم ا )اإلاٗغوٝ ؤً

كتؤو  الجلضي، الٛشُان  الضوزت(ؤو  ال٣يء، ؤلاؾها٫، الٖغ

 

ُضبلى  وحكمل الٗالماث التي حكحًر الدكىف، ألالم ؤو  الىزُم )ي٤ُ الىٟـ، اوٗضام الكهُت، الخسلُِ 91-مغى ٧ٞى

ت(. 14صعظت الخغاعة )ؤ٦ثر مً الكٗىع بالًِٛ ٖلى الهضع، اعجٟإ ؤو  اإلاؿخمًغ  صعظت مئٍى
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ًًٖ ت التهُج، اهسٟاى مؿخىي الىعي، ال٣ل٤، الا٦خئاب، ايُغاباث الىىم، ا وحكمل الٗالماث ألازغي ألا٢ل قُى )ؾٖغ

هاب( ضعة مشل الؿ٨خاث الضماُٚت والتهاب الضماٙ والهظًان وجل٠ ألٖا
ُ
 مًاٖٟاث ٖهبُت ؤقض وزامت وه

 

 الدصخُو

 

جي.  RTPCRًجب ٖلى اإلاسخبر بظغاء ازخباع  COVID-91لٗضوي ب لدصخُو خالث ا اإلاٗخمض مً ٢بل مسخبر الصخت الَى

 والُٗىاث التي ًىصر باؾخسضامها ٦ما ًلي 

البلٛم. ؤو  ُٖىاث الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي  حكمل بٞغاػاث ال٣هبت الهىاثُت، ؾاثل ٚؿى٫ ال٣هباث الهىاثُت ●

ًٟل ؤزظ ُٖىاث الجهاػ الخىٟس ي ال ؤٖغاى ٖضوي الجهاػ ؤو  ؿٟلي بطا ٧ان اإلاٍغٌ ٌٗاوي مً ٖالماثٍو

ا، ُٞجب ظم٘ ُٖىاث ؤو  الخىٟس ي الؿٟلي. بطا ٧اهذ ُٖىاث الجهاػ الؿٟلي ٚحر مم٨ىت غًٍ لم ًخم جدضًضها ؾٍغ

 الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي.

 ُٖىاث الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي  ●

 ظم٘ الُٗىاث ٖىض البالٛحن  (9

 ُت البلٗىمُت هي الخُاع ألاو٫ ٖىض ظم٘ الُٗىاث مً البالٛحن.ًجب ؤن ج٩ىن اإلاسخت ألاهٟ 

 بطا ٧اهذ اإلاسخت ألاهُٟت البلٗىمُت ٚحر مم٨ىت، ُٞم٨ً ٚؿى٫ / قِٟ ألاه٠ 

ً الؿاب٣حن.  غ الخُاٍع  ًم٨ً اؾخسضام مسخت البلٗىم في خالت ٖضم جٞى

ٟا٫ )ؤ٢ل مً  (2  ؾىت(  92ظم٘ الُٗىاث ٖىض ألَا

ٟا٫.ًجب ان ج٩ىن اإلاسخت مً الٟم  ●  والبلٗىم هي الخُاع ألاو٫ ٖىض الَا

 بطا لم ٨ًً طل٪ مم٨ًىا، ًم٨ً اؾخسضام ٚؿى٫ / قِٟ ألاه٠. ●

بطا لم ٨ًً طل٪ مم٨ًىا، ًم٨ً اٖخباع مسخت البلٗىم ألاهٟي )ًجب اؾخسضام مسخت البلٗىم ألاهٟي اإلاغهت  ●

 )ِ٣ٞ 

ا و٧ان هىا٥ ماقغ مغجٟ٘ لالقدباه. ً ● ًُ جب بٖاصة ازخباع اإلاغض ى باؾخسضام بطا ٧ان الازخباع ألاولي ؾلب

 ُٖىت مً الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي ؤو، بطا لم ٨ًً طل٪ مم٨ًىا، بٖاصة ظم٘ ُٖىت مً البلٗىم ألاهٟي

، وجدضًض COVID-91في هٓام خهً بلو، ًم٨ً حسجُل الخالت، لالزخباع اإلاُلىب، مً زال٫ جدضًض  ●

جب  ا٢ه م٘ الُٗىت.اإلاسخبر اإلاٗحن. ٦ما ًجب ب٦ما٫ همىطط َلب خهً ٍو  بٞع

 هدُجت ازخباع ؾلبُت واخضة، زانت مً ُٖىت الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي، ل حؿدبٗض ؤلانابت. ●

ش اإلاغض ي وبظغاءاث  RT-PCRًجب جٟؿحر الىخاثج الؿلبُت لـ  ● ت والخاٍع ٍغ غاى الؿٍغ بالعجباٍ م٘ الٖا

 الدصخُو ألازغي.

. وم٘ طل٪، ٞةهه ل ٌؿدبٗض SARS-CoV-2ؽ ؤلانابت بٟحروبلى  COVID-91ؤلاًجابي لـ  RT-PCRٌكحر  ●

 ؤلانابت بالٟحروؾاث ألازغي.

 

ٌ الؿىاثل وبُٖاء مؿ٨ىاث لؤللم  الٗالط اًت الصخُت مشل الى٢اًت مً الجٟاٝ بةُٖاء اإلاٍغ حر الٖغ ٤ جٞى ًخم الٗالط ًٖ ٍَغ

الط اإلاًاٖٟاث التي ٢ض جيخج مً ؤلانابت مشل الالتهاب الغثىي م٘ م غاٖاة الٗؼ٫ الهخي للمهاب ختى وزاٌٞ للخغاعة ٖو

ً اإلاسالُحن له.الٗالط .  لجيخ٣ل الٗضوي لآلزٍغ

ُض الى٢اًت  91-الل٣اح اإلاًاص ل٩ٞى
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 :اململكتإلى  إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها كبل كدوم الحجاج

 ٌكتٍر ب٦ما٫ الخدهحن بالل٣اخاث اإلاٗخمضة صازل اإلامل٨ت. .9

ض اإلاٛاصعة22جاط زال٫ )لٟحروؽ ٧ىعوها لجمُ٘ الد PCRاظغاء ٞدو  .2  اإلامل٨تبلى  ( ؾاٖت ٢بل مٖى

ُت الدجاط وخثهم ٖلى الالتزام بٛؿل ألاًضي، ووي٘ ؤ٢ىٗت الىظه، وبأصاب الؿٗا٫، واإلاباٖضة بحن ألاشخام، وججىب  .1 جٖى

ً ٖىض ؤلانابت باإلاغى بىاؾُت البٗشاث الُبُت للدجاط  اإلاالمؿت والابخٗاص ًٖ آلازٍغ

حر اإلاٗلىماث لجمُ٘  .4 غاى التي ًيبػي الاهدباه جٞى الدجاط وجؼوٍضهم باإلاٗلىماث ال٨خابُت ًٖ الى٢اًت مً اإلاغى، والٗالماث وألٖا

يبػي ؤن جخىاٞغ ظمُ٘ اإلاٗلىماث  ٣ت الخهى٫ ٖلحها، مً زال٫ البٗشاث الُبُت ٍو ٍغ اًت الصخُت اإلاخاخت َو بُٗت الٖغ بلحها، َو

 بحن الدجاطا باللٛاث ألا٦ثر اؾخسضاًمً

 :بها لتي ًحب اجخاذها للحالث املشدبهإلاجساءاث ا

ُض اثؤو  لخض الدجاط بمكٗغ مجى ومؼصلٟت 91-في خا٫ ْهىع ؤٖغاى اقدباه ٧ٞى  مكٗغ ٖٞغ

٤ الهخي باإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت الظي اؾخ٣بل الخالث الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت الخالث  .1 اؾخ٣با٫ الخالث  ٖلى الُبِب اإلاٗالج في اإلاٞغ

٤ الهخي وبٗض ٖمل الخ٣ُُم اإلابضجي اإلادخمل بنابتها خؿبؤو  اإلاكخبهت ٠ الخالت ال٣ُاس ي ٞىع ونىلهم للمٞغ  حٍٗغ

ُض  PCRؤزظ الُٗىاث واظغاء الازخباع الدصخُص ي )) .0  باإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت 91–لٗضوي ٞحروؽ ٧ٞى

الازخباع وفى ٖؼ٫ ماؾس ي  ٖؼ٫ الخالث في اإلاسُم اإلاسهو للٗؼ٫ بم٣غ ؾ٨ً الخاط إلاى٘ اهدكاع الٗضوي زال٫ ٞترة اهخٓاع هدُجت  .2

م  .ؤخا٫   ن الخالت اإلاكدبه في انابتها ل حؿخضعي الخىٍى

 للخالث، ًخم جهيُٟها ٧الخالي   ٖؼ٫ َبي .4

ُضـ)ب بةنابتها الخالث اإلاكدبه - م حٗؼ٫ بمؿدكُٟاث اإلاكاٖغ . (91-٧ٞى  التي حؿخضعي الخىٍى

ُضـ)ب بنابتها الخالث اإلاا٦ض - م في اإلاكاٖغ  (91-٧ٞى لهاالتي حؿخضعي الخىٍى اث.بلى  ًخم جدٍى  مؿدكٟى قغ١ ٖٞغ

٘ و  - م، ًخم ٖمل ٞدو ؾَغ لخٗامل مٗها خؿب اإلاىضر في اإلاسُِ الخىيُخي للخٗامل االخالث التي ل حؿخضعي جىٍى

 و اإلاًمً في البروجى٧ى٫. بها، م٘ الخالت اإلاكدبه

 ؤلاباٙل   .1

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي باإلاؿدكٟى في اإلاؿدكُٟاث ًخم ؤلاباٙل الٟىعي ل٣ؿم الصخت الٗامت و٢ؿم م٩اٞدت ال  ٍغ ٗضوي باإلاؿدكٟى ٞو

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي بىخضة اإلاغا٢بت والغنض الىباجي ٖلى ع٢م الهاج٠ والٟا٦ـ )بلى  ل٣ُىم باإلباٙل الٟىعي ؤو  (۲۹۰1021001ٍٞغ

ض ؤلال٨ترووي   خهً بلو.  باؾخسضام همىطط ؤلاباٙل والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام idp@makkahhc.saالبًر

٤ الاؾخ٣هاء بلى  البٗشاث الُبُت للدجاط ُٞخم ؤلاباٙل الٟىعيؤو  اإلاؿخىنٟاث والُٗاصاث الخانتؤو  في ؤخض اإلاغا٦ؼ الصخُت .92 ٍٞغ

ض ؤلال٨ترووي  ؤو  (۲۹۰1021001الىباجي بىخضة اإلاغا٢بت والغنض الىباجي ٖلى ع٢م الهاج٠ والٟا٦ـ )  idp@makkahhc.saالبًر

 باٙل والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.باؾخسضام همىطط ؤلًا

 الالتزام باخخُاَاث م٩اٞدت الٗضوًي .99

ُض لٗضوًيفي خا٫ ؾلبُت الازخباع  .92 ٨مل الخاط الٍٟغًت 91-٧ٞى  ب٣ًاٝ الٗؼ٫ ٍو

لحهم  .9 ُت الدجاط باإلاغى وؤٖغايه وفي خالت الكٗىع بإي ؤٖغاى مغيُت ًجب م٣ابلت الُبِب ٖو ُت الصخُت  ًخم جٖى الخٖى

ؤو  اإلاىاص اإلاُهغة زهىنا بٗض الؿٗا٫ والُٗاؽ، اؾخسضام اإلاىاصًل ٖىض الؿٗا٫ؤو  اإلاضاومت ٖلى ٚؿل الُضًً باإلااء والهابىًن

٣ت ؾلُمت في ؾلت الىٟاًاث، وججىب مالمؿت الُٗىحن وألاه٠ والٟم بالُض ب٣ضع ؤلام٩ان، لبـ  الُٗاؽ والخسلو مجها بٍُغ

 ال٨ماماث والخباٖض اإلا٩اوي
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 :ءاث التي ًحب اجخاذها للحالث املؤكدةإلاجسا

 حي ظغاء آلاًخم بٖىض جإ٦ُض الخالت 

ن الخالت ؤاإلا٣غ اإلاسهو للٗؼ٫ اإلااؾس ي )اإلاسُم اإلاسهو للٗؼ٫( في خا٫ بلى  ٖؼ٫ ماؾس ي  ه٣ل الخالث ؤلاًجابُت اإلاا٦ضة 
 ًُ ممؿخ٣غة َب  .ا ول حؿخلؼم الخىٍى

ًًؼحؿخلؼم ٖاإلا٨غمت ما٦ضة بم٨ت بنابت خالث  
ً

ًُ  ل ًمًاَب ؤ٢غب مؿدكٟى بلى  بةؾٗاٝ مسهو ا  بخالت الخالث التي حؿخلؼم جىٍى

 .بم٨ت اإلا٨غمت

ًما٦ضة باإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت حؿخلؼم ًٖؼبنابت خالث   
ً

ًُ  ل مؿدكٟى بلى    ه٣ل الخالت بةؾٗاٝ مسهو مً مكٗغ مجى ومؼصلٟتاَب

اث، وخالث  اث جب٣ى بالًٗؼؤلانابت قغ١ ٖٞغ اثاإلاا٦ضة بمكٗغ ٖٞغ  .٫ بمؿدكٟى قغ١ ٖٞغ

ٌ   اة اإلاٍغ ٌ  -هللا ٢ضع ل  -في خالت ٞو ٧ًامًجب بعؾا٫ نىعة مً مل٠ اإلاٍغ
ً

م٘ ٢غم مضمج ًدخىي ٖلى ٧ل نىع ألاقٗت التي  ال

.ٌ  ؤزظث للمٍغ

 :إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها حيال املخالطين

للمسالُحن الظًً ْهغث ٖلحهم ؤٖغاى مغيُت ٣ِٞ وجازظ ُٖىاث ؤهُٟت خل٣ُت اؾخ٨ما٫ ؤلاظغاءاث الى٢اثُت وخهغ اإلاسالُحن  

 ؤما اإلاسالُحن الظًً ل جٓهغ ٖلحهم ؤٖغاى ٞال جازظ لهم ُٖىاث. 

 ٌٗامل اإلاسالُحن الظًً لضحهم ؤٖغاى خؿب هدُجت الٟدو )ؤلاًجابي خؿب الخالت اإلاا٦ضة والؿلبي ل خاظت لدجغه(  
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 هفلىهصاألاا

٠ حٗ ٍغ

الخالت 

 بها اإلاكدبه

ًًُ  بإٖغاى خمى، نضإ، آلم ًٖلُت، وهً، ؤلم في الخل٤ وػ٧ام مصخىب ب٨دت قضًضة.ا خالت جبضؤ ٞجاث

 ٠ حٍٗغ

الخالت 

 اإلاا٦ضة

 

بةْهاع اإلاؿخًض الٟحروس ي مً زالًا ؤو  اهُٟت خل٣ُتؤو  اؾخٟغاص الٟحروؽ مً اٞغاػاث جىٟؿُتبلى  بياٞت بها الخالت اإلاكدبه

 وخل٣ُت.اهُٟت 

 

ًًًا ؤلاهٟلىهؼا هي ٖضوي ٞحروؾُت تهاظم الجهاػ الخىٟس ي ٚالبًً ون٠ اإلاغى  . وج٨دؿباٌكمل الاه٠ والخل٤ و٢ض ًخُىع إلنابت الغثت ؤً

٘ بك٩ل وباجي بياٞتألاهٟلىهؼا  اإلاًاٖٟاث الخُحرة التي ٢ض جدضر في خالث هاصعة و٢ض حؿبب بلى  ؤهمُت بؿبب اهدكاعها الؿَغ

اة.  الٞى

لى زُىعة وحكمل  جدضر ُاث في الخالث ألٖا  اإلاًاٖٟاث والٞى

ٟا٫ جدذ ؾً  ●  قهىع. 0ؾىىاث، وزهىًنا ؤولئ٪ الظًً ج٣ل ؤٖماعهم ًٖ  1ألَا

ض ؤٖماعهم ًٖ  ●  ؾىت. 01اإلاؿىحن الظًً جٍؼ

لت ألامض. ● اًت ٍَى حرها مً مغا٤ٞ الٖغ اًت اإلاؿىحن ٚو  اإلا٣ُمىن في صوع ٖع

حن بٗض ا ●  لىلصة.الخىامل واليؿاء ختى ؤؾبٖى

 ألاشخام اإلاهابىن ب٠ًٗ ؤظهؼة اإلاىاٖت. ●

 ألاشخام اإلاهابىن بإمغاى مؼمىت مشل الغبى ومغى ال٣لب ومغى ال٨لى ومغى ال٨بض والؿ٨غي. ●

ت وماقغ ٦خلت ظؿم  ●  ؤ٦ثر.ؤو  42ألاشخام الظًً لضحهم ؾمىت مَٟغ

 مؿبب اإلاغى

 

 )ؤ( )ب( )ط( ألاهٟلىهؼا  ًىظض زالزت ؤهماٍ مً ٞحروؽ

(   و٢ض اعجبِ هظا الىمِ باألوبئت ال٨بحرة والجاثداث الىاؾٗت H2N2) (H1N1) (H3N2( ٌكمل ٖضة همُُاث هي )الىمِ )ؤ

 مىظ ال٣ضم.

 الىمِ )ب( اعجبِ بدضور ؤوبئت مدضوصة 

 ٌؿبب خالث ٞغصًت وجٟكُاث نٛحرة مدضوصة.ا الىمِ )ط( ٚالبًً

 

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

٤ الغطاط اإلادمى٫ في الهىاء كُت ؤو  في ألاما٦ً اإلاٛل٣ت ًيخ٣ل ًٖ ٍَغ ٤ ألٚا ٤ مالمؿت ألاؾُذ اإلالىزت وصزىلها ًٖ ٍَغ ًٖ ٍَغ

 الٗحن.ؤو  اإلاساَُت لؤله٠، الٟم

 ٞترة الخًاهت

 

 ؤًام. 4-9جتراوح ٖاصة مً 

 مضة الٗضوًي

 

ت  2-2جتراوح مً  ٍغ غاى الؿٍغ  ؤًام مً بضء ألٖا

مهضع 

 الٗضوًي

 

غ والُُىع للٗضوي البك ؤلاوؿان هى اإلاهضع الغثِـ ٤ الخُىاهاث الشضًُت مشل الخىاٍػ ت، وم٘ طل٪ ٢ض ًخم ه٣ل اإلاغى ًٖ ٍَغ ٍغ

 خضور همُُاث ومخدىعاث ظضًضة في الٟحروؽ.بلى  مشل البِ والضظاط مما ًاصي
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ٖغاى ألًا

 والٗالماث

 

ُاؽ والتهاب في الخل٤، الُخّمى، آلم الًٗاًل غاى اإلاهاخبت لها حكمل  ؾُالن في ألاه٠ ٖو غة والخّٗغ١، ؤهم ألٖا ث، ال٣كٍٗغ

ـ، الخٗب وال٠ًٗ، اوؿضاص َٟ  ؾُالن ألاه٠، التهاب الخل٤، ؤلم الُٗىحن.ؤو  الهضإ، الؿٗا٫ الجاٝ واإلاؿخمغ، ي٤ُ الى

 

 الدصخُو

 

 (PCRبًجابُت ٞدو البلمغة اإلادؿلؿل ) ●

٘ ًٖ اإلاؿخًض ) ● ٍم٨ً الخهى٫ ٖلى الىخاثج ًوألاهٟلىهؼا  ( للٟترة اإلاٗىُت مRapid antigen detectionًال٨ك٠ الؿَغ

 ص٣ُ٢ت. 12-91في ًٚىن ٞترة جتراوح بحن 

٤ ٖؼ٫ الٟحروؽ مً ؤلاٞغاػاث الخىٟؿُت ● غاى ًم٨ً الخإ٦ض اإلاسبري مً اإلاغى ًٖ ٍَغ ؤو  ؤزىاء مغخلت وظىص ألٖا

دهه.ؤو  ألاهُٟت  الخل٣ُت ٞو

 

ت زاًٞت للخغاعة، قغب ال٨شحر مً الٗالط ت اإلاًاصة للٟحروؾاث، ؤصٍو  الؿىاثل والغاخت ألاصٍو

 الؿىىًيألاهٟلىهؼا  ل٣اح الى٢اًت

 

 

 اململكت:إلى  إلاجساءاث التي ًجب اجخاذها كبل كدوم الحجاج

اإلاىؾمُت ألاهٟلىهؼا  ألي ٚغى آزغ في مىا٤َ الدج والٗمغة جل٣ي ل٣احؤو  الٗمل اإلاىؾميؤو  الدجؤو  ًىصر ظمُ٘ ال٣اصمحن للٗمغة .9

ٟا٫ صون ؾً )92ًٖ )  ٢بل ٢ضومهم للممل٨ت بمضة ل ج٣ل ( ؾىىاث، واإلاؿىحن، 1(  ؤًام وزهىًنا اليؿاء الخىامل، وألَا

ؤو  ال٨بضيؤو  الجهاػ الٗهبيؤو  ألاًٌؤو  ؤمغاى ال٨لىؤو  ؤمغاى الجهاػ الخىٟس يؤو  واإلاهابحن بإمغاى مؼمىت مشل ؤمغاى ال٣لب

ه٣و اإلاىاٖت البكغي اإلا٨دؿب/ؤلاًضػ، وجل٣ي الٗالط الضمىي )وألاٞغاص الظًً ٌٗاهىن مً خالث جشبُِ مىاعي( مشل ٞحروؽ 

 ألاوعام.ؤو  اإلايكُاث،ؤو  ال٨ُمُاجي

٘ الىعي الهخي للدجاط بىاؾُت البٗشاث الُبُت للى٢اًت مً مغى الاهٟلىهؼا .2  ٞع

 :إلاجساءاث التي ًجب اجخاذها حيال املسض ى

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي بىخضة اإلاغا٢بت والغنضبلى  ؤلاباٙل الٟىعي .9 ض ؤو  (۲۹۰1021001الىباجي ٖلى ع٢م الهاج٠ والٟا٦ـ ) ٍٞغ البًر

 +باؾخسضام همىطط ؤلاباٙل والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو   idp@makkahhc.saؤلال٨ترووي 

ت اإلاًاصة للٟحروؾاث بٗض الاؾدكاعة الُبُت خؿب  البروجى٧ىلث اإلاٗممت مؿب٣ًً .2 ٟاث الخاصة والتي ٢ض ج٣لل مً اإلاًاٖا ؤزظ ألاصٍو

ُاث )في ًٚىن  غاى( في خالت اإلاغى. ومً ؤقهغها ؤوؾُلخامُٟحر ) 44والٞى ت Tamifluؾاٖت مً ْهىع ألٖا ( ٢ض ج٣لل هظه ألاصٍو

ا ٖلى مى٘ اإلاًاٖٟاث الخُحرة. باإلياٞتؤو  مضة اإلاغى بم٣ضاع ًىم ًً ازظ ًٖ بلى  هدىه، وؾٝى حؿاٖض ؤً ًُ ؤوؾُلخامُٟحر هى صواء 

ؿخي ٌُ ٤ الٟم.  جب ؤل ٌؿخسضمه ؤي شخو لضًه مكا٧ل مُٗىت مؼمىت في ٍَغ ك٤ ػاهامُٟحر مً زال٫ ظهاػ ٌكبه بسار الغبى، ٍو

ٌ غاى الجاهبُت للمًاصاث الٟحروؾُت الٛشُان وال٣يء. بلى  الجهاػ الخىٟس ي، مشل الغبى وؤمغاى الغثت ألازغي. ًجب جىبُه اإلاٍغ الٖا

ماهخاصًً ألاهٟلىهؼا  ء م٘ الُٗام. ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن مٗٓم ؾاللثًم٨ً جس٠ُٟ هظه آلازاع الجاهبُت بدىاو٫ الضوا
َ
م٣اومت لؤل

ماهخاصًً ) ا.Flumadineوالٍغ ًُ ىصر باؾخسضامهما خال ًُ ت ال٣ضًمت اإلاًاصة للٟحروؾاث، ول   (، وهما مً ألاصٍو

حن )جاًلىى٫ً .1 حره(جىاو٫ مؿ٨ىاث ألالم. ُمؿ٨ىاث ألالم اإلاخاخت بىنٟت َبُت، مشل ؤؾِخامُىٞى بًبىبغوٞحن )آصٞل، ومىجغن آي ؤو  ، ٚو

حرهما(، إلا٣اومت ألاوظإ اإلاغجبُت باإلهٟلىهؼا.  بي، ٚو

 للى٢اًت مً الجٟاٝ. جىاَو٫ ال٨شحر مً الؿىاثل .4
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ت ظهاػ٥ اإلاىاٖت.  .1  الخهى٫ ٖلى ٢ؿِ واٞغ مً الىىم لخ٣ٍى

ؼ٫ اإلاغض ى .0 ب مسالُت الدجاط. ٖو ً. ؾاٖت 24ما بٗض ػوا٫ الُخّمى بـ بلى  ججىَّ  ٖلى ألا٢ل لخ٣لُل اخخما٫ ه٣ل الٗضوي لآلزٍغ

  ا:إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها حيال املخالطين

 .االى٢اثُت خُا٫ اإلاسالُحن ٞىًعً ؤلاظغاءاثالخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط  •

الماث اإلاغى.خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىا٫ ٞترة الخًاهت وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع  •  بإٖغاى ٖو

ٌ زال٫ مضة الٗضوي. •  البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال٫ جدضًض جدغ٧اث اإلاٍغ

تالى٢اًت باؾخسضام  •    بم٨ً اؾخٗما٫ مًاصاث الٟحروؾاث ٧الخامُٟلىا للٟئاث ألا٦ثر ٖغيت للمغى )الك٩ل اصهاه( ألاصٍو

 الدجغ الهخي  لًىظض •

•  ٘ زاهُت ٖلى ألا٢ل مً  42ؤلا٦شاع مً ٚؿل الُضًً باإلااء والهابىن ٫ ًٚؿل الاًضي باؾخمغاع.الىعي الهخي بحن الدجاط بما بلي  ٞع

م ٦دىلي للُضًً بطا لم ججض اإلااء والهابىن، ألامغاى  الُغ١ الٟٗالت إلاى٘ اهخ٣ا٫ الٗضًض مً م٨ً اؾخسضام ُم٣ِّٗ ب الكاجٗت. ٍو ججىَّ

الجغاخُت، حُُٛت الاه٠ والٟم ٖىض الؿٗا٫ والُٗـ، ججىب مالمؿت ؤو  اعجضاء ال٨مامت ال٣ماقُته٠ والٟم، الُٗىحن وألًا مالمؿت

ب ألاما٦ً اإلاؼصخمت في مغا٤ٞ الدج اإلاسخلٟت.  الاؾُذ،  ججىَّ
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:لف اثاا ك را س تالإل ا تا ئهفلىهصااشدًدةا
ٟا٫ًؤ٢لًمً.1 .ؾىىاث 1 اأَل
.ؤؾابًُ٘بٗضًالىلصة 6 اليؿاءًالخىاملًبلى.2
.ؾىت 01 ٦باعًالؿًًؤ٦برًمً.3
بُتًاإلاؼمىتًمشلًمغىًالؿ٨غًوامغاىً. 4 األشخامًالظًًًلضحهمًالخالثًاُل

ان تًوامغاىًالغثتًوالؿَغ ُتًالضمٍى ...ال٣لبًوالٖو
ىٍلتًاألظل. 5 اًتًَ اإلا٣ُمحنًفيًمغا٤ًٞالٖغ

                                      

                                    

                                  

"ألمغاىًالكبحهتًباإلهٟلىهؼاًا

الخالتًالتيًحٗاويًمًًاعجٟإًصعظتً

تًؤوًؤ٦ثرً °38الخغاعةً صعظتًمئٍى
ؤًامً 10مصخىبتًبؿٗا٫ًزال٫

".ؾاب٣ت

ألمغاىًالكبحهتًا

"باإلهٟلىهؼاً
لهًال٣ابلُتًلالنابتًبمغىًقضًض اًام 5إلاغا٢بتًإلاضةً 

ألمغاىًالكبحهتًا

 "باإلهٟلىهؼاً

              

مً ًدخاطًجىٍى
باإلاؿدكٟى 

ملجمًبالٟمً 75اؾُلخامىٞحرً
اًامًًم٨ًً 5 مغجحنًبالُىمًإلاضة

اصتهاًفيًالخالثًالنابتً ٍػ
 الكضًضةًللجهاػًالخىٟس ي

ملجمًبالٟمًمغةً 75اؾُلخامىٞحرً
 اًام 10 واخضةًبالُىمًإلاضة

ملجمًبالٟمً 75اؾُلخامىٞحرً
 اًام 5 مغجحنًبالُىمًإلاضة

اظلتًفيًالٗالطًاوً ًجبًالبضءًبهىعةًٖ
ًلٟٗالُتًمًاصاثً

ً
الطًالى٢اجيًهٓغا اٗل
ؾاٖتًمًًاإلاغىً 48الٟحروؾاثًفيًاو٫ً

ضوًي اوًالخٗغىًلٗل

  

   

    

 
   

   

                                                        

                    2022

ًغجىًمغاٖاةًاخدؿابً: ملحى ت
اثًللمغض ىًالظًًًلضحهمً الجٖغ

اث٠ًال٨لى ٢هىعًبْى
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 (MERS-CoVمخالشمت الشسق ألاوطط الخنفظيت لفيروض كىزوها )

مخالػمت ي٤ُ ؤو  ( ه٣اٍ خؿب الجضو٫ ؤصهاه.1التهاب عثىي خاص )مٗض٫ الكضة ؤ٦ثر مً )  البالٛىن  9حٍٗغ٠ ع٢م  بها اإلاكدبهحٍٗغ٠ الخالت 

 نىعة ألاقٗـت.ؤو  ( مبيُت ٖلى الهىعة الا٧لُي٨ُُتARDSالخىٟـ الخاص )

 ٞكل ٧لىي ٌٗخمض ٖلى ٚؿُل ال٨لى.ؤو  جضهىع ٚحر مبرع لخالت مؼمىت إلاٍغٌ ٞكل ٢لبي

 

ٟا٫  ٠ٍ2 ع٢م حًٗغ ت م٘ 14ؤ٦ثر مً ؤو  خمى خاصة حؿاوًي  ال٨باع وألَا مً ٚحر ؤٖغاى ؤو  صعظت مئٍى

ت )قئؤو  جىٟؿُت. اهسٟاى ؤو  ؤل٠ / لتًر 1.1بؾها٫( م٘ ٦غوٍاث الضم البًُاء ؤ٢ل مً ؤو  ؤٖغاى مٍٗى

ت ًو غاى وظىص عابِ وباجي ا ًىًمً ٢94بل الهٟاثذ الضمٍى  مً ْهىع ألٖا

 ٦ضة.مسالُت خالت مًاً-

 ؤو

٤ نخي بهً- اعة مٞغ  الؿاب٣ت.ا ًىًمً 94حٗالجذ به خالت ما٦ضة في ًٚىن الــــــــــ ؤو  ٍػ

 ؤو

 جىاو٫ مىخجاث الابل )خلُب ٚحر مٛلي، لخم ويء، بى٫ ..(.ؤو  مسالُت مباقغة باإلبلً

 الخالث اإلاا٦ضة

 

 هي الخالت اإلاكدبه بها التي ؤ٦ض الٟدو اإلاسخبري بنابتها بالٟحروؽ 

 إلا٣هىص باإلاسالُتا

 

اًت الصخُت، اًت للمٍغٌ، وطل٪ ًخًمً الٗاملحن في ٢ُإ الٖغ  الؼوط والؼوظت.ؤو  ؤخض ؤٞغاص الٗاثلت،ؤو  ج٣ضًم ٖع

 ؤو

اعة اإلا٩ان الظي ًخىاظض ُٞه اإلاٍغٌ زال٫ مغيه الخاص.ؤو  ؤلا٢امت في  ٍػ

 ون٠ اإلاغى

. 

 

اصيمغى ًهِب الجهاػ الخىٟس ي ٌؿببه ٞحروؽ مً ٖاثلت الٟحر التهاب عثىي ل همُي ًبضؤ بدمى بلى  وؾاث الخاظُت ٍو

بلى  صعظت ٞإ٦ثر ًدبٗها آلم ًٖلُت ونضإ وؤلم في الخل٤ وفي بٌٗ ألاخُان ًهاخبه اؾها٫ زم ٢ض ًخُىًع 14ٖالُت 

 جىٟـ نىاعي.بلى  التهاب عثىي خاص لضعظت الاخخُاط

 

 مؿبب اإلاغى

 

ت ٦بحرة مً ؤو  حروؾاث ٧ىعوهاٞهُلت ٞبلى  ٞحروؽ ٧ىعوها هى ٞحروؽ ًيخمي الٟحروؾاث الخاظُت وهى ؤخض ؤٞغاص مجمٖى

ؿبب  RNAالٟحروؾاث جىظض باإلوؿان والخُىان وهي طاث ٦بؿىلت ؤخاصًت  ذ مىظ ؾخِىاث ال٣غن اإلااض ي، َو ٖٞغ

ىٞاة مخالػمت الكغ١ ألاوؾِ الخىٟؿُت وهي مخالػمت خاصة جهِب الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي لئلوؿان وجهل مٗضلث ال

 % للخالث الكضًضة.42ؤ٦ثر مً بلى  ٞحها

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

مالمؿت ؤو  الِٗل م٘ؤو  ًيخ٣ل اإلاغى مً شخو آلزغ مً زال٫ اإلاسالُت الله٣ُت ٦ما ًدضر ٖىض الٗىاًت

٤ ؤو  ٚحرها مً ؾىاثل الجؿم ألشخام ٌكدبهؤو  ؤلاٞغاػاث الخىٟؿُت ٗخ٣ض ؤن ٍَغ ًدخمل بنابتهم باإلاغى.  َو

٤ الغطاط الخىٟس ي ٦ما ًدضر ٖىض ال٨دتالاهخ٣ا٫   الُٗـ مً شخو مهاب.ؤو  الغثِؿُت هي ًٖ ٍَغ

ؤو  ًم٨ً ؤن ًيخ٣ل الٟحروؽ مً زال٫ مسالُت شخو ؾلُم لؤلؾُذ اإلالىزت باإلٞغاػاث الخىٟؿُت )ال٨دت

 ألاه٠.ؤو  الُٗـ( لصخو مٍغٌ زم ٣ًىم بٗض طل٪ بمالمؿت الٗحن

 

 ٞترة الخًاهت

 

 ًىم. 91 - 1

 الٗضوًي مضة

 

ت للمغى وجؼصاص بلى  حكحر الضعاؾاث اإلابضثُت ٍغ غاى والٗالماث الؿٍغ ؤهه ل ًدضر اهخ٣ا٫ للٗضوي ٢بل ْهىع ألٖا

اخخمالُت بنابت الٗاملحن في ال٣ُاٖاث الصخُت باإلاغى ًٖ ألاشخام الٗاصًحن ول ؾُما بطا جًمً ٖملهم بظغاء 

 جضزالث جخٗل٤ بالجهاػ الخىٟس ي.

ٗخ٣ض ؤن الجما٫ ؤخض اإلاهاصع الغثِؿُت للٗضوي خُض وظض الٟحروؽ ومًاصاث ألاظؿام اإلاًاصة بها. ٦ما وظض ٌ مهضع الٗضوًي
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 الٟحروؽ في بٌٗ الخٟاِٞل بإخض اإلاداٞٓاث التي سجلذ بها خالت. 

 ٖغاى والٗالماثألًا

 
 صعظت ٞإ٦ثر. 14اعجٟإ خاص في صعظت الخغاعة  -

 بضون بلٛم.ؤو  ؾٗا٫ م٘ -

 ؤلم ٖام في الجؿم. -

 نضإ، ؤو -

 بؾها٫، ؤو -

 ٚشُــــان، ؤو -

 ج٣ُـــــــــــــــــــــــــا. -

 الدصخُو

 

في خالت بًجابُت ا ٌٗخبر الٟدو اإلاسخبري لٟحروؽ ال٩ىعوها اإلاؿبب إلاخالػمت الكغ١ ألاوؾِ الخىٟؿُت ما٦ًضً ●

م٘ ٖمل حؿلؿل  upE بًجابُتؤو  ، ORF laو   upEٖلى الٗاملحن الجُيُحن  PCRازخباع جٟاٖل البلمغة اإلادؿلؿلت 

 .NSeqؤو   RdRpSeqظُجي لٗامل زاوي 

ٚؿُل ؤو  بٞغاػاث ال٣هبت الهىاثُتؤو  ًىصر باؾخسضام ُٖىاث مً الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي بن ؤم٨ً ٧البلٛم ●

٧ان هىا٥ نٗىبت في الخهى٫ ٖلى هظه الُٗىاث ؤو  ال٣هباث باإلاىٓاع وفي خالت ٖضم وظىص التهاب عثىًي

)مسخاث( مً ألاه٠ والخل٤ وظمٗها في اهبىبت ُٖىاث واخضة وبظغاء الٟدو اإلاسخبري ُٞخىظب ؤزظ ُٖىاث 

ًًٗ  . ال٩لحهما م

بطا ظاءث هدُجت مسخت ألاه٠ والخل٤ ؾلبُت إلاٍغٌ ٌكدبه بكضة بنابتهم بٟحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها، ُٞجب  ●

٪ ُٞجب بٖاصة ٞدو بٖاصة الٟدو باؾخسضام ُٖىاث مً الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي للمٍغٌ وفي خالت حٗظع طل

 ُٖىاث ألاه٠ والخل٤.

باليؿبت للمغض ى الظًً ًهٗب ؤزظ ُٖىاث مً ظهاػهم الخىٟس ي الؿٟلي ُٞم٨ً الىٓغ لٗمل ٞدىناث  ●

ُىاث صم إلظغاء مسر مهلي في الُىع الخاص وبٗض الخاص، ٦ما ًم٨ً ؤزظ ُٖىاث  مؿاٖضة مشل ٚؿى٫ الخل٤ ٖو

لبراػ، ل٨ً ظضوي ٞدو هظه الؿىاثل لدصخُو ؤلانابت مً ؾىاثل الجؿم ألازغي مشل الضم والبى٫ وا

 بٟحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها ل جؼا٫ ٚحر ما٦ضة.  

ت الالػمت للُٗىاث لؾدبٗاص ألاؾباب الٗامت لٗضوي الالتهاب الغثــــــــىي )مشل  ● ٦ما ًخىظب ٖمل الٟدىناث اإلاسخبًر

حروؽ “الىـــــٕى "ؤ" و "ب ألاهٟلىهؼا  ُٞــــــــغوؽ  Legionella pneumophilaـــــــاء ٖلى مُُٗـــــــاث بى RSVٞو

م٨ً بظغاء هظه الٟدىناث في  pneumonia Streptococcusو غي والىي٘ الىباجي. ٍو ا الٟدو الؿٍغ وب٨خحًر

هٟـ الى٢ذ الظي ججغي ُٞه ازخباعاث ٞحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها. وفي خالت زبىث بنابت اإلاٍغٌ بمغٍى مٍٗض 

حن مم٨ىت.جىٟس ي آزغ ٞال ٌٗجي طل  ٪ اؾدبٗاصه مً ٞدو ٞحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها، ألن ؤلانابت ب٨ال الىٖى

ل ًىصر بك٩ل ٖام بٗمل ٞدو اإلاحرؽ ٧ىعوها لؤلشخام الظًً لِـ لضحهم ؤي ؤٖغاى للتهاب الجهاػ  ●

ؿدشجى مً طل٪ الٗاملحن الصخُحن الظًً باقغوا ؤو  الخىٟس ي ختى وبن حٗغيىا لخالث مهابت زالُىها. َو

 لت اإلاا٦ضة صون الالتزام بمٗاًحر م٩اٞدت الٗضوي خؿب البرجى٧ى٫ الخام بظل٪.الخا
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 : ابها إلاجساءاث التي ًجب اجخاذها للحالث املشدبه

٤ الهخي الظي اؾخ٣با٫ الخالث الخٗٝغ ٖلى ٧اٞت الخالث اإلاكخبهت اؾخ٣با٫ الخالث  .9 اإلادخمل بنابتها خؿب ؤو  ٖلى الُبِب اإلاٗالج في اإلاٞغ

٤ الهخي وبٗض ٖمل الخ٣ُُم اإلابضجي ًخم ٖؼ٫ الخالث في م٩ان مىٟهل إلاى٘ اهدكاع الٗضوي )م٘  حٍٗغ٠ الخالت ال٣ُاس ي ٞىع ونىلهم للمٞغ

٤ الهخي الظي ًخٗامل م٘ هظه الخالث لبـ ا يغوعة ٞهل الخالث اإلاكخبهت بًُٗضً ًٖ الخالث اإلادخملت( ومىدهم ٦ماماث، ٦ما ٖلى الٍٟغ

ؿل ألاًضي ظًُضًوؾاثل الخماًت ال ٌ.ا صخهُت اإلاىاؾبت، ٚو  ٢بل وبٗض الخٗامل م٘ ؤي مٍغ

 ؤلاباٙل   .2

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي باإلاؿدكٟى ل٣ُىم  -9 ٍغ في اإلاؿدكُٟاث ًخم ؤلاباٙل الٟىعي ل٣ؿم الصخت الٗامت و٢ؿم م٩اٞدت الٗضوي باإلاؿدكٟى ٞو

٤ اإلاغا٢بت الىباثُت في الدج ٖلى ع٢م الهابلى  باإلباٙل الٟىعي ض ؤلال٨ترووي     ؤو  (۲۹۰1021001ج٠  )ٍٞغ      idp@makkahhc.saالبًر

 ( والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو. 9باؾخسضام همىطط ؤلاباٙل ع٢م )

بلى  البٗشاث الُبُت للدجاط ُٞخم الاباٙل الٟىعيؤو  اإلاؿخىنٟاث والُٗاصاث الخانتؤو  في خا٫ اؾخ٣با٫ الخالث في ؤخض اإلاغا٦ؼ الصخُت -2

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي في الدج ٖلى ع٢م الهاج٠ والٟا٦ـ )) ض ؤلال٨ترووي ۲۹۰1021001ٍٞغ    idp@makkahhc.sa(ؤو البًر

 ( والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.9باؾخسضام همىطط ؤلاباٙل ع٢م )

ل اإلاٍغٌ ٞىًعً -1 ٤ ؤلاقغافي بخدٍى ( الخام بىػاعة الصخت اإلاؿئى٫ ٤112 الاجها٫ بالغ٢م اإلاباقغ )ؤ٢غب مؿدكٟى ًٖ ٍَغا بلى ٣ًىم الٍٟغ

ل خالث ؤلانابت بٟحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها اإلاكخبهت  اإلاا٦ضة اإلاىىمحن باإلاؿدكُٟاث في وخضاث الٗىاًت اإلاغ٦ؼة.ؤو  ًٖ اؾخ٣با٫ وجيؿ٤ُ وجدٍى

هى مظ٧ىع ؤٖاله وجىي٘ في بهاء م٣ٗم مد٨م الٛل٤ وجغؾل  في اإلاؿدكٟى ًجب الخإ٦ض مً ؤزظ الُٗىاث الالػمت للٟدو خؿب ما ؤزظ الُٗىاث  .1

ت مبرصة )صعظت خغاعة ا بلى ٞىًعً ا١ همىطط اإلاسخبر ل٩ل ُٖىت خؿب آلُت ؤلاعؾا٫ اإلاخ٤ٟ ٖلحها. 4-2اإلاسخبر الا٢لُمي في خاٍو ت( م٘ بٞع  صعظت مئٍى

مها ب  .4 الترجِب الخىاػلي الخالي  حجغاث طاث يِٛ ؾلبي لها ؤبىاب مٛل٣ت، ٖؼ٫ الخالث اإلاكخبهت واإلادخملت  ًخم ٖؼ٫ الخالث في اإلاؿدكٟى وجىٍى

ت )صازل وزاعط(، وصوعاث مُاه مؿخ٣لت وبطا لم  حجغة مٟغصة مؼوصة بضوعة مُاه زانت، وي٘ الجماٖاث في مى٣ُت لها مهضع مىٟهل للتهٍى

ت الجُضة )بكٍغ  حر التهٍى ت، ًخم ٞخذ الىىاٞظ لخٞى  الٗامت(.    ألاما٦ًبُٗضة ًٖ  ألاما٦ًؤن ج٩ىن هظه ًم٨ً جضبحر مهضع مؿخ٣ل للتهٍى

 الالتزام باخخُاَاث م٩اٞدت الٗضوي    .1

٤ الغطاط والخماؽ -9 ، ًجب الالتزام الخام بالخخُاَاث الٗامت إلا٩اٞدت الٗضوي م٘ التر٦حز ٖلى الاخخُاَاث الخانت بالٗضوي اإلاى٣ىلت ًٖ ٍَغ

ب م٨خمل ًٖ م٩اٞدت الٗضوي واؾخسضام وؾاثل الى٢اًت الخضا م٘ يغوعة ؤن ًدهل ظمُ٘ الٗاملحن )مخًمىًً ماث اإلاٗاوهت( ٖلى جضٍع

لت، اُُٚت ال٣ضمحن  الصخهُت )ال٣ىإ الىاقي، ال٣ٟاػاث طاجُت الاؾخسضام، خماًت الُٗىن )الىٓاعاث(، اإلاالبـ ؤخاصًت الاؾخسضام، اإلاٍغ

 التي ًم٨ً بػالت جلىثها(. 

ٖىض مٗالجت والٗىاًت بدالث مخالػمت الكغ١ الاوؾِ ا ها إلاغة واخضة خُشما ٧ان طل٪ مم٨ىًًًجب اؾخسضام اإلاٗضاث التي ًخم اؾخسضام -2

٣ت الصخُدت. وبطا ٧ان ل بض مً بٖاصة اؾخسضام اإلاٗضاث ٞةهه ًجب  خم الخسلو مً جل٪ اإلاٗضاث بالٍُغ الخىٟؿُت لٟحروؽ ال٩ىعوها ٍو

جب جى٠ُٓ ألاؾُذ بم  ُهغاث واؾٗت اإلاجا٫ زبذ ٞاٖلُتها يض الٟحروؾاث.ح٣ُٗمها خؿب جىنُاث الجهت اإلاهىٗت. ٍو

ٌ. ٦ما ًجب ج٣لُل بلى  ًجب خظع خغ٦ت اإلاغض ى -1 زاعط مىا٤َ الٗؼ٫، وفي خالت الًغوعة للخغ٦ت ٞةهه ًجب وي٘ ٢ىإ ٖلى وظه اإلاٍغ

اعاث  ؤ٢ل ٢ضع مم٨ً واؾخسضام وؾاثل الخماًت الصخهُت جدذ بقغاٝ ناعم.بلى  الٍؼ

حر مهضع للمُاه الىُٟٓت والخ٣ُض بٛؿُل ألاًضي ٢بل وبٗض مسالُت ؤي مٍغٌ ٌٗخبر ٚؿُل ألاًضي مً ؤلًا -4 ظغاءاث الغثِؿُت لظل٪ ًجب جٞى

خم اؾخسضام مُهغاث الجلض ال٨دىلُت بطا لم ٨ًً هىال٪  ـــــاػاث. ٍو وبٗض ؤي ؤوكُت ًم٨ً ؤن جدؿبب في الخلىر، وبٗض الخسلو مً ال٣ٟـ

ت ملىزت ْاهغة.  مىاص ًٍٖى

اجي للهضع ، مىاْحر الكٗب  Nebulizersجضزالث ٖالظُت مشل اؾخسضام ؤظهؼة الاؾخيكا١ بلى  ًت زانتًجب جىظُه ٖىا -1 ، الٗالط الٟحًز

حرها مً الخضزالث التي ًم٨جها ؤن جخًمً الجهاػ الخىٟس ي مما ٢ض ًً٘ الٗاملحن الصخُحن في  الخىٟؿُت ، مىاْحر الجهاػ الهًمي ٚو

 لٗضوي.مسالُت مباقغة م٘ بٞغاػاث مدخملت ا
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غ الخام باإلاغض ى ًجب ججهحزها في هٟـ م٩ان ؤؾغة اإلاغض ى وويٗها  -0 ت وخظع. مٟاعف الؿٍغ ًجب الخٗامل م٘ ٧اٞت اإلاٗضاث الخاصة بؿٖغ

ت وطل٪ ٢بل حؿلُمها للٗاملحن في اإلاٛاؾل.   في الخ٣اثب الخانت باإلاساَغ الخٍُى

 

 : اإلاجساءاث التي ًجب اجخاذها للحالث املؤكدة واملخالطين لها

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي ٖلى ؤن بلى  وبعؾاله ٞىعا بالٟا٦ـ 2ٖىض جإ٦ُض الخالت ًخم اؾخ٨ما٫ الخ٣ص ي الىباجي وحٗبئت الىمىطط ع٢م  .9 ٍٞغ

 ًخم الخدضًض الُىمي للخالت.

2. ًًُ ٣ت اإلاخبٗت بلى  مً ٧ل خالت ما٦ضة وبعؾالهاا ؤزظ مسخاث ؤهُٟت خل٣ُت ًىم ؤن بلى  ألزظ الُٗىاث اإلاىضخت ؤٖالهاإلاسخبر ؤلا٢لُمي بىٟـ الٍُغ

 جشبذ ؾلبُت ُٖىت اإلاسخت الخل٣ُت.

ٌ الاًجابي بم٩ان ؾ٨ىه وخهغ اإلاسالُحن له ومغا٢بتهم إلاضة ) .1 ضم الؿماح لهم بالؿٟغ زال٫ ٞترة ا ( ًىًم94ًحٗبئت الىمىطط اإلاسهو للمٍغ ، ٖو

غاى مغيُت ٣ِٞ ؤما اإلاسالُحن الظًً ل جٓهغ ٖلحهم ؤٖغاى ٞال الخًاهت ، وجازظ ُٖىاث ؤهُٟت خل٣ُت للمسالُحن الظًً ْهغث ٖلحهم ؤٖ

ٌ بؿبب آزغ ٚحر محرؽ ًخم و٠٢ اإلاغا٢بت الىباثُت للمسالُحن له .  جازظ لهم ُٖىاث. وفي خالت حصخُو اإلاٍغ

ً باإلاغى وؤٖغايه وفي خالت الك .4 ُت اإلاغض ى واإلاسالُحن لهم مً اإلاىاَىحن واإلا٣ُمحن والدجاط واإلاٗخمٍغ ٗىع بإي ؤٖغاى مغيُت ًجب ًخم جٖى

لحهم اإلاضاومت ٖلى ٚؿل الُضًً باإلااء والهابىًن بٗض الؿٗا٫ والُٗاؽ ، بؾخسضام اإلاىاصًل ٖىض ا اإلاىاص اإلاُهغة زهىنًًؤو  م٣ابلت الُبِب ٖو

٣ت ؾلُمت في ؾلت الىٟاًاث، وججىب مالمؿت الُٗىحن وألاه٠ والٟم بالُض ب٣ضًعؤو  الؿٗا٫ ؤلام٩ان ، لبـ ال٨ماماث  الُٗاؽ والخسلو مجها بٍُغ

 في ؤما٦ً الؼخام ، واإلاداٞٓت ٖلى الىٓاٞت الصخهُت.ا زهىنًً

1.  ٌ اة اإلاٍغ ٌ م٘ ٢غم مضمج ًدخىي ٖلى ٧ل نىع ألاقٗت التي ؤزظث  –ل ؾمذ هللا  -في خالت ٞو ًجب بعؾا٫ نىعة مً ٧امل مل٠ اإلاٍغ

.ٌ  للمٍغ
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م املاء  الؼراءأو  ألامساض املنلىلت  ن طٍس
 

ـــــــــــ٤ اإلاـــــــــــاء ألامـــــــــــغاى الٛـــــــــــظاء طاث ألاهمُـــــــــــت اإلاؿـــــــــــتهضٞت باإلاغا٢بـــــــــــت الىباثُـــــــــــت زــــــــــــال٫ ؤو  اإلاٗضًـــــــــــت اإلاى٣ىلـــــــــــت ٖـــــــــــً ٍَغ

 هـ حكمل آلاحي 9441مىؾم حج 

  ؾها٫ اإلااجي الخاصؤلًا
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 طهال املائي الحادإلاا

ف الحالت املشدبه  : بها حعٍس

)با٦ؿخان، بى٣الصٌل، الُمً، الهىما٫، ظىىب الؿىصان،  مىاًَ / م٣ُم / خاط ٢اصم مً بخضي الضو٫ التي جدضر ٞحها جٟكُاث ٧ىلحرا وكُت

ىضا، ال٩امحرون، مىػمب٤ُ، ججزاهُا( ولضًه بؾها٫ ماجي )زالر مغاث في الُىم ٖلى ألا٢ل( خاص )إلاضة ؤؾ ؤ٢ل( ؤو  بٕىظمهىعٍت ال٨ىٛى الضًم٣غاَُت، ؤٚو

غاى ؤ٦ثًرؤو  واخضبلى  باإلياٞت  الٗالماث الخالُت ؤو  مً ألٖا

 قيء قضًض. .9

 ٖالماث ظٟاٝ قضًض )اهٓغ اإلالخ٤(. .2

 ُٚاب آلم البًُ و/ؤو الخغاعة. .1

 

ف الحالت املؤكدة  :حعٍس

ـــــــى  الخالـــــــت اإلاكـــــــخبهت ايـــــــاٞت ـــــــا مـــــــً زـــــــال٫ ٖـــــــؼ٫ يـــــــماث ال٩ـــــــىلحرا اإلاٟـــــــغػة للؿـــــــمىم مـــــــً اي مـــــــً الؼمـــــــغجحن بل جإ٦ُـــــــضها مسبًر

 ا٦ضة لىظىص انابت خضًشتوظىص اًجابُت الٟدىم اإلاهلُت اإلاؤو  ال٣يءؤو  ، مً البراًػO139، O9اإلاهلُخحن 

 :إلاجساء

ت الٗملُاث  1  . ٚٞغ

9- .  جل٣ي الباٙل

ضص ؤلاناباث.  -2  الاجها٫ ٖلى الجهت اإلابلٛت وجدضًض اإلا٩ان ٖو

٤ جٟكُاث ال٩ىلحرا(، الظي ٣ًىم بضوعه بةباٙل عثِـ اللجىت الخىُٟظًت للصخت  بباٙل -1 اإلاكٝغ ٖلى الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج )عثِـ ٍٞغ

 إلباٙل عثِـ لجىت الصخت الٗامت للدج )و٦ُل الىػاعة للصخت الٗامت( الٗامت بالدج

٤ الصخت الٗامت -4 ٪ ٍٞغ  صخت البِئت(. –البٗشاث الُبُت  –اإلاى٢٘ )الاؾخ٣هاء الىباجي بلى  جدٍغ

٤ اإلاُضاوي  2  . الٍٟغ

ى٫ ؤنٟغ ٚحر هٟاط، ٦مام ظغاحي، هٓاعاث وا٢ُت -9 ٣ِٞ ٖىض وظىص جُاًغ لؿىاثل ظؿم  لالؾخسضام -لبـ اإلاالبـ الى٢اًت )٢ٟاػاث، مٍغ

 اإلاٍغٌ(.

2-  .٠ ش اإلاغض ي، يِٛ، خغاعة، هبٌ، وعي، خالت ؾىاثل الجؿم( وجُب٤ُ الخٍٗغ  ج٣ُُم اإلاهاب/اإلاهابحن )الخاٍع

غػهم خؿب خالتهم الصخُت )بؿُُت، مخىؾُت، خغظت(. -1  خهغ ٖضص اإلاهابحن ٞو

ت الٗملُاث بالخ٣ُُم ألاولي. بباٙل -4  ٚٞغ

٘ لخالت واخضة ٖلى ألا٢ل )ُٖىت مً  ٞدو ال٩ىلحرا بظغاء -1  اإلااجي(. ؤلاؾها٫الؿَغ

 جىظُه الخالت/الخالث خؿب هدُجت الٟدو. -0

٘ لل٩ىلحرا   -2  في خالت بًجابُت الٟدو الؿَغ

مسخبر الصخت الٗامـــت )اهٓغ صلُل ظم٘ وه٣ل بلى  )مؼعٖت بغاػ لل٩ىلحرا( وطل٪ بةعؾا٫ ُٖىت جإ٦ُضًتا جإ٦ُض الدصخُو مسبرًًً (9

 (.الُٗىاث

ت الٗملُاث ٞىًعً بباٙل (2  / بباٙل وخضة الصخت الٗامت / مؿئى٫ اللىاثذ الصخُت الضولُت.ا ٚٞغ

٤ جٟكُاث ال٩ىلحرا والخيؿ٤ُ م٘ بصاعة الُىاعت وألاػماث )٢اثض الخضر( إلصاعة الخضر وجدضًض ال٣غاع بخإمحن م٩ان  (1 جيكُِ ٍٞغ

 باٙل الجهاث ألامىُت وبجبإ زُىاث الاؾخ٣هاء الىباجي لؤلوبئت.ٚحر اإلاهابحن وه٣ل الخالث اإلاخٗحن ه٣لها وب وبزالءالخضر 
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 جسهُو ظؼء مً اإلاسُم ٦مغ٦ؼ ٖالجي، والباقي لؤلٞغاص بضون ؤٖغاى، م٘ اجبإ ٧اٞت مٗاًحر م٩اٞدت الٗضوي. (4

 :جحدًد ف اث الخطىزة لحالث إلاطهال املائي

 اإلاٗامل
 الى٣ـاٍ

1 2 3 

 ؾها٫ؤلًا
ًًُ  ؤ٦ثرؤو  0 5   -   4 3  -  1 اٖضص مغاث ؤلاؾها٫ ًىم

ــــــضة ؤلاؾها٫ )باألًام(  ـــــ  ؤ٦ثرؤو  1 2   -   1 9ؤ٢ل مً  مــ

 ال٣يء
ًًُ ــــضص مغاث ال٣يء ًىم ــ ـــ  ؤ٦ثرؤو  1 2   -   1 9ؤ٢ل مً  اٖــ

ــــــيء )باألًام(  ـــ ـــضة ال٣ـــ ـــ ـــــ  ؤ٦ثرؤو  1 2 1 مــ

 قضًض مخىؾِ بؿُِ ٝ اهٓغ الجضو٫ ؤصهاه(صعظت الجٟاٝ* )ل٣ُاؽ صعظت الجٟا

 

 لها وػن ؤٖلى مً ؤلاؾها٫ وال٣يء في جدضًض ٞئاث الخُىعة.خُض بن ًدؿب إلاٗامل صعظت الجٟاٝ ي٠ٗ الى٣اٍ اإلادؿىبت لٛحرها،  

ٌ ٖىضه اؾها٫ ماجي   ( وصعظت الجٟاٝ ٧اهذ مغاث )ه٣ُت( إلاضة ؤ٢ل مً ًىم )ه٣ُت( م٘ قيء مغجحن )ه٣ُخحن( إلاضة ًىمحن )ه٣ُخحن 1مشا٫  مٍغ

ٌ في ٞئت الخُىعة اإلاخىؾُت. 92= 4+2+2+9+9(. اإلاجمٕى = x 2  =4مخىؾُت )ه٣ُخحن   وبهظا ٩ًىن اإلاٍغ

ا

 :دزجت )مظخىي( الجفاف

 قضًض مخىؾِ بؿُِ الٗالماث

٘ ٢ىي ، مٗض٫ َبُعي الىبٌ ٘ هبٌ ؾَغ  ي٠ُٗ وؾَغ

 امىسٌٟ ظًضً مىسٌٟ بؿُِبلى  َبُعي َبُعي الًِٛ الاه٣باض ي

 َبُعي الخىٟـ
ٖم٤ُ، واإلاٗض٫ ٢ض ٩ًىن ُٞه 

اصة  ٍػ
٘  ٖم٤ُ ومٗض٫ ؾَغ

ً ؤٚكُت الٟم
ً

 ظاٝ بىيىح )ُٖكان( ظاٝ ظاٝ ٢لُال

 ٚاثغة بىيىح ٚاثغة ٖاصًت الُٗىحن

 باعص، زكً، بػع٢ا١ ألاًضي / ألاعظل باعص ٖاصي الجلض

ًًٖ ٦مُت البى٫ً  مىٗضم )ل ًىظض( ا٢لُل ظًضً ماا ٢لُل هى

ا

ا

ا
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 :زةف ـاث الخطـىا

 قضًض الخُىعة )خغظت( مخىؾِ الخُىعة بؿُِ

 92ؤ٦ثر مً  10   -   7 2ؤ٢ل مً 

 

 ت:الفحى اث املخبًر

9.   ٘  ازخباع ال٩ىلحرا الؿَغ

٘ لل٨ك٠ الىىعي ًٖ يماث ال٩ىلحرا في ُٖىاث البراػ واإلاُاه والُٗام واإلاسخاث الكغظُت اإلاد٣ىهت في ببخًى ن ازخباع مىاعي ٦غوماجىظغفي ؾَغ

 ٢لىي.

 ص٣ُ٢ت. 91  - ٢1غاءة الىدُجت   و٢ذ ●

 ٌؿخسضم ٖلى ُٖىاث مغض ى جم حصخُههم باقدباه ٧ىلحرا. ●

ً الُٗىاث    .2  بظغاءاث ظم٘ وه٣ل وخٟٔ وجسٍؼ

خباع اإلاؿخلؼماث واخخُاَاث الؿالمت الالػمت لجم٘ الُٗىاث وه٣لها للمسخبر )الخى٢ُذ، اإلاؿاع، مخُلباث ألازظ  ٢بل ؤي بظغاء ًجب بٗحن الٖا

ً وبظغاءاث بػالت الخلىر والخسلو الؿلُم مً بلى  عة الى٣ل، بظغاءاث الصخً، والخىز٣ُاث والبُاهاث( باإلياٞتصعظت خغا جغجِباث الخسٍؼ

٘ )مىباًل، هاج٠، ٞا٦ـ، ... لٗمل الخبلُٜ(.  الىٟاًاث الُبُت ويمان وؾُلت جىانل ؾَغ

 

ا
ً

 :: احخياطاث الظالمت ألاطاطيتأول

 ُاَُت ٖىض ظم٘ الُٗىاث والخٗامل مٗها.ًجب اؾخسضام ٢ٟاػاث وا٢ُت م 

 اعجضاء اإلاالبـ الىا٢ُت )م٠ُٗ َبي، ٦مامت( ٖىض ظم٘ الُٗىاث. 

 جى٠ُٓ مىا٤َ وؤؾُذ الٗمل وجُهحرها. 

اث م٣ٟلت بةخ٩ام.   الخسلو مً ألاصواث اإلاؿخسضمت مباقغة في نىاص٤ً مسههت وخاٍو

 ٚؿل وح٣ُٗم الُضًً باإلاُهغ. 

 

 : جمع وأخر العيناث:اثاهيًا

( ُٖىاث مً اإلاغض ى 1مسخت قغظُت مً ؤو٫ خالت ٧ىلحرا مكخبهت، وبطا ٧اهذ هىا٥ ؤ٦ثر مً خالت مكخبهت ججم٘ )ؤو  ججم٘ ُٖىت بغاًػ 

٠ الخالت مباقغة و٢بل اؾخسضام اإلاًاصاث. ؤما اإلاغض ى اإلاهابىن بالجٟاٝ ًجب البضء بٗالظهم بمدلى٫  الظًً ًىُب٤ ٖلحهم حٍٗغ

ًالجٟاٝ ؤًو
ً

 ث.زم ؤزظ الُٗىا ل

ُت البالؾد٨ُُت طاث الُٛاء اإلاد٨م والخانت بُٗىاث اإلاسخبر.    ججم٘ ُٖىت البراػ في ألاٖو

غه ٌؿخسضم وؾِ ٧اعي بلحر لى٣ل اإلاسخاث. ؤو  ؤما مسخت اإلاؿخ٣ُم  الكغظُت ٞخىي٘ في وؾِ ماء الببخىن ال٣لىي، وفي خا٫ ٖضم جٞى

غ ؤي مً البِئاث الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخسضام   دلى٫ ملخي.مل م 1وبطا لم ًخٞى

 

ا
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ا
ً
 : جسكيم وحعليم العيناث:اثالث

 ًيبػي اؾخسضام 

ّبذ ظًُضً (9
َ
ش
ُ
٨خب ٖلحها ا مله٣اث ج ُت الُٗىاث وؤهابِب اإلاسخاث ٍو  ٖلى ؤٖو

o ٌ  اؾم الجهت الصخُت.ؤو  اؾم اإلاٍغ

o .ع٢م حؿلؿلي خؿب ٖضص الُٗىاث اإلاغؾلت 

 اؾخماعة ج٣ص ي مىضر ٞحها ؤو  َلباث ٞدو (2

o مغه وظيؿه وظي  هٕى الُٗىت. o ؿِخه.اؾم اإلاٍغٌ ٖو

o .ع٢م حؿلؿلي o .ش الخالت وو٢ذ ظم٘ الُٗىت  جاٍع

o .الدصخُو اإلابضجي o .٤ الهخي  اؾم اإلاٞغ

 

 : هلل العيناث:ازابعًا

 ًخم ه٣ل الُٗىاث الىباثُت يمً مٗاًحر ؾالمت زانت جخًمً 

ُت وؤهابِب الُٗىاث.   الخإ٦ض مً بخ٩ام بٚال١ ؤٖو

اء   د٨م ومًاٖٟت الخماًت ب٨ِـ آزغ.ؤهبىب ٖلى خضة في ٦ِـ مؤو  وي٘ ٧ل ٖو

ا١ َلب الٟدو في ظُب ال٨ِـ ألازحر.   بٞع

٤ بطا ٧ان مجهؼًًبلى  بهظه الخجهحزاث وؿخُُ٘ ه٣ل الُٗىاث  لٗمل ٞدو ال٩ىلحرا، ؤما بطا ٧ان هىا٥ خاظت لى٣ل ا ٢ؿم اإلاسخبر في هٟـ اإلاٞغ

لحها ٖالمت ا اث اإلاجهؼة مؿب٣ًًالُٗىاث إلاسخبر آزغ بُٗض ٞخىي٘ الُٗىاث اإلاٛلٟت في خاٞٓت ه٣ل الُٗى ب٣ىالب زلج خضًشت و٢ًُ مام ٖو

 الخُغ الخُىي.

 

ن العيناث:اخامًظا  : جخٍص

ؾاٖاث في الشالظت ٖىض صعظت خغاعة  4 - 2اإلاسخبر مباقغة بضون جإزحر، ؤما بطا حٗظع طل٪ ٞخدٟٔ الُٗىاث إلاضة بلى  ألاؾلم وألاًٞل ه٣ل الُٗىاث

ض  ت 4 - 4جبًر ها في اإلاسخبر ل ًخجاوػ ألازظ  ن الخم٨ً مً ه٣لها. م٘خحبلى  صعظت مئٍى خباع ؤن ؤ٢ص ى و٢ذ ما بحن ظم٘ الُٗىت وػٖع ؾاٖت، خُض  24في الٖا

 ًهٗب بٗضها ٖؼ٫ يماث ال٩ىلحرا.

 

 إلاجساءاث العالجيت:

 في ع٦ً ؤلاعواء ان وظض ؤو  الٗالط في اإلاى٢٘ .9

a. .بضء ؾاثل ؤلاعواء بالٟم 

b.  ُت  Peripheral IV accessوي٘ ٢ؿُغة وعٍضًت َٞغ

c.   بضء الؿىاثل الىعٍضًت خؿب صلُل الٗالط 

d.   ت واخضة مً اإلاًاص الخُىي  بُٖاء ظٖغ

 ملٜ( مغة واخضة. 122)  Doxycyclineصو٦س ي ؾا٩ًلحن  .9
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ٟا٫  ؤ٢ل مً  .2 ثروماٌؿحن   92الخىامل وألَا ت  Azithromycinؾىت  ِٞؿخٗاى ٖىه ب اٍػ بالٟم ظٖغ

 ٜ/٦ٜ لؤلَٟا٫(.مل 22ملٜ للبالٛحن،  9222واخضة )

e. بٖاصة الخ٣ُُم ٧ل ؾاٖخحن 

f.  ًٖ ٟا٫ الظًً ج٣ل ؤٖماعهم ملٜ في الُىم  22ؤقهغ ،  0ملٜ في الُىم جدذ  92ؤًام ) 92ؾىىاث الؼه٪ إلاضة  1ًيبػي بُٖاء ألَا

 ؤقهغ(. 0ٞى١ 

 إلاجساءاث الىكائيت:
ٌ ومغا٢بتهم إلاضة زمؿت ؤًام مً جاًع .2 ً للمٍغ ٍش آزغ حٗغى للمغى ل٦دكاٝ ؤي خالت مكخبهت بُجهم واجساط خهغ ومىاْغة اإلاسالُحن اإلاباقٍغ

 ؤلاظغاءاث الالػمت م٘ ججضًض اإلاغا٢بت في خالت ْهىع خالت بُجهم.

ُت اإلاسالُحن ًٖ ؤهمُت الىٓاٞت الصخهُت ويغوعة ٚؿل ألاًضي ظًُضً .1 باإلااء والهابىن ٢بل ألا٧ل وبٗض الخبرػ إلاى٘ اهخ٣ا٫ اإلاغى وؤهمُت ا جٖى

ٗمت واإلاكغوباث.اإلاداٞٓت ٖلى   ؾالمت ألَا

مل الاؾخ٣هاء الىباجي إلاً جىاو٫ الُٗام م٘ اإلاٍغٌ ؤو  صعاؾت اإلاسالُحن ومداولت جدضًض مهضع الٗضوي اإلادخمل )ماء قغب .4 َٗام ملىر( ٖو

 زال٫ ألاًام الخمؿت الؿاب٣ت لبضء اإلاغى. 

ٌ في اإلاؿ٨ً وجىاو٫ الُٗام ٢ض ج٣غع ٞغ١ الصخت الٗامت اُٖاء الضواء الى٢اجي للمسالُحن اإلاباقٍغ    .1 ً الظًً ٌكتر٧ىن م٘ اإلاٍغ

ت  ت ًًٟل بُٖاء ٣ٖاع الضو٦س ي ؾ٨ُُلً للبالٛحن ٦جٖغ والكغاب زانت  باليؿبت لؤلوبئت الىاججت ًٖ همِ الُىع خُض ج٨ثر الخالث الشاهٍى

 ملُجغام.  122واخضة م٣ضاعها 

 

 إجساءاث وكائيت  امت:

غ١ اهدكاعه .9 ُت بسُىعة اإلاغى َو و٦ُُٟت الى٢اًت مىه وبجبإ الؿلى٥ الهخي الؿلُم في اإلاإ٧ل واإلاكغب واإلاؿ٨ً وؤهمُت الىٓاٞت  الخٖى

ؿُل ألاًضي ظًُضً  باإلااء والهابىن. ا الصخهُت ٚو

ـــٌ بك٩ل ٧اٝ، وفي الٓغوٝ اإلاُضاهُت .2 ـــ ــــا٫ اإلاىاق٠ الىع٢ُت في اإلاغاخُـ ًخم الخسلو  الخسلو الهخي مً البراػ البكغي والخإ٦ُض ٖلى اؾخٗمـــ

 مً البراػ بالضًٞ في مى٢٘ بُٗض ًٖ مهضع ماء الكغب وؤزٌٟ مً مؿخىاه.

حر بمضاصاث مإمىهت وججىب خضور اجهالث زلُٟت الخض٤ٞ بحن بمضاصاث اإلاُاه وقب٨ت اإلاجاعي. وخماً .1 ت خماًت و٧لىعة مهاصع اإلااء الٗامت وجٞى

ًًُفي الخ٣ل بؤو  ألاٞغاص والجماٖاث الهٛحرة وؤزىاء الؿًٟغ  ٚلُه. ؤو  امٗالجت اإلااء ٦ُمُاث

ت وباؾخٗما٫ َٗىم ووؾاثل ٢ىو مبُضة للخكغاث. وم٩اٞدت جىالض الظباب  .4 م٩اٞدت الظباب بىي٘ خىاظؼ ؾل٨ُت وبالغف بمبُضاث خكٍغ

 بجم٘ ال٣مامت والخسلو مجها بىؾاثل مالثمت واجساط بظغاءاث إلا٩اٞدت الظباب ٖىض بوكاء ونُاهت اإلاغاخٌُ.

ٗمت الخ٣ُض بالىٓ .1 لُاث وألَا يبػي جىظُه ٖىاًت زانت للخؼن الصخُذ للؿَّ ٣ت مالثمت، ٍو اٞت الخامت في بٖضاص وجضاو٫ الُٗام، وجشلُجه بٍُغ

ت، ألازغي التي ج٣ضم باعصة. وهظه الخٗلُماث جىُب٤ ٖلى ٧ل مً اإلاىاػ٫ وؤما٦ً ألا٧ل الٗامت. وفي خالت ٖضم الىزى١ في اإلاماعؾاث ؤلاصخاخُ

جب ج٣كحر الٟىا٦ه مً ٢بل مخىاولحها.ًجب ازخُاع ؤَٗ  مت مُبىزت وج٣ضًمها ؾازىت، ٍو

ٚلي ظمُ٘ ألالبان ومىخجاث ألالبان وؤلاقغاٝ الهخي ٖلى ؤلاهخاط الخجاعي لؤللبان وزؼجها وجىػَٗها. و٦ظل٪ جىُٟظ بظغاءاث مىاؾبت ؤو  بؿترة .0

ب.قغاب لالؾتهؤو  لًبِ الجىصة في ظمُ٘ اإلاهاو٘ الٗاملت في بٖضاص َٗام
ّ
ض ؤزىاء ججهحز َٗام مٗل  ال٥ البكغي واؾخٗما٫ ماء م٩لىع للخبًر

ىلىجي و٢ُاؽ وؿبت ال٩لىع. .2  ج٨ش٠ُ الغ٢ابت ٖلى مهاصع مُاه الكغب وؤزظ ُٖىاث مً اإلاُاه للٟدو الب٨تًر

ٗمت وؤما٦ً ٖملهم في اإلاىُ .4 ٣ت والخإ٦ض مً نالخُت الكهاصاث بباٙل ٕٞغ وػاعة البلضًت إلصخاح البِئت وحكضًض الغ٢ابت ٖلى ٖما٫ ومخضاولي ألَا

 الصخُت.
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1. ًًُ غ خال خٞى ًًُا الخُُٗم بل٣اح ال٩ىلحرا  ٍو د٣٣ان مؿخىًي ٖال ان آزغان آمىان مً الل٣اح الٟمىي ٍو مً الخماًت لٗضة ؤقهغ يض ال٩ىلحرا ا هٖى

ت وخُضة وألازغ ل٣اح ٚحر حي ًخ٩ىن مً يO9اإلادؿببت ًٖ طعاعي الؼمغة  طًٟان بلى  ماث مُٗلت باإلياٞت، ؤخضهما ل٣اح حي ٌُٗى بجٖغ

خحن.  ُٗى ٖلى ظٖغ  ال٩ىلحرا مً جدذ الىخضة الباثُت )ب( َو
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 ألامساض املظتهدفت  الخحصين
 

طاث ألاهمُــــــــــــــــت اإلاؿــــــــــــــــتهضٞت باإلاغا٢بــــــــــــــــت  اإلاؿــــــــــــــــتهضٞت بالخدهــــــــــــــــحناإلاٗضًــــــــــــــــت ألامــــــــــــــــغاى  ٢اثمــــــــــــــــت

 هـ حكمل آلاحي 9441الىباثُت زال٫ مىؾم حج 

 الخهبت .9

ٟا٫ .2  قلل ألَا

تصاء اإلا٩ىًع .1  اث السخاثُت الٛاٍػ
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 الحصبت
ض ًٖ  حٍٗغ٠ الخالت اإلاكخبهت ت . ٧12.1ل خالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى جٍؼ  صعظت مئٍى

 الخالث اإلاا٦ضة

 

 االخالت اإلاكخبهت التي جم جإ٦ُضها مسبرًًً

ًًُ  .االخالت التي لها اعجباٍ وباجي بدالت ما٦ضة مسبرًًً االخالت اإلاغجبُت وباث

غًًٍالخالت اإلاصخهت ؾ ض ًٖ  اٍغ ت والتي لم ًخم ٖمل ٞدو ُٖىت صم لها 12.1هي ٧ل خالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى جٍؼ ؤو  صعظت مئٍى

ت ؤو  مسخت خل٣ُت ول٨ً جم ٖغيها ٖلى لجىت مغاظٗت خالث الُٟذ الجلضي اإلاصخىب بدمى الىػاعة اإلاضًٍغ

 وج٣غع ؤجها خالت خهبت.

هغث ٖلُت ؤٖغاى َٟذ  94-2لتي جٓهغ ٖلى شخو زال٫ هي خالث الخهبت ا الخالت اإلاغجبُت بالخُُٗم ًىم مً جل٣ُه جُُٗم الخهبت ْو

زال٫ هٟـ ا بكٍغ ٖضم مسالُخه لخالت خهبت ما٦ضة مسبرًًًا ًىًمً 10-1الجلضي م٘ جإ٦ُض ُٖىه الضم زال٫ 

 الٟترة.

 ؾلبُت للخهبت والخهبت ألاإلااهُت.هي الخالت اإلاكخبهت التي ؤزظث لها ُٖىاث وجم ٞدهها و٧اهذ هدُجتها  الخالت اإلاؿدبٗضة

 ون٠ اإلاغى

. 

 

٘ الاهدكاع جهاخبه ؤٖغاى الخمى، التهاب ملخدمت الٗحن، ػ٧ام، ؾٗا٫، وجٓهغ في بٌٗ  مغى ٞحروس ي خاص ؾَغ

 ٠ ألاخُان ب٣٘ ٧ىبلُ٪ في اإلاغخلت الؿاب٣ت لٓهىع الُٟذ الجلضي ٖلى الٛكاء اإلاساَي اإلابًُ لجضاع الخجٍى

 ( koplik spotsالٟمىي )

ٓهغ َٟذ ظلضي ؤخمغ ب٣عي خُاَي مخمحز في الُىم في الُىم  باقي الجؿم بلى  ًبضؤ ٖلى الىظه زم ًيخ٣ل 2-1ٍو

ؿخمغ بٗض طل٪ مً   ؤًام. 0-4َو

٢ض جىجم ٖىه مًاٖٟاث حكمل التهاب ألاطن الىؾُى ، التهاب الغثت ، التهاب الخىجغة وال٣هباث الهىاثُت ، 

 لتهاب الضماٙ.اؤو  التهاب في الجهاػ الهًمي

 مؿبب اإلاغى

 

  Paramyxovirusٖاثلت بلى  الظي ًيخمي ً(Measles virusجيخج الخهبت ًٖ ٞحروؽ الخهبت)

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

٤ الهىاء) كُت اإلاساَُت ؤو  (airborneًيخ٣ل ًٖ ٍَغ ٤ ألٚا ٤ مالمؿت ألاؾُذ اإلالىزت وصزىلها ًٖ ٍَغ ًٖ ٍَغ

 الٗحن.ؤو  لؤله٠، الٟم

 ٞترة الخًاهت

 

 ختى ْهىع الُٟذ الجلضي.ا ًىًمً 29-94مً الخٗغى ختى بضء الخمى، وخىالي ا ًىًمً 94-2جتراوح ٖاصة مً 

 مضة الٗضوًي

 

ت. 4-4جتراوح مً   ٍغ غاى الؿٍغ  ؤًام مً بضء ألٖا

 مهضع الٗضوًي

 

ت  ؤلاوؿان هى اإلاهضع الغثِس ي والىخُض للٗضوي البكٍغ

 ٖغاى والٗالماثألًا

 

 الُخّمى ●

 الؿٗا٫ الجاٝ ●

 ُالن ألاه٠ؾ ●

 التهاب الخل٤ ●

 التهاب الُٗىحن )التهاب اإلالخدمت( ●

ب٣٘ بًُاء نٛحرة م٘ باع بًُاء ماثلت للؼع٢ت ٖلى زلُٟت خمغاء صازل الٟم ٖلى البُاهت الضازلُت  ●

ا ب٣٘ ٧ىبلُ٪ ًً  للخض، وحؿمى ؤً

ن مً ب٣٘ ٦بحرة مؿُدت، ٦شحًرا ما ًخهل بًٗها ببٌٗ ●  َٟذ ظلضي ًخ٩ىَّ

ت.جىعم الٛضص اللُمٟا ●  ٍو
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 الم باإلاٟانل. ●

 الدصخُو

 

 بىاء ٖلى الُٟذ الجلضي الظي ًخمحز به هظا اإلاغى، باإلياٞتا الدصخُو الا٧لُي٩ُي ٩ًىن ٚالبًً

ٖلى بُاهت  -ب٣ٗت ٧ىبلُ٪  -وظىص ب٣ٗت نٛحرة بًُاء ماثلت للؼع٢ت ٖلى زلُٟت بلىن ؤخمغ ٞاجذ بلى 

 الخض الضازلُت. 

ا ًم٨ً لزخباع الضم ؤن ًا٦ض ما بطا ٧ ًً ان هظا الُٟذ الجلضي خهبت بالٟٗل ؤم ل. ًم٨ً ؤً

البلٗىم ؤو  ملخدمت الٗحنؤو  جإ٦ُض ؤلانابت بٟحروؽ الخهبت مً زال٫ ازخباع ٖؼ٫ الٟحروؽ مً الضم

ُٖىت بى٫ في مؼعٖت وؿُجُت ٖلى ؤن ج٩ىن الُٗىت مإزىطة ٢بل الُىم الغاب٘ مً ْهىع الُٟذ ؤو  ألاهٟي

 الجلضي.

ؤًام مً ْهىع الُٟذ الجلضي  4-1في ُٖىت الضم بٗض  IgMيض الخهبت  وظىص الًض الىىعي

ت في ؤو٫  ٍغ الخٔ ؤن الازخباعاث الؿٍغ ؾاٖت مً ْهىع الُٟذ الجلضي بطا ٧اهذ ؾلبُت ًجب  22ٍو

 بٖاصتها 

 ؤًام مً الٗضوي. 92بٗض  IgGوظىص اعجٟإ ملخّى في جغ٦حز الايضاص 

 

 ال جللي البالغ  ن حالث الحصبت خالل مىطم الحج:إلاجساءاث الىكائيت الىاجب اجخاذها حي

i. إلا الغ الفىزي: 

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ٤ اإلاغا٢بت والترنض الىباجي ؤو  ٣ًىم ٍٞغ ٢ؿم الصخت الٗامت صازل اإلاؿدكٟى باإلباٙل الٟىعي ًٖ الخالث اإلاكخبهت لٍٟغ

ًًُ ت الكاون الصخُت هاجٟ هٓام خهً بلو. ٦ما ًخم الخيؿ٤ُ م٘ البٗشاث الُبُت لخثهم ٖلى  والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبًرا اإلاغ٦ؼي بمضًٍغ

 الا٦دكاٝ اإلاب٨غ للخالث اإلاكخبهت وؤلاباٙل الٟىعي ٖجها.

 ًخم اؾدُٟاء ظمُ٘ الخ٣ى٫ بىمىطط ؤلاباٙل ًٖ خالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى. .9

جي. وبعؾالهاًخم سخب ُٖىت صم ومسخت خل٣ُت للخالت اإلاكخبهت  .2  . للمسخبر الهخي الَى

 ًخم ٖؼ٫ الخالت اإلاكخبهت. .1

 واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي الىباجي لخالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى .4

ii. ؤلاظغاءاث الى٢اثُت للمسالُحن: 

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي اإلاُضاوي باإلاؿدكٟى  م٩ان ؾ٨ً الخالث لجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ججاه اإلاسالُحن ٦ما ًلي بلى  ًخم جىظُه ٍٞغ

ٌ وهي ٞترة ج٣ضع بدىالي خهغ وحسجُل ٧اٞت ا -1 غاى في اإلاٍغ ً للخالت اإلاغيُت )وطل٪ في الٟترة الؿاب٣ت ٖلى ْهىع ألٖا ؤًام  2إلاسالُحن اإلاباقٍغ

ٌ و٦ظل٪ في الٟترة الخالُت لٓهىع الُٟذ الجلضي..  ش آزغ حٗغى للمٍغ  مً جاٍع

 ا٦دكاٝ خالث ظضًضة بحن اإلاسالُحن جٓهغ ٖلحهم الخمى والُٟذ الجلضي.  -0

 ايض مغى الخهبت ؾاب٣ًً لل٣احاإلاسالُحن )ؤَٟا٫، بالٛحن( بل٣اح الشالسي الٟحروس ي. ل٩ل مً ل ًشبذ جل٣ُه جُُٗم  -2

غ١ اهخ٣اله و٦ُُٟت الى٢اًت مىه ويغوعة مغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض  -4 الماث اإلاغى َو ٘ الىعي الهخي ًٖ ؤٖغاى ٖو ٞع

غاى والٗالماث.  مالخٓت ألٖا

 

   ل ًىظضالعالج النىعي
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 التهاب طنجا يت النخاع الحاد -ل ألاطفال شل

ؤي مغى ًاصي للكلل في ؤو  ؾىت بما في طل٪ مخالػمت ظُلُان باعًي 91ؤي خالت قلل ٞجاجي عزى في َٟل ٖمغه ؤ٢ل مً  حٍٗغ٠ الخالت اإلاكخبهت

ٟا٫.  ؤلاوؿان في ؤي ٖمغ ٖىض الاقدباه في قلل ألَا

 الخالث اإلاا٦ضة

 

ٟا٫ التي جم ا ● ٟا٫ البري مً ُٖىت البراػ اإلاإزىطة مً الخالت خالت قلل ألَا ٤ ٖؼ٫ ٞحروؽ قلل ألَا لخإ٦ض مجها ًٖ ٍَغ

غًي  الٟحروس ي لخالث الكلل الغزى الخاص.ؤو  وهي خالت جخىا٤ٞ م٘ حٍٗغ٠ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت للخهي٠ُ الؿٍغ

 مً مىٓمت الصخت الٗاإلاُت.ٖؼ٫ الٟحروؽ البري مً البراػ مً مسخبر مٗخمض بلى  ؤو هي الخالت اإلاكخبهت بياٞت ●

خالت مخىا٣ٞت )خالت مخىا٣ٞت م٘ 

ٟا٫(  قلل ألَا

 

ٟا٫ بش٣ت اؾدىاصًً  ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخاخت.ا بلى خالت الكلل الغزى الخاص التي ل ًم٨ً ٞحها اؾدبٗاص حصخُو قلل ألَا

 

 ون٠ اإلاغى

. 

 

ٟا٫ بإهه ٖضوي ٞحروؾُت ٚالبًً ● ٗغَّٝ قلل ألَا لخاص للكلل الغزى. جدضر ٖضوي ٞحروؽ قلل ما جخمحز بالبضء اا ٌُ

ٟا٫ مً زال٫ الجهاػ الهًمي وجىدكًغ ت اإلاجاوعة وفي ٢لت مً الخالث جيخ٣ل الٗضوًيبلى  ألَا بلى  ال٣ٗض اللُمٟاٍو

 الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي. 

● ًًً ٝ ؤً ٗغَّ ٌُ ٟا٫ بإهه مغى ٞحروس ي قضًض الٗضوي ًضزل الٟحروؽ ظؿم الاوؿان ٖبر الٟما ٦ما  خ٩ازغ  قلل ألَا ٍو

ٛؼو الجهاػ الٗهبي وهى ٦ُٟل بةخضار الكلل الخام في ًٚىن ؾاٖاث مً الؼمً، ٚالبًً ًهِب ا في ألامٗاء َو

ت صون ؾً الخامؿت بالضعظت ألاولى وهاصعًً ٟا٫ في الٟئت الٗمٍغ  ما ًهِب ال٨باع.ا ألَا

 مؿبب اإلاغى

 

ت مً ألاهما ٟا٫ مً ظيـ الٟحروؾاث اإلاٍٗى َٗخبر ٞحروؽ قلل ألَا ٗخبر    1و 2و 9ٍ ٌُ وظمُ٘ ألاهماٍ ًم٨ً ؤن حؿبب الكلل َو

ًًُ 9الىمِ  ٟا٫ في الٗالم، بِىما ًدؿبب الىمِ ا خال في خضور  1هى اإلاؿاو٫ ًٖ خضور ؤٚلب ٞاقُاث وؤوبئت مغى قلل ألَا

ٟا٫ في مىا٤َ ظٛغاُٞت مدضوصة بِىما لم ًخم عنض ٟحروؽ قلل ا٦دكاٝ ؤي خالت بنابت بؤو  ٞاقُاث ٢لُلت إلاغى قلل ألَا

ٟا٫ مً الىمِ   م.9111مىظ ٖام  2ألَا

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

٤ جلىر الُٗام ● م٨ً ا٦دكاٝ الٟحروؽ بؿهىلت ؤ٦ثر ؤو  ًدضر الاهخ٣ا٫ مً شخو آلزغ ًٖ ٍَغ الكغاب بالٟحروؽ ٍو

البلٗىمي  ٩ًىن اهدكاًعا وزال٫ مضة ؤَى٫ في البراػ م٣اعهت بةٞغاػاث الخل٤ وم٘ طل٪ ٞٗىضما ٩ًىن ؤلاصخاح البُئي ظًُضً

ًًُ  . ول جىظض بِىاث ما٦ضة ٖلى اهدكاع الٗضوي بالخكغاث.اؤ٦ثر ؤهمُت وؿب

٤ الٟم ٖىض جىاو٫ الُٗام ● مً البراػ ا الكغاب اإلالىر، وجيخ٣ل الٗضوي ؤؾاًؾًؤو  ًضزل الٟحروؽ لجؿم الاوؿان ًٖ ٍَغ

ؿاٖض ي٠ٗ ؤلاصخاح البُئي والٗاصاث الصخُت ٚحر الؿلُمت ٖلى اهدكاع الٟحروؽ  ٟا٫ الظًً ج٣ل َو ك٩ل ألَا َو

الٟم زال٫ بلى  ؤٖماعهم ًٖ ٖامحن بِئت مشالُت لخضاو٫ الٟحروؽ بدؿهُلهم اهخ٣اله مً ألاًضي وألاصواث اإلالىزت بالبراًػ

 الاعجباٍ الىز٤ُ الظي جدخمه ٖاصاتهم في اللٗب وجباص٫ ألالٗاب واإلاإ٧ىلث.

● ًًً ٤ الغطاط واللٗاب اإلالىر با ؤً ىض ْهىع خالت قلل في ؤؾغة ٞةن ًيخ٣ل الٟحروؽ ًٖ ٍَغ ٟا٫، ٖو ٟحروؽ قلل ألَا

ٟا٫ ٚحر اإلاُٗمحن صازل ألاؾغة وخىلها ج٣اعب  %، وظمُ٘ ألاشخام ٚحر اإلادهىحن 922وؿبت اهدكاع الٗضوي بحن ألَا

م٨ً ا٦دؿاب مىاٖت مضي الخُاة بٗض الٗضوي الُبُُٗت ؾىاء ؤصث ؤق٩ا٫ مجهًت ؤو  قللبلى  لضحهم ٢ابلُت للٗضوي ٍو

ً ًل
ً
ٟا٫.اقللُه وهي ألا٦ثر خضوز اث اإلا٣غعة مً ل٣اح قلل ألَا  ، ٦ما ؤن اإلاىاٖت مضي الخُاة ًم٨ً ا٦دؿابها بإزظ الجٖغ
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 ٞترة الخًاهت

 

 مً 
ً
 .اًىًمً 11-1للخالث الكللُت و٢ض جتراوح ٞترة الخًاهت ما بحن ؾً ا ًىًمً 94–2ٖاصة

 مضة الٗضوًي

 

م٨ً ٞترة ؾغاًت الٟحروؽ )مضة الٗضوي( ٚحر مد ضصة بض٢ت ول٨ً ج٩ىن الخالث مٗضًت َاإلاا ؤن الٟحروؽ ًخم بٞغاػه، ٍو

( ؾاٖت مً الخٗغى للٗضوي في ٧ل مً الخالث 22( ؾاٖت وفي البراػ بٗض )10ا٦دكاٝ الٟحروؽ في بٞغاػاث الخل٤ بٗض )

بًً  ًب٣ى الٟحروؽ في الخل٤ إلاضة ؤؾبٕى ج٣ٍغ
ً
اصة ت واإلاؿخترة، ٖو ٍغ ؤَى٫ وج٩ىن الخالث ؤو  ( ؤؾاب1ُ٘-0ة )، وفي البراػ إلاضاالؿٍغ

غاى.  مٗضًت ؤ٦ثر ؤزىاء ألاًام ال٣لُلت ألاولى ٢بل وبٗض بضء ألٖا

 مهضع الٗضوًي

 

البًً ٟا٫ ول ًىظض خامل ا ؤلاوؿان ٚو ٖىض ألاشخام اإلاهابحن بٗضوي مؿخترة )ٚحر ْاهغة( ل ؾُما ألَا

لت. ٟا٫ البري لٟترة ٍَى  لٟحروؽ قلل ألَا

دضر الكلل ٣ِٞ في ● وي واإلاىاٖتال٣ابلُت للٗض ٗخبر ظمُ٘ ألاشخام ٚحر اإلامىٗحن لضحهم ٢ابلُت لئلنابت بالٟحروؽ ٍو ٌُ % مً 9هدى  بهىعة ٖامت 

الخٔ ؤن وؿبت الكلل اإلاخب٣ي للخالث ًتراوح بحن  ت" همِ 9- 2.9الخالث اإلاهابت ٍو ٗخمض طل٪ ٖلى قضة و"ٖٞى % َو

 الٟحروؽ البري.

حن اإلاهابحن بالٗضوي مً ٚحر اإلامىٗحن مً ال٨باع ؤ٦ثر مً ٚحر اإلامىٗحن مً الغي٘ ونٛاع ٌٗخبر مٗض٫ خضور الكلل ب ●

ٟا٫.  ألَا

غًًٍ ● ُت جب٣ى مضي الخُاة بٗض الٗضوي الٓاهغة ؾٍغ والٗضوي اإلاؿخترة، و٢ض جإ٦ض وظىص ؤظؿام مًاصة ا جدضر مىاٖت هٖى

 ؾابُ٘ ألاولى مً الخُاة.لضي الغي٘ اإلاىلىصًً ألمهاث ممّىٗاث جدمحهً مً ؤلانابت زال٫ ألًا

ٟا٫ البري مً همِ ا هاصعًً ● ما جدضر بنابت ؤزغي باإلاغى وبطا خضزذ ج٩ىن هاججت مً ؤلانابت بٗضوي ٞحروؽ قلل ألَا

 مسخل٠.

غاى والٗالماث  ألٖا

 

ٟا٫ جدضر بهىعة قضًضة الازخالٝ   بن الاؾخجابت بالٗضوي بٟحروؽ قلل ألَا

ُت  جدضر في )ٖلى قؤو  الٗضوي اإلاؿخترة ٚحر الٓاهغة ● %( مً خالث الٗضوي بٟحروؽ قلل 11–٩12ل خمى ل هٖى

ٟا٫ ول ًم٨ً الخٗٝغ ٖلحها بل مً زال٫ ٖؼ٫ الٟحروؽ مً البراًػ اصة ُٖاعاث ألاظؿام اإلاًاصة ؤو  الخل٤ؤو  ألَا بٍؼ

ُت، ٦ظل٪ ًدضر التهاب سخاًا ٣ُٖم في بٌٗ خالث الٗضوي الٟحروؾُت الؿىجابُت.  الىٖى

ٟا٫ اإلاجهًت  جدضر فيالٗضوي بٟحر ● ٟا٫ وجخمحز 4–4)هدى  وؽ قلل ألَا %( مً خالث الٗضوي بٟحروؽ قلل ألَا

خىع وآلم بالًٗالث وعبما نضإ ول ؤو  بدضور اٖخال٫ ز٠ُٟ ل ًهاخبه قلل م٘ وظىص خمى إلاضة ًىمحن زالزت ٞو

غاى مً جل٪ التي حؿببها ٞحروؾاث ؤزغي ٦شحرة وحؿمى هظه  بالٗضوي الخُٟت وج٨مً زُىعتها في ًم٨ً جمُحز هظه ألٖا

ض البِئت.  ؤن اإلاهابحن بها ٌك٩لىن اإلاؿخىصٕ الغثِس ي لٗضوي ألاصخاء وجلٍى

ٟا٫ ٚحر اإلاصخىبت بدضور الكلل  وهي جسخل٠ ًٖ الىٕى الؿاب٤ بىظىص ؤٖغاى سخاثُت  ● الٗضوي بٟحروؽ قلل ألَا

غاى الٗامت ؤ٦ثر زُىعة مما ًدضر في الٗضوي اإلاجهًت  .وج٩ىن ألٖا

ٟا٫ اإلاصخىبت بدضور الكلل  جدضر في ؤ٢ل مً ) ● %( مً ٧ل خالث الٗضوي بٟحروؽ 9,2الٗضوي بٟحروؽ قلل ألَا

تزامً خـضور اإلاغى الخ٠ُٟ  ٟـا٫ ٖلى مغخلخحن )مغى ز٠ُٟ ومغى قضًض(. ٍو دضر اإلاغى في ألَا ٟا٫ ٍو قلل ألَا

( ؤًام. زم ًبضؤ اإلاٍغٌ بالٓهىع بهىعة 1-9ـــــــضة )م٘ وظىص الٟحروؽ في الضم وحكابه ؤٖغاى الٗضوي اإلاجهًت وحؿخمغ إلا
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الماث 1-2الخدؿً والكٟاء مً اإلاغى إلاضة ) ( ؤًام ٢بل ؤن ًدضر اإلاغى الكضًض بهىعة مٟاظئت. وجٓهغ ؤٖغاى ٖو

( 11-12ؾاب٣ت لخضور الكلل ؤزىاء اإلاغى الكضًض وهي هٟـ ؤٖغاى الالتهاب السخاجي و٢ض جتراوح صعظت الخغاعة بحن )

ت. ؤما في ال٨باع ٞٛالبًًصًع خم الخٗٝغ ٖلى الٗلت البؿُُت في بٌٗ ا ظت مئٍى ما ًدضر اإلاغى ٖلى مغخلت ؤخاصًت. ٍو

شُان وقيء. ٨ت ونضإ ٚو غاى خمى و ٖو  الخالث وحكمل ألٖا

ٖلت زُحرة ٣ٞض ًدضر ؤلم قضًض في الًٗالث وجُبـ في الٗى٤ والٓهغ م٘ قلل عزى، وقلل بلى  بطا جُىع اإلاغى ●

 بحن  التهاب
ً
٨خمل الكلل في ٞترة ٢هحرة جتراوح ٖاصة ؤًام  4-1ؾىجابُت الىسإ ًخمحز بإهه ل مخىاْغ م٘ خمى في البضاًت ٍو

خى٠٢ مىي٘ الكلل ٖلى م٩ان جسغب الخالًا الٗهبُت في الىسإ الكى٧ي ظٕؼ الىسإ ، جإزغ الؿا٢حن ؤ٦ثر ؤو  ، ٍو

ً
ً
ثر مً الٗلُا ، وج٩ىن الًٗالث اإلاخإزغة عزىة ، ول ًخإزغ ؤلاخؿاؽ مً جإزغ الظعاٖحن ، وفي ألاظؼاء الؿٟلى ؤ٦ا خضوز

٩ىن الكلل في الٗاصة ٚحر مخجاوـ.ؤو  باأللم  اللمـ ٍو

● ًًُ م٘ قلل ًٖالث العجؼ والبًُ والهضع، وفي خالث هاصعة ًدضر ا في الخالث اإلاغيُت الكضًضة ٢ض ٩ًىن الكلل عباٖ

هاب اإلادغ٦ت لًٗالث الخى اة مً مشل هظا الكلل ٦بُــــغ.  في خالث قلل مازغ في ألٖا ٟـ والبل٘ وال٨الم، وزُغ الٞى

هٗب جمُحزها مً ؤلاناباث التي حؿببها اإلا٨ُغوباث ؤو  التهاب اإلاشبلى  ًاصي ٞحروؽ الكللا هاصعة ظًضً ؤٚكِخه، ٍو

٣ٞض ٩ًىن ا ًىًمً 02بٗض ا ألازغي. ٢ض ٌكاهض بٌٗ الخدؿً للكلل ؤزىاء ٞترة الى٣اهت ول٨ً بطا ب٣ي الكلل مىظىصًً

 . امؿخضًًمً

ض مً ي٠ٗ الًٗالث بٗض ؾىىاث ٦شحرة مً الٗضوي ألانلُت اإلاخالػمت الخالُت للتهاب ؾىجابُت ا هاصعًً ● ما ًدضر مٍؼ

ًًُ ، ٞةهه ا الىسإ. ول ٌٗخ٣ض ؤن هظا مغجبِ بب٣اء الٟحروؽ هٟؿه وم٘ الخ٣ضم الظي خضر هدى اؾدئها٫ اإلاغى ٖاإلا

قلل التهاب ؾىجابُت الىسإ وبحن خالث ازغي مً الكلل وطل٪ بٗؼ٫ الٟحروؽ مً البراػ خُض ًجب الخمُحز آلان بحن 

ت والٟحروؾاث ال٩ى٦ؿا٦ُت ت ألازغي والٟحروؾاث الا٩ًٍى خضور مغى بلى  ًم٨ً ؤن جاصي ؤلانابت بالٟحروؾاث اإلاٍٗى

 كخ٤ مً الل٣اح.الكلل اإلاؤو  مً الكلل اإلاغجبِ بالل٣احؤو  ٌكبه قلل التهاب ؾىجابُت الىسإ

 الدصخُو

 

الٟدو اإلاٗخمض خؿب جىنُت مىٓمت الصخت الٗاإلاُت هى ٖؼ٫ الٟحروؽ بؼعاٖت ُٖىت مً البراػ جم ؤزظها مً الخالت  ●

 اإلاسالُت.ؤو  اإلاكخبهت

 

ً
ً
٤ بِىه وبحن التهاب ؾىجابُت الىسإ هى مخالػمت ُٚالن باًعا ؤ٦ثر ؤؾباب الكلل الغزى الخاص خضوز بك٩ل ا ٍه خُض ٩ًىن الكلل مخىاْغًًوالظي ًجب الخٍٟغ

ًًُ ج ه ًدضر اعجٟإ ا همىطجي و٢ض ًدضر جضٍع شُان وقيء و٦ثرة زالًا الؿاثل الىساعي، وفي مٗٓم خالث مخالػمت ُٚالن باٍع ول ًدضر خمى ونضإ ٚو

خال٫ الخغ٧ي اإلادىعي الخاص بلى  البروجحن في الؿاثل الضماغي الىساعي باإلياٞت  ، acute motor axonal neuropathyحُٛحراث خؿُت الٖا

ؾبب  China paralytic syndromeؾىت مً الٗمغ. وحٗخبر مخالػمت قلل الهحن  91وجدضر ٚالبُت خالث مخالػمت ُٚالن باعي في الكباب ٞى١ 

مازل ٦شحرًًا هام للكلل الغزى الخاص في قما٫ الهحن وعبما ٩ًىن مىظىصًً ُت الىسإ والخمى و٦ثرة زالًا الؿاثل ؾىجابا في ؤما٦ً ؤزغي وهى وباجي ٞهلي ٍو

 ول٨ً الكلل ٢ض ٌؿخمغ ٖضة ؤقهغ. ومً ألاؾباب ألازغي للكلل الغزى الخاص التهاب الىسإ اإلاؿخٗغى 
ً
 transverseالضماغي الىساعي ل جدضزان ٖاصة

myelitis  والالتهاب الٗهبي الغض يtraumatic neuritis  خاللث الٗهبُت اإلاٗضًت قلل ال٣غاص والىهً الىبُل    infectious neurological disordersوالٖا

Weakness  والدؿمم الىق٣ُيbotulism  ىاث  progressiveوالكلل اإلاغخلي  Chyrinosisوالدؿمم بمبُضاث الخكغاث والتهاب الًٗالث وصاء الكٍٗغ

paralysis. 
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 شلل ألاطفال املسجبط  الللاح وشلل ألاطفال املشخم من الللاح:

ٟا٫ اإلاغجبِ بالل٣اح  هى ؤي خالت قلل عزى خاص جبضؤ بإٖغاى الكلل زال٫  قلل - ٟا٫ الٟمىي ووظىص ا ًىًمً 12-4ألَا بٗض جل٣ي ل٣اح قلل ألَا

ٟا٫ زال٫  ٟا٫ ٞحروؽ ٌكبه ؾابحن مً البراػ ا ًىًمً 02ؤٖغاى ٖهبُت جخىا٤ٞ م٘ قلل ألَا بٗض ْهىع الكلل، واؾخٟغاص ٞحروؽ ل٣اح قلل ألَا

ٟا٫ البري. م٘ ٖضم وظىص  ٞحروؽ قلل ألَا

ٟا٫ٞحروؾاث قلل  - ىه الجُجي، ٦ما ًم٨ً  ألَا ٟا٫ الظي ًٓهغ حٛحر ٦بحر في ج٩ٍى اإلاكخ٣ت ًٖ الل٣اح  ًُل٤ هظا الاؾم ٖلى ٞحروؽ قلل ألَا

ٟا٫ اإلاكخ٣ت ًٖ الل٣اح ٖلى ؤؾـ وباثُت.  جهي٠ُ ٞحروؾاث قلل ألَا

 

  ىامل الخطىزة:

ٟا٫ ويغاوة اإلاغى وهي ٦ما ًلي جٟا٢م ؤلانابلى  هىا٥ ٖىامل جاصي  بت بٟحروؽ قلل ألَا

ٟا٫ ؤ٦شــغ زُـىعة ٖلى ألاشخام اإلاهابحن ب٠ًٗ ه٣و اإلاىاٖت  - ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿب وفي مشل هالء ًم٨ً ؤن ؤو  بن ٞحروؽ قلل ألَا

بط جاصي بنابت الٟحروؽ للجهاػ ا ًىًمً 24ٞحروؽ الل٣اح بهىعة ٚحر َبُُٗت، وبٗض ٞترة خًاهت ؤ٦ثر مً ؤو  جخُىع ؤلانابت بالٟحروؽ الًاعًي

اة. وهىا٥ زُىعة مدخملت مً الخمىُ٘ بالل٣اح الٟمىي ٖلى اإلاهابحن بٟحروؽ ه٣و اإلاىاٖت بلى  الٗهبي اإلاغ٦ؼًي مغى مؼمً ح٣ٗبه الٞى

 اإلا٨دؿبت.

الؿاب٣ت زانت ل٣اح الشالسي ا ن ًىًمًالشالزح زال٫ؤوضخذ صعاؾاث مخٗضصة وظىص ٖال٢ت بحن خضور الكلل الغزى والخ٣ً في الًٗل في  الخ٣ً  -

 الب٨خحري.

ت مً  ؾىء الخٛظًت  - ٟا٫ اإلاهابحن بؿىء الخٛظًت. ٖىض بُٖاء ظٖغ ل جىظض بُاهاث ٧اُٞت ًٖ زُغ الٗضوي بٟحروؽ الكلل الًاعي ٖلى ألَا

ٟا٫ اإلاهابحن بؿىء الخٛظًت  ٟا٫ الٟمىي ٞةن مؿخىي مؿخًضاث الخٗاص٫ جدؿاوي ٖىض ألَا ٟا٫ ظُضي الخٛظًت بُض ؤن ل٣اح قلل ألَا وألَا

ًًٖا بٞغاػاث الجهــاػ الهًمي مــً اإلاؿخًضاث اإلاىيُٗت لىخٓذ في مغاث ؤ٢ل و٧ان ْهىعها مخإزغًً اتهــا ؤ٢ـل اعجٟا ٟا٫ اإلاهابحن ا ومؿخٍى بحن ألَا

 بؿىء الخٛظًت.

ل لها ٖال٢ت مباقغة بكضة الكلل، ؤما اليكاٍ لىخٔ ؤن قضة اليكاٍ الًٗلي زال٫ الشمان وؤعبٗحن ؾاٖت بٗض ْهىع الكل اليكاٍ الًٗلي  -

 الًٗلي ٢بل بضاًت الكلل ٞلِـ له ٖال٢ت بكضة الكلل.

ٟا٫ ؤ٦ثر ٖغيت لخُغ الكلل مً ب٣ُت اليؿاء والغظا٫ اإلاسالُحن لخالث مكابهت. بن  الخمل  - جالخٔ ؤن الخىامل اإلاسالُاث لخالث قلل ألَا

جمىُ٘ ألام بالل٣اح ؤو  مت، ول٨ً ل ًىظض صلُل ٖلى ؤن الجىحن ًخإزغ بةنابت ألام بالٟحروؽ البرًيٞحروؽ الكلل ًم٨ً ؤي ًهل للجىحن ٖبر اإلاكُ

 الخي اإلاغوى.  

ٟا٫ ٢ض ًاصي لعجٟإ اخخما٫ ؤلانابت بالكلل. 9142لخٔ ؤ٩ًى٥ في ٖام  بػالت اللىػجحن  - م ؤن بػالت اللىػ مً شخو خامل لٟحروؽ قلل ألَا

ض مً اخخما٫ ؤلانابت بالكلل. و٢ض ؤ٦ض طل٪ صعاؾاث الخدى٫ اإلاىاعي ٣ٖب و٢ض ؤوضخذ الضعاؾاث الالخ٣ ت ؤن بػالت اللىػجحن في ؤي و٢ذ ًٍؼ

ٟا٫ في الؿً  ٟا٫ ٢ض اهسًٟذ بهىعة  99–1جدهحن ألَا ت لٟحروؽ قلل ألَا ٟا٫. بط ؤن بٞغاػاث اإلاؿخًضاث اإلاٍٗى ؾىت بل٣اح قلل ألَا

ٗت وواضخت ٣ٖب بػالت اللىػجحن واؾخمغ ه ىض ؾَغ اث اإلاؿخًضاث اإلاهلُت. ٖو ظا الاهسٟاى لٗضة قهىع م٘ ٖضم مالخٓت ؤي حُٛحر في مؿخٍى

ٟا٫ الظًً ؤٍػ اث بٞغاػ اإلاؿخًضاث ٧اهذ ؤ٢ل بحن ألَا لذ لىػهم جالخٔ ؤن مؿخٍى ٟا٫ الظًً ؤٍػ ٟا٫ الظًً لم جؼا٫ لىػهم باأَل لذ م٣اعهت ألَا

 لىػهم ٣ٖب الخدهحن.
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 ت ججاه املسض ى:إلاجساءاث الىكائيت والعالجي

ًًُاٖؼ٫ اإلاٍغٌ وؤلاباٙل الٟىعي  ًخم اؾدُٟاء همىطط ؤلاباٙل اإلاسهو لخالث الكلل الغزى الخاص ًضوًًٍ - ٖبر هٓام خهً بلو ا /ال٨تروه

 مؿئى٫ ٢ؿم م٩اٞدت الٗضوي باإلاؿدكٟى و٢ؿم اإلاغا٢بت الىباثُت بالكاون الصخُتؤو  اإلاضًغ الٟجي باإلاغ٦ؼ الهخيا بلى وابالٚها ٞىًعً

ُب٤ الخُهحر اإلاهاخب إلٞغاػاث الخل٤ والبراػ وألاصواث اإلالىزت بها والخُهحر الخخامي.ٖبر الهاج٠  ت ٍو  اجساط الاخخُاَاث اإلاٍٗى

حن مً بضاًت الكلل بٟاع١ ) - ( ؾاٖت بحن الُٗىت ألاولى والشاهُت وبعؾالها 44-24الخإ٦ض مً حصخُو الخالت مً زال٫ ؤزظ ُٖىتي بغاػ زال٫ ؤؾبٖى

ض في صعظت خغاعة )في نىض جي لكلل 4-4و١ جبًر ت للمسخبر الَى ٟا٫( صعظت مئٍى ٟا٫ ٞةهه ًخم بعؾا٫  ألَا اى وفي خالت ٖؼ٫ ٞحروؽ قلل ألَا بالٍغ

ت هٕى الٟحروؽ )ٞحروؽ ياعي ؤم ٞحروؽ ل٣اح( باؾخسضام ازخباع جٟاٖل البىلُمغاث بلى  الُٗىاث اإلاسخبر ؤلا٢لُمي بؿلُىت ٖمان إلاٗٞغ

 الدؿلؿلي.

ٌ.اؾدُ -  ٟاء ظمُ٘ البُاهاث اإلاُلىبت باؾخماعة الاؾخ٣هاء الىباجي للمٍغ

 

 إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:

 . االى٢اثُت للمسالُحن ٞىًعً ؤلاظغاءاثالخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط  -

ش آزغ حًٗغا ( ًىًم12ًخهغ اإلاسالُحن وحسجُلهم ومغا٢بتهم إلاضة ) - ٌٖلى ألا٢ل مً جاٍع مهضع الٗضوي للخإ٦ض مً ٖضم ْهىع خالث ؤو  ى للمٍغ

 بياُٞت. والبدض اليكِ الض٤ُ٢ ًٖ خالث الكلل الغزى الخاص وؾِ اإلاسالُحن وفي ظمُ٘ اإلاؿدكُٟاث باإلاى٣ُت.

خحن مً ل٣اح قلل  - ٟا٫ في صاثغة ٖمل اإلاغ٦ؼ الهخي الخاب٘ له الخالت مً ٖمغ ًىم ختى زمؿت ؾىىاث بجٖغ ٟا٫ الٟمىي جمىُ٘ ظمُ٘ ألَا ألَا

ت ألاولى والشاهُت.  بٟانل قهغ بحن الجٖغ

 

 إلاجساءاث الىكائيت الخا ت  مىاطم الحج والعمسة:

ٟا٫ البرًي ٟا٫ اإلاكخ٤ مً الل٣اح )ؤو  ٌكتٍر ٖلى ال٣اصمحن مً الضو٫ التي ٌؿغي ٞحها ٞحروؽ قلل ألَا ( ج٣ضًم قهاصة cVDPV9ٞحروؽ قلل ألَا

ت اإلاٟٗى٫ جشبذ خهىله ٟا٫ الٟمىي زىاجي الخ٩اٞا )جُُٗم ؾاٍع ت واخضة ٖلى ألا٢ل مً ل٣اح قلل ألَا ٟا٫ ؤو  (bOPVم ٖلى ظٖغ ل٣اح قلل ألَا

ض ًٖ )4( بمضة ل ج٣ل ًٖ )IPVاإلاُٗل )  اإلامل٨ت.بلى  ( قهغا ٢بل ال٣ضوم92( ؤؾابُ٘ ول جٍؼ

ٟا٫ اإلاكخ٤ مً الل٣ا ت اإلاٟٗى٫ جُٟض cVDPV2ح )ٌكتٍر ٖلى ال٣اصمحن مً الضو٫ التي ٌؿغي ٞحها ٞحروؽ قلل ألَا ( ج٣ضًم قهاصة جُُٗم ؾاٍع

ٟا٫ اإلاُٗل ) ت واخضة ٖلى ألا٢ل مً ل٣اح قلل ألَا ض ًٖ )4( بمضة ل ج٣ل ًٖ )IPVخهىلهم ٖلى ظٖغ بلى  ( قهغا ٢بل ال٣ضوم92( ؤؾابُ٘ ول جٍؼ

 اإلامل٨ت.

ا ٟا٫ هي  با٦ؿخان، ؤٞٛاوؿخان، هُجحًر ، ال٩امحرون، بزُىبُا، ؾىعٍا، الهىما٫، الُمً، ُٚيُا، الٗغا١، والضو٫ التي حكملها اقتراَاث قلل ألَا

ا، ؾحرالُىن، ظمهىعٍت  ٣ُاُٚيُا الاؾخىاثُت، ظىىب الؿىصان، مضٚك٣غ، ؤو٦غاهُا، لوؽ، مُاهماع )بىعما(، الىُجغ، حكاص، لُبحًر الىؾُى،  ؤٍٞغ

 ، ٦ُيُا. الضًم٣غاَُتظمهىعٍت ال٨ىٛى 

ٟا٫ الٟمىي الشىاجي الخ٩اٞا الكٍغ ؤٖاله ؾٝى ًبلى  باإلياٞت • ت ؤزغي مً ل٣اح قلل ألَا خم بُٖاء ال٣اصمحن مً هظه الضو٫ ظٖغ

(bopv.ؾاب٣ت الخدهحن ً  ( في مىاٞظ الضزى٫ للممل٨ت بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤٖماعهم ٖو
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ت  داء املكىزاث السحائيت الؼاٍش

ت هى مغى ب هىع َٟذ صاء اإلا٩ىعاث السخاثُت الٛاٍػ ٨خحري ًبضؤ باعجٟإ مٟاجئ في صعظت الخغاعة، نضإ، ٚشُان، اؾخٟغا١ وجهلب بالغ٢بت ْو

ـاة ت وجدؿً الٗىاًت اإلاغ٦ؼة زًٟذ مٗض٫ الٞى  التهــاب%، وجىظض نىعجان مً اإلاغى هما 91-4بلى  ظلضي في بٌٗ الخالث. اؾخٗما٫ اإلاًاصاث الخٍُى

ــــت الىِؿ ــــــــا الكى٦ُـــ ـــضم.السخاًـ ـــ ـــ ـــ ـــــــم الـــ ًـــــت وحؿمـ  حر

ا
ً

ت:أول  : التهاب السحاًا الشىكيت النيظيًر

حٍٗغ٠ 

الخالت 

 بها دبهاإلاك

ٟا٫ ٞى١ ٖمغ ؾىت وال٨باع   ألَا

غاى والٗالماث الخالُت  ؤو  م جدذ ؤلابِ م٘ وظىص ٖلى ألا٢ل زالزت°12.1م بالكغط، °14.1بضء ٞجاجي لخمى ؤ٦ثر مً  ؤ٦ثر مً ألٖا

٧لحهما، التهاب ؤو  ُٚبىبتؤو  ملجم، حكىجاث 42ــضإ، قيء، جهلب بالغ٢بت، َٟذ ظلضي، اهسٟاى يٛـِ الـضم الاه٣باض ي ؤ٢ل مً ن

 الجهاػ الخىٟس ي.

ٟا٫ جدذ ٖمغ ؾىت   ألَا

 ضي.وظىص ازىحن ٖلى ألا٢ل مً الٗالماث الخالُت  اعجٟإ في صعظت الخغاعة، اهخٟار الُاٞىر ألامامي، حكىجاث، َٟذ ظل

 وظىص ٖالمت واخضة مً الٗالماث اإلاىضخت ؤٖاله م٘ وظىص ٖالمت واخضة ٖلى ألا٢ل مً الٗالماث الخالُت 

 قيء، جهلب في الغ٢بت، ٞخىع، وظىص وباء في اإلاى٣ُت.

 

حٍٗغ٠ 

الخالت 

 اإلاا٦ضة

 

٤ الخالي ا هي خالت مكخبهت جم جإ٦ُضها مسبرًًً  ًٖ ٍَغ

ت في  .9  الضم.ؤو  ُٖىت مً الؿاثل الىساعيٖؼ٫ اإلا٩ىعاث السخاثُت الىِؿحًر

ت في ُٖىت مً م٩ان ٣ُٖم بُبُٗخه DNAازخباع بًجابي لىظىص الخمٌ الىىوي " .2 " إلا٨ُغوب اإلا٩ىعاث السخاثُت الىِؿحًر

 مً مٍغٌ مهاب بإٖغاى ب٧لُي٨ُُت مخىا٣ٞت م٘ مغى التهاب السخاًا.

بإٖغاى ب٧لُي٨ُُت مخىا٣ٞت م٘ مغى التهاب  اًجابُت ازخباع الخالػن لُٗىت مً الؿاثل الىساعي مً مٍغٌ مهاب .1

 السخاًــا.

وظىص م٩ىعاث زىاثُت ؾلبُت نبٛت الجغام صازل الخالًا في ُٖىت مً م٩ان ٣ُٖم بُبُٗخه مً مٍغٌ مهاب بإٖغاى  .4

 ب٧لُي٨ُُت مخىا٣ٞت م٘ مغى التهاب السخاًا.

 

ما ًدضر ا ي م٘ خمى، نضإ قضًض، ٚشُان، قيء، جُبـ الٗى٤. و٦شحرًًالتهاب السخاًا الكى٦ُت مغى ظغزىمي خاص ًخمحز ببضء ٞجاج ون٠ اإلاغى

البًً ُـً ا َٟذ ظلضي ٚو ـاة ب تراوح مٗض٫ الٞى ُبىبت. ٍو ًـان ٚو لت ألاظل لخىالي 91-4ما ًدضر هظ -92%. و٢ض جدضر مًاٖٟاث ٍَى

مغٍى ٚاٍػ بلى  ٢لت مً اإلاهابحن % مً اإلاغض ى الظًً ًخم قٟائهم مشل الخسل٠ ال٣ٗلي، ٣ٞضان الؿم٘. و٢ض ًخٟا٢م اإلاغى في22

invasive ت ٍغ والتهاب السخاًا و٢ض جدضر ؤمغاى ؤزغي  sepsisوؤلاهخان  bacteraemiaؤ٦ثر حكمل ججغزم الضم ؤو  ًخمحز بمخالػمت ؾٍغ

pneumoniaًًٖمشل طاث الغثت   .ا، التهاب اإلاٟانل الهضًضي بهىعة ؤ٢ل قُى

مؿبب 

 اإلاغى

 

ت السخاثُت ت السخاثُتاإلا٩ًىؤو  الىِؿحًر م٨ً ج٣ؿُم الىِؿحًر بلى  عاث السخاثُت وهي م٩ىعاث زىاثُت هىاثُت ؾلبُت لهبٛت الجغام. ٍو

وجمشل وؿبت ا ( ألا٦ثر اهدكاعA, B, Cًً( وحٗخبر الؼمغ )A, B, C, D, E29, H, I, K, L, W135, X, Y, Zػمغة مهلُت )همِ( ٖلى ألا٢ل هي  ) 91

م مً جؼاًض ؤهم12 ظمُٗها لها ال٣ضعة  A, B, C, Y, W135, Xفي ٖضة مىا٤َ. ٦ما ؤن الؼمغ )) Y,W911ُت الؼمغجحن % مً الخالث بالٚغ

٣يا ( ألا٦ثر حؿببAًًٖلى الدؿبب في خضور ؤوبئت ولؾُما الؼمغة )  في خضور ألاوبئت زانت في مى٣ُت الخؼام ألاٍٞغ

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

الصخو الؿلُم اإلاٗغى لئلنابت، ؤما بلى  خاملي الجغازُمؤو  ًيخ٣ل اإلاغى مباقغة بىاؾُت بٞغاػاث ألاه٠ والخل٤ مً اإلاغض ى

ًًُ لخٛحراث صعظت الخغاعة ول حِٗل زاعط الجؿم ا الاهخ٣ا٫ ٚحر اإلاباقغ للٗضوي ٞمك٩ى٥ في ؤهمُخه ألن اإلا٩ىعة السخاثُت خؿاؾت وؿب

لت.  لٟترة ٍَى

 

ٞترة 

 اهتالخً

 ؤًام. 4-1ؤًام ؤما ؤزىاء ألاوبئت ٞهي  92-2جتراوح في ألاخىا٫ الٗاصًت ما بحن 
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 مضة الٗضوًي

 

اصة جسخٟي الجغازُم بٗض ؤو  خل٤ الصخو اإلاٍغٌؤو  ٌؿخمغ اهخ٣ا٫ الٗضوي َىا٫ ٞترة وظىص الجغازُم في ؤه٠  24خامل الجغازُم ٖو

% بحن اإلاُٗمحن( ول٨ً هجض ؤن صوعه مدضوص في 11-12في مى٘ خضور اإلاغى ) ؾاٖت مً بضء الٗالط الٟٗا٫، ولل٣اح ٞٗالُت ٦بحرة

يخج ًٖ الٗضوي بما مغى ٖام ؤو  الخض مً اهدكاع الٗضوي خُض ؤهه ل ًمى٘ خضور خالث خمل الجغازُم بحن ألاشخام اإلاُٗمحن. ٍو

ًؤؾابُ٘ بضون ْهىع ؤٖغاى و٢لُ 4-1خمل ما٢ذ للجغازُم لٟترة 
ً

 ً للجغازُم.ما ًدضر خمل مؼم ال

 

مهضع 

 الٗضوًي

 

٦دامل ظغازُم بل ؤن خاملي الجغازُم ؤ٦ثر زُىعة مً اإلاغض ى في وكغ ؤو  ؤلاوؿان اإلاؿخىصٕ الغثِس ي للمغى بما في الهىعة اإلاغيُت

غاى ل جٓهغ ٖلحهم وحكحر ؤلاخهاثُاث ضم اجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت هدىهم ألن ألٖا خالت مغيُت  ؤهه م٣ابل ٧لبلى  الٗضوي ل٨ثرتهم ٖو

% مً خاملي الجغازُم بحن ألاشخام ألاصخاء 92-1خامل ظغازُم. ٦ما ؤهه في ؤي و٢ذ مً ألاو٢اث ًىظض  922هدى  م٨دكٟت ًىظض

ًو٢ض جغجٟ٘ هظه اليؿبت ٖىض خضور وباء، ول٨ً ل جىظض وؿبت مُٗىت لخمل الجغازُم حٗخبر صلُ
ً

 للخى٢٘ بالخُغ. ال

ال٣ابلُت 

للٗضوي 

 واإلاىاٖت

 

اصي طل٪الاؾ ٣ل م٘ ج٣ضم الٗمغ، ٍو غي مىسٌٟ ٍو وظىص وؿبت ٖالُت مً خملت اإلا٨ُغوب باإلا٣اعهت بلى  خٗضاص لخضور اإلاغى الؿٍغ

٩ىن ألاشخام اإلاهابىن بى٣و في بٌٗ م٩ىهاث اإلاخممت ؤ٦ثر ٖغيت لئلنابت باإلاغى الىا٦ـ  ً. ٍو ٍغ  recurrentم٘ اإلاغض ى الؿٍغ

diseaseًِظغ
ٌ
َي لهم اؾدئها٫ للُدا٫ ؤ٦ثر ٖغيت للمغى بخجغزم الضم. وح٣ٗب الٗضوي )ختى ولى ٧اهذ . ٦ما ؤن ألاشخام الظًً ؤ

ُت للؼمغة الٗضواثُت زال٫ مضة مجهىلت. ت( مىاٖت هٖى ٍغ  صون الؿٍغ

غاى  ألٖا

 والٗالماث

 

ُاؽ والتهاب في الخل٤، الُخّمى، آلم الًٗالث، ال٣كٗ غاى اإلاهاخبت لها حكمل  ؾُالن في ألاه٠ ٖو غة والخّٗغ١، الهضإ، ؤهم ألٖا ٍغ

ـ، الخٗب وال٠ًٗ، اوؿضاص َٟ  ؾُالن ألاه٠، التهاب الخل٤، ؤلم الُٗىحن.ؤو  الؿٗا٫ الجاٝ واإلاؿخمغ، ي٤ُ الى

 

 الدصخُو

 

٠ الخالت اإلاا٦ضة ُىاث مً الضم لُخم ٞدهها بالزخباعاث اإلاٗملُت اإلاظ٧ىعة في حٍٗغ  ؤزظ ُٖىاث مً الؿاثل الىساعي ٖو

ُتاإلاًاصا الٗالط ت الىٖى ت واؾٗت اإلاجا٫ خؿب البروجى٧ىلث اإلاخبٗتؤو  ث الخٍُى  اإلاًاصاث الخٍُى

 (  ACYWل٣اح الخمى الكى٦ُت الغباعي ) الى٢اًت

 الٗالط الى٢اجي

 

ًًُ   Meningococcemia or Meningococcal Sepsis  حؿمم الضم  ازاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ٠ الخالـــــــــــــــــــــــــــــــــت  حٍٗغ

 حها اإلاكدبه

غاى الخا غة باعصة، آلم قضًضةهي الخالت التي حٗاوي مً ألٖا ؤلم في ؤو  لُت  الخٗب، الخ٣ُا، بغوصة الُضًً وال٣ضمحن، ٢كٍٗغ

٘، الاؾها٫ في مغاخل لخ٣ت، والُٟذ ألاعظىاوي الضا٦ً.ؤو  الهضًعؤو  الًٗالث واإلاٟانل  البًُ، الخىٟـ الؿَغ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ٠ الخالـــــــــــــــــــــــــــــــــت  حٍٗغ

 اإلاا٦ضة

 

٣ت للتهاا هي خالت مكخبهت جم جإ٦ُضها مسبرًًً ت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله.بىٟـ الٍُغ  ب السخاًا الىِؿحًر

 

ت في  ون٠ اإلاغى ا الىِؿحًر ت مً ؤقض ؤهىإ الالتهاب ٖىضما جخ٩ازغ الب٨خحًر ٗخبر حؿمم الضم بم٩ىعاث مىىجى٧ى٧اي السخاثُت الىِؿحًر ٌُ

ت وؤًٖاء الجؿم مما ًيخج ٖىه َٟذ ظلضي وهبٍى في يِٛ الض ُت الضمٍى م وهبٍى مجغي الضم وحؿبب ؤيغاع بجضاع ألاٖو

ًًً ٗٝغ ؤً اث٠ ؤًٖاء الجؿم َو  باؾم "اهخان الضم باإلا٩ىعاث السخاثُت". ا بْى
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 إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي .9 ٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي ؤو  ٣ًىم ٍٞغ ٢ؿم الصخت الٗامت صازل اإلاؿدكٟى باإلباٙل الٟىعي ًٖ الخالث اإلاكخبهت لٍٟغ

ًًُبا ت هاجٟ والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو. ٦ما ًخم الخيؿ٤ُ م٘ البٗشاث الُبُت لخثهم ٖلى الا٦دكاٝ اإلاب٨غ للخالث ا إلاضًٍغ

 وؤلاباٙل الٟىعي ٖجها.

2.  .
ً
 ًخم اؾدُٟاء ظمُ٘ الخ٣ى٫ بىمىطط ؤلاباٙل ًٖ خالت خمى مسُت قى٦ُت

ٌ ًخم مخابٗت اجساط ؤلاظغاءاث الخالُت في م٩ان  .1  وظىص اإلاٍغ

ٌ إلاضة ل ج٣ل ًٖ  ▪ ُت 24بظغاء الٗؼ٫ الخىٟس ي للمٍغ ت الىٖى ت ؤو  ؾاٖت مً و٢ذ البضء في الٗالط باإلاًاصاث الخٍُى اإلاًاصاث الخٍُى

 واؾٗت اإلاجا٫. 

ُىاث مً الض ▪ الماث وؤزظ ُٖىاث مً الؿاثل الىساعي ٖو ٠ الخالت مً ؤٖغاى ٖو م مً الخإ٦ض مً حصخُو الخالت خؿب ما ظاء في حٍٗغ

ُت ت الىٖى ٌ اإلاًاصاث الخٍُى ٌ ٢بل البضء في بُٖاء اإلاٍغ ت واؾٗت اإلاجا٫ لُخم ٞدهها بالزخباعاث اإلاٗملُت ؤو  اإلاٍغ اإلاًاصاث الخٍُى

٠ الخالت اإلاا٦ضة.  اإلاظ٧ىعة في حٍٗغ

خماص ٖلى ٖمل خؿاؾُت اإلا٨ُغوب ▪ ت وهدُجت ًخم بُٖاء الٗالط الىىعي خؿب البروجى٧ىلث اإلاخبٗت باإلاؿدكُٟاث باٖل اث للمًاصاث الخٍُى

 اإلاؼعٖت للؿاثل الىساعي والضم للمٍغٌ. 

ٟامبحن ▪ ت مً ٣ٖاع الٍغ ٌ ظٖغ ا٦ؿىن ٢بل بزغاظه مً ؤو  ًجب بُٖاء اإلاٍغ مً الجُل الشالض مً الؿُٟالىؾبىعًٍ مشل ٣ٖاع ؾُٟتًر

ً. اإلاؿدكٟى وطل٪ للخإ٦ض مً الخسلو مً خالت خمل اإلاٍغٌ للجغزىم بالخل٤ وبالخالي ٖضم   بم٩اهِخه في الدؿبب للٗضوي لآلزٍغ

 الخإ٦ض مً جُب٤ُ الخُهحر اإلاهاخب إلٞغاػاث ألاه٠ والخل٤ وألاصواث اإلالىزت بها والخُهحر الخخامي. ▪

ٌ بًغوعة ٚؿل ألاًضي بٗض ال٨دت ▪ ُت الصخُت للمٍغ  الُٗـ، اؾخسضام اإلاىاصًل الىع٢ُت والخسلو آلامً مجها.ؤو  الخٖى

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي اإلاُضاوي لؾخ٨ما٫ اؾدُٟاء اؾخماعة الاؾخ٣ ▪ ٌ صازل اإلاؿدكٟى( وحؿلُمها لٍٟغ هاء الىباجي )الجؼء الخام باإلاٍغ

 ؤلاظغاءاث الى٢اثُت الخانت باإلاسالُحن. 

 

 إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املخالطين:

٤ الاؾخ٣هاء الىباجي اإلاُضاوي باإلاؿدكٟى  لجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ججاه اإلاسالُحن ٦ما ًلي  م٩ان ؾ٨ً الخالثبلى  ًخم جىظُه ٍٞغ

ٌ وهي ٞترة ج٣ضع بدىالي  .9 غاى في اإلاٍغ ً للخالت اإلاغيُت وطل٪ في الٟترة الؿاب٣ت ٖلى ْهىع ألٖا ؤًام  92خهغ وحسجُل ٧اٞت اإلاسالُحن اإلاباقٍغ

غاى وختى جىاو٫ ا ٌ و٦ظل٪ في الٟترة الخالُت لٓهىع ألٖا ش آزغ حٗغى للمٍغ ُت. مً جاٍع ت الىٖى ٌ للمًاصاث الخٍُى  إلاٍغ

غاى اإلاب٨غة للمغى  92ا٦دكاٝ خالث ظضًضة بحن اإلاسالُحن مً زال٫ اإلاغا٢بت الىباثُت الض٣ُ٢ت إلاضة  .2 ؤًام مً زال٫ ْهىع الٗالماث والٖا

الخٔ ججضًض اإلاغا٢بت الىبا ت.ولؾُما الخمى، الهضإ وجهلب بالغ٢بت بٛغى بضء الٗالط اإلاالثم صون جإزحر. ٍو  ثُت ٖىض خضور خالث زاهٍى

 خماًت اإلاسالُحن مً زال٫ آلاحي   .1
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 العالج الىكائي: 

ً )ألاشخام اإلاكاع٦حن في اإلاؿ٨ً هٟؿه اإلاسالُحن الظًً ًدىاولىن الُٗام في ؤوان مكتر٦ت ٧األنض٢اء ؤو  ٌُٗى لجمُ٘ اإلاسالُحن اإلاباقٍغ

 الخمُمحن في اإلاضعؾت( م٘ مالخٓت آلاحي 

يبػي ؤن ٌُٗىا الٗالط الى٢اجي بٗض جدضًض الخالت الضالت ختى لى لم ٩ًىهىا ٌك٩ل نٛاع ألَا  ت، ٍو اًت الجهاٍع ٟا٫ خالت اؾخصىاثُت في مغا٦ؼ الٖغ

.ً  مسالُحن مباقٍغ

ت في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً )زال٫   ت  24ًخم بُٖاء الى٢اًت ال٨ُماٍو إلاضة ؾاٖت( مً حصخُو الخالت الضالت وفي خالت جإزغ بُٖاء الى٢اًت ال٨ُماٍو

ت للمسالُحن ٖىضثظ.  ش آزغ حٗغى للمسالِ م٘ الخالت الضالت ٞال ًىظض ما ًبرع بُٖاء الى٢اًت ال٨ُماٍو حن مً جاٍع  ؤؾبٖى

ت اإلاغا٢بت ال  ت للمسالُحن ل ٌٗجي بالًغوعة مى٘ خضور اإلاغى ومً هىا جإحي ؤهمُت اؾخمغاٍع ىباثُت ًجب الخإ٦ُض ٖلى ؤن بُٖاء الى٢اًت ال٨ُماٍو

ت. للمسالُحن  ختى بٗض خهىلهم ٖلى الى٢اًت ال٨ُماٍو

 

 ٌعطى العالج الىكائي كما ًلي:

ت واخضة بالٟم م٣ضاعها  .9 ملجم وهى ال٣ٗاع اإلاًٟل لؾُما في  122ال٨باع  ٌؿخسضم ٣ٖاع الؿبروٞلى٦ؿاؾحن للبالٛحن خُض ًخم بُٖائهم ظٖغ

الخمل التي ٣ًلل مً جغ٦حزها بٌٗ ال٣ٗاعاث الى٢اثُت ألازغي مشل لخخمالُت اؾخسضامهم أل٢غام مى٘ ا اليؿاء )بكٍغ ٖضم وظىص خمل( هٓغًً

ت واخضة م٣ضاعها  غ ٣ٖاع الؿبروٞلى٦ؿاؾحن ٌؿخٗاى ٖىه بجٖغ ٟامبحن. وفي خالت ٖضم جٞى ا٦ؿىن بالخ٣ً في  212الٍغ ملجم مً ٣ٖاع الؿٟتًر

ت م٣ضاعها ؤو  الًٗل ٟامبِؿحن بالٟم خُض ٌُٗى بجٖغ ًًُملجم مغجحن ًًى 022ب٣ٗاع الٍغ  إلاضة ًىمحن.ا م

ا٦ؿىن لؤلَٟا٫ ؤ٢ل مً  .2 ٟا٫  ًخم بُٖاء ٣ٖاع الؿٟتًر ت واخضة م٣ضاعها  92ألَا ملجم مً بالخ٣ً في الًٗل ول ًىصر  921ؾىت بجٖغ

ٟا٫ ألا٢ل ٖمغًً ت م٣ضاعها ا باؾخسضامه في ألَا ٟامبِؿحن بالٟم خُض ٌُٗى لؤلَٟا٫ ؤ٢ل مً قهغ بجٖغ م٨ً اؾخسضام ٣ٖاع الٍغ  1مً قهغ، ٍو

ًًُ 92بلى  ملجم/٦جم مً الىػن جًا٠ٖ ٟا٫ ؤ٦بر مً قهغ وطل٪ مغجحن ًىم  إلاضة ًىمحن.ا ملجم/٦جم مً الىػن في ألَا

ت واخضة   .1 ا٦ؿىن بالخ٣ً في الًٗل. 212اليؿاء الخىامل  ًخم بُٖائهم ظٖغ  ملجم مً الؿٟتًر

 

 جمنيع املخالطين:

ً ا غى هٓغًًل جىظض ٞاثضة ٖملُت مً جمىُ٘ اإلاسالُحن في مى٘ خضور اإلا  ٍٝ له بل ؤهه ًم٨ً ؤن ًخم جُُٗم اإلاسالُحن اإلاباقٍغ لٗضم وظىص و٢ٍذ ٧ا

ًًُ  . االظًً لم ٌؿب٤ لهم الخدهحن يض اإلاغى زال٫ الؿىىاث الشالزت الؿاب٣ت لخماًتهم مً ؤلانابت باإلاغى مؿخ٣بل

 

 الخى يت الصحيت: 

الماث اإلا ُت صخُت ل٩اٞت اإلاسالُحن ًٖ ؤٖغاى ٖو غ١ اهخ٣اله ووؾاثل ا بلى غى التي جخُلب الخىظه ٞىًعًًخم بظغاء جٖى ؤ٢غب وخضة صخُت َو

ت ٚٝغ الىىم واإلاىاػ٫. وؤهمُت الخدهحن إلاً لم ٌؿب٤ جدهِىه زال٫ الشالر ؾىىاث الؿاب٣ت  .الخماًت مىه وزانت جٟاصي مىا٤َ الاػصخام وتهٍى
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 إجساءاث وكائيت  امت:

ُت والخش٠ُ٣ الهخي ُٞما ًخٗل٤ باله .9 خمام بالصخت الصخهُت م٘ يغوعة ججىب بٞغاػاث وعطاط ألاه٠ والخل٤ مً اإلاهابحن ألجها ؤهم الخٖى

 وؾُلت للٗضوي.

 ججىب ألاما٦ً اإلاتربت واإلاؼصخمت والخٗغى للخُاعاث الهىاثُت ب٣ضع ؤلام٩ان. .2

ب لٗضم بزاعة الٛباع الىا٢ل للجغازُم. .1 ٣ت ال٨يـ اإلاَغ ت ألاما٦ً اإلاؼصخمت واؾخٗما٫ ٍَغ  تهٍى

ت ٚٝغ الىىم وطل٪ بٟخذ الىىاٞظ لُضزل مجها الهىاء وؤقٗت الكمـ حؿاٖض ٖلى ٢خل الجغازُم.ته .4  ٍى

الؿٗا٫ ويغوعة ٚؿل ؤو  ٖضم الاقترا٥ في اؾخٗما٫ ألاصواث الخانت مشل اإلاىاق٠ واإلاىاصًل وألا٧ىاب وؤهمُت اؾخٗما٫ اإلاىضًل ٖىض الُٗـ .1

 بٗض مهاٞدت اإلاغض ى.ا ألاًضي ظًُضً

 

 كائيت الخا ت  مىاطم الحج والعمسة:إلاجساءاث الىا

ا
ً

 :  النظبت لللادمين من الخازج خالل مىطم الحج والعمسة:أول

ت( وزهىنًً .9 ٣ي ومغاٖاة ا مىاْغة ظمُ٘ ال٣اصمحن ٞىع ونىلهم مىاٞظ الضزى٫ )اإلاُاعاث، اإلاىاوئ، الُغ١ البًر ال٣اصمحن مً صو٫ الخؼام ألاٍٞغ

ل الخالت أل٢غب مؿدكٟى ال٣ُٓت والض٢ت في ب٦دكاٝ ؤي خالث مكخب ٠ الخالت اإلاىضر ؤٖاله وجدٍى هت للخمى اإلاسُت الكى٦ُت خؿب حٍٗغ

 لخإ٦ُض الدصخُو وبباٙل بصاعة الصخت الٗامت باإلاى٣ُت إلجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث للخالت واإلاسالُحن لها.

ت اإلاٟٗى٫ جشبذ جُُٗمهم بل٣اح ألي ٚغى آزغ بمىؤو  للٗمل اإلاىؾميؤو  الٗمغةؤو  الخإ٦ض مً ببغاػ ٧اٞت ال٣اصمحن للدج .2 ا٤َ الدج قهاصة ؾاٍع

ترة ٞٗالُخه ) اث ٞو ٣بل الخدهحن بإي مً الل٣اخحن الخالُحن  الل٣اح الغباعي مخٗضص الؿ٨ٍغ الل٣اح ؤو  ( زالزت ؾىىاث1الخمى الكى٦ُت الغباعي ٍو

ترة ٞٗالُخه )  ؾىىاث. 1الخدهحن ًخم بٖخباع ٞترة الٟٗالُت ( ؾىىاث. وفي خا٫ ٖضم ط٦غ هٕى الل٣اح في قهاصة 1الغباعي اإلاضمج ٞو

 ٌُٗى الٗالط الى٢اجي للخمى الكى٦ُت للٟئاث الخالُت  .1

٣ي بٌٛ الىٓغ ًٖ جدهُجهم في بلضاجهم والضو٫ هي  الؿىصان، ظىىب  (9 ً ال٣اصمحن مً صو٫ الخؼام ألاٍٞغ ظمُ٘ الدجاط واإلاٗخمٍغ

ا، ظامبُا، الؿىصان، مالي، بىع٦ُىا ٞاؾى، ُٚيُا بِؿاو، ُٚيُا، هُج ا، ؤزُىبُا، ؾاخل الٗاط، الىُجغ، بىحن، ال٩امحرون، حكاص، بعجحًر حًر

٣ُا الىؾُى.  الؿىٛا٫، ظمهىعٍت ؤٍٞغ

 الظًً جل٣ىا الخدهحن بل٣اح الخمى الكى٦ُت ٚحر الغباعي. (2

ر مً زالزت ؾىىاث لل٣اح ؤ٦ثؤو  مً ًدمل قهاصة جُُٗم ناصعة في مضة ؤ٢ل مً ٖكغة ؤًامؤو  الظًً ل ًدملىن قهاصة جشبذ الخُُٗم، (1

اث  ؤ٦ثر مً زمـ ؾىىاث لل٣اح اإلاضمج.ؤو  مخٗضص الؿ٨ٍغ

 

ا
ً
كىن العالج الىكائي طبل  ملا ًلي:ا ٍو

م٨ً  122ال٨باع  ًخم بُٖائهم ٣ٖاع الؿبروٞلى٦ؿاؾحن  - ت واخضة ٍو ٖىه في خا٫ وظىص مىاو٘ ب٣ٗاع  الاؾخٗايتملجم بالٟم ظٖغ

ٟامبِؿحن  ًًُ 022ٍع اث( بالٟم.إلاا ملجم مغجحن ًىم  ضة ًىمحن )ؤعب٘ ظٖغ

ٟامبِؿحن َب٣ًً - ٟا٫  ًخم بُٖائهم قغاب ٍع  إلاا ًلي ا ألَا

o  ٟا٫ ؤ٢ل مً قهغ واخض زمؿت ملجم/٦جم مً الىػن ٧ل اث(. 4ؾاٖت إلاضة ًىمحن ) 92ألَا  ظٖغ

o  ٟا٫ ٖمــــغ قهغ ٞإ٦ثر ٖكغة ملجم/٦جم مً الىػن ٧ل اث(. 4ؾاٖت إلاضة ًىمحن ) 92ألَا  ظٖغ

o ت واخضة اليؿاء الخىام ا٦ؿىن بجٖغ   ملجم في الًٗل. 212ل  ًخم بُٖائهً ٣ٖاع الؿٟتًر
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ُت الصخُت  .4  الخٖى

الماث اإلاغى ومغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض  -9 ٤ وػاعاث الصخت اإلاٗىُت في ٧ل بلض ًٖ )ؤٖغاى ٖو ُت الدجاط في بلضاجهم ًٖ ٍَغ جخم جٖى

 اث الى٢اثُت الٗامت اإلاظ٧ىعة بال٣ٟغة )ط( ؤٖاله.الكٗىع بإي مجها، َغ١ الى٢اًت، ؤهمُت الخُُٗم( و٦ظل٪ ؤلاظغاء

ُت  -2 اث الخٖى ُت ٖلى   الدجاط ٦ما ًخم جىػَ٘ مُبٖى اث جٖى ٟحن في ٧ل صولت بخىػَ٘ مُبٖى ج٣ىم ؾٟاعاث وممشلُاث زاصم الخغمحن الكٍغ

 في ظمُ٘ وؾاثل ه٣ل الدجاط.

 

 : إلاجساءاث الىكائيت داخل اململكت:اثاهيًا

 بظغاءاث ل٩ل اإلاىا٤َ   (9

ُت وخض ٖمىم اإلاىاَىحن واإلا٣ُمحن بمىا٤َ ومداٞٓاث اإلامل٨ت اإلاسخلٟت والغاٚبحن في ؤصاء ٍٞغًت الدج بإهمُت اإلاباصعة لخُُٗم ج .9 ٖى

 ؤهٟؿهم وؤؾغهم ٢بل الؿٟغ بٗكغة ؤًام ٖلى ألا٢ل.

 ؾت بٗكغة ؤًام ٖلى ألا٢ل.جُُٗم ظمُ٘ اإلاىخضبحن واإلاكاع٦حن مً ظمُ٘ الجهاث في بغهامج الدج وطل٪ ٢بل ٢ضومهم للمكاٖغ اإلا٣ض .2

ت و٦ظل٪ الٗاملحن الصخُحن. .1 ت والجٍى ت والبدٍغ  جُُٗم ظمُ٘ الٗاملحن باإلاىاوئ البًر

٤ خملت قاملت جىٟظ ٧ل زالر ؾىىاث. .4  جُُٗم الٟئاث ألا٦ثر ٖغيت لئلنابت ًٖ ٍَغ

 بظغاءاث زانت بمىا٤َ الدج   (2

ت في الخُُٗم للٟئاث ألا٦ثر ٖغيت جُُٗم ظمُ٘ اإلاىاَىحن واإلا٣ُمحن وزانت في ألاخُاء التي ًًى ظض بها اإلاسالٟىن لىٓام ؤلا٢امت م٘ بُٖاء ألاولٍى

 لئلنابت.
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 الحمياث النزفيت

 

ُـــــــــت الٟحروؾـــــــــُت اإلاٗضًـــــــــت طاث ألاهمُـــــــــت اإلاؿـــــــــتهضٞت باإلاغا٢بـــــــــت الىباثُـــــــــت  ٢اثمـــــــــت الخمُـــــــــاث الجٞز

 هـ حكمل آلاحي 9441زال٫ مىؾم حج 

 الخمى الهٟغاء .9

 خمى الًى٪ .2

 إلاخهضٕخمى الىاصي ا .1

ُت –خمى ال٣غم  .4  ال٨ىٛى الجٞز

  Marburg Viral Disease & Ebolaمغى بًبىل / ماعبحرط  .1
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 الحمــــــــــــــــى الصفـــــــــــــــــــــــــساء

ت م٘ ؤٖغاى ٖامت ٣ٌٗبها ٞترة ٢هحرة بضون ؤٖ 14اعجٟإ مٟاجئ في صعظت الخغاعة أل٦ثر مً  بها حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه غاى زم ٖىصة صعظت مئٍى

ً
ً
غاى، هؼو٫ ألالبىمحن في البى٫ وؤخُاه حن مً بضاًت ألٖا ا ْهىع الخمى، التهاب ال٨بض وخضور ًغ٢ان في زال٫ ؤؾبٖى

ُه ٖامت ونضمت. الماث الٟكل ال٩لىي وؤٖغاى هٞؼ  ؤٖغاى ٖو

 

 .  اخالت مكخبهت لم جا٦ض مسبرًًً حٍٗغ٠ الخالت اإلادخملت

 

 حٍٗغ٠ الخالت اإلاا٦ضة

 

 .امدخملت جم جإ٦ُضها مسبرًًًؤو  كخبهتهي خالت م

ُت التي ًهاخبها مىث في زالًا ال٨بض. ● ون٠ اإلاغى  مغى ٞحروس ي مٗضي ٢هحر ألامض وهى ؤخض الخمُاث الجٞز

جىظض نىعجان مً اإلاغى مسخلٟخان مً الىاخُت الىباثُت بل بجهما مخُاب٣خان مً الىاخُت ؤلا٧لُي٨ُُت  ●

ت ونىعة   ألاصٚا٫(. والؿببُت. )الهىعة الخًٍغ

ُاث ● %( مً اإلاهابحن في اإلاجخمٗاث التي ل ًىظض بها بغامج جدهحن يض 12)بلى  ًم٨ً ؤن جهل وؿبت الٞى

 اإلاغى

 مؿبب اإلاغى

 

غة. ّٟ  ٞحروؽ الخمى الهٟغاء وهى مً الٟحروؾاث اإلاه

 

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

ُٟت،  ● ت وبٌٗ اإلاىا٤َ الٍغ ت مً اإلاغى  جدضر في اإلاىا٤َ الخًٍغ يخ٣ل اإلاغى مً شخو الهىعة الخًٍغ ٍو

ت )ؤلاًضؽ بًجبخاي(  مهاب لصخو لضًه ٢ابلُت لئلنابت باإلاغى مً زال٫ لضٙ بٗىى الؼاعجت اإلاهٍغ

 اإلاٗضًت.

يخ٣ل بُجها  ● اث مً ٚحر ؤلاوؿان ٍو ً اإلاغى بحن ال٣ٟاٍع خَى الهىعة الضٚلُت للمغى  جدضر بالٛاباث ٍو

 بىاؾُت لضٙ ؤهىإ مسخلٟت مً البٗىى. 

٩ا الجىىبُت ًخم الاهخ٣ا٫ مً زال٫ لضٙ ؤهىإ مسخلٟت مً البٗىى مً ٞهُلت اإلاضممت في مىا٤َ ٚابا ● ث ؤمٍغ

Haemagogus ٣ُت ٣ُا ٩ًىن بٗىى الؼاعجت ألاٍٞغ هى ها٢ل اإلاغى بحن  Aedes Africanus. وفي قغ١ ؤٍٞغ

 ؤلاوؿان. ى بل ال٣غوص، بِىما ج٩ىن ؤهىإ ؤزغي مً بٗىى الؼاعجت هي الؿبب في اهخ٣ا٫ اإلاغى مً ال٣غوص

 ٞترة الخًاهت

 

 ؤًام. 0 -1ٞترة الخًاهت 

 

 مضة الٗضوًي

 

 ؤًام مً بضء اإلاغى. 1-1للبٗىى ٢بل بضاًت الخمى ب٣لُل وزال٫ ا صم اإلاٍغٌ ٩ًىن مٗضًًً ●

ت خُىما ًخىاظض ؤشخام لضحهم ال٣ابلُت لئلنابت باإلاغى في وظىص ٦شاٞت ٦بحرة   مً  ● ًىدكغ اإلاغى بؿٖغ

 في طاث الى٢ذ.  البٗىى الىا٢ل للمغى

ب٣ى مٗضًًًا ًىًمً 92 -1بٗض ٞترة خًاهت زاعظُت م٣ضاعها ا ًهبذ البٗىى مٗضًًً ●  َىا٫ خُاجه.ا ٍو

 

 مهضع الٗضوًي

 

ت. ● ت  ؤلاوؿان وبٗىى الؼاعجت اإلاهٍغ  في اإلاىا٤َ الخًٍغ

اث مً ٚحر ؤلاوؿان ولؾُما اليؿاهِـ وفي بٌٗ الضو٫ الخُىاهاث التي ● لها  في مىا٤َ الٛاباث  ال٣ٟاٍع

ت  ظغاب )الجغابُاث( وبٗىى الٛاباث. و٢ض حؿاهم صوعة الاهخ٣ا٫ في البٗىى ٖبر اإلابٌُ في اؾخمغاٍع

 الٗضوي. ولِـ لئلوؿان صوع هام في اهخ٣ا٫ الخمى الهٟغاء الضٚلُت.

 ٖغاى والٗالماثألًا

 

غًًٍ  جخمحز باآلحي ، بِىما الهىعة اإلاٗخاصة للمغى اًدضر اإلاغى في نىعة زُٟٟت بضون ؤٖغاى ممحزة ؾٍغ

شُان وقيء. ●  بضء ٞجاجي لخمى ونضإ وآلم بالٓهغ واجهُاع ٖام ٚو

خدؿً ا ٚالبًً ● م مً اعجٟإ صعظت الخغاعة ٍو ما ًهاخب الخمى الٗالُت للمغى هبٌ بُيء وي٠ُٗ بالٚغ
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 ؤًام. 4-1ٚالبُت اإلاهابحن بٗض مغوع 

خًُى91في  ● مغخلت ؾمُت م٘ وظىص بلى  ع اإلاغى% مً الخالث حٗاوص الخمى الٓهىع بٗض مغوع ًىم واخض ٍو

ُه مً ألاه٠ والٟم وال٣يء الضمىي والخبرػ  ػل٫ بالبى٫، و٢ض ًدضر به٣ُإ البى٫ ٦ما جدضر ؤٖغاى هٞؼ

غ٢ان.  الضمىي ٍو

 

 الدصخُو

 

غاى والٗالماث اإلامحزة للمغى و٢ض حؿاٖض بناباث ال٨بض اإلامحزة للمغى ٖلى جإ٦ُض الدصخُو. ●  الٖا

 ".ELISAروس ي في الضم بازخباع "بْهاع اإلاؿخًض الٟح ●

 ٖؼ٫ الٟحروؽ بٗمل ػعاٖت لُٗىت مً صم اإلاٍغٌ.  ●

ُت  ● في مهل اإلاٍغٌ في مغخلت مب٨غة مً اإلاغى، و٢ض ٌؿاٖض ازخباع  IgMبْهاع ألاظؿام اإلاًاصة الىٖى

حن الىاججت ًٖ اإلاغى وجل٪ الىاججت ًٖ الخده IgMٖلى الخمُحز بحن ألاظؿام اإلاًاصة  CFTجشبُذ اإلاخممت 

 يض اإلاغى.

ُت  ● بحن ػوط مً الُٗىاث اإلاهلُت ألاولى في الُىع الخاص  IgGبْهاع اعجٟإ ٦مي في ألاظؿام اإلاًاصة الىٖى

 للمغى والشاهُت في َىع الى٣اهت. 

 

ت والخل٣ُذ ٖىض اللؼوم ؤو  اؾدئها٫ الى٢اًت  م٩اٞدت هامىؽ الؼاعجت اإلاهٍغ

 

 إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:

٠ الخالت والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ا الخبلُٜ ٞىًعً - ٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بالصخت الٗامت ٖىض الاقدباه خؿب ما ظاء في حٍٗغ لٍٟغ

 ٖبر هٓام خهً بلو. 

مى٘ ونى٫ البٗىى - ٌ بظباعي ب٣ؿم الٗؼ٫ باإلاؿدكٟى واجساط اخخُاَاث ٖؼ٫ الضم وؾىاثل الجؿم ٍو ؤًام  1اإلاغض ى إلاضة بلى  ٖؼ٫ اإلاٍغ

ٌ بمبُض خكغي طو ؤزغ مخب٣ي وباؾخسضام  ٌ وعف ؤما٦ً ب٢امت اإلاٍغ ت اإلاٍغ ٖلى ألا٢ل بٗض بضء اإلاغى بىي٘ خىاظؼ ؾل٨ُت ٖلى ٚٞغ

اصة الخظع وججىب لضٚاث البٗىى لؾُما في جل٪ ألاو٢اث. اصة وكاٍ البٗىى في الٟجغ والٛؿ٤ لظا ًجب ٍػ الخٔ ٍػ  الىامىؾُاث. ٍو

بت ٞىًعًًخم عف ؾ٨ً اإلاغض ى وا - ا٫. ا إلاىاػ٫ ال٣ٍغ ّٗ  بمبُض خكغي ٞ

ا

 إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:

 . االخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للمسالُحن ٞىًعً -

ٌ زال٫ الشالزتخهغ اإلاسالُحن وحسجُلهم ومغا٢بتهم والبدض ًٖ ٧اٞت اإلاسالُحن والاؾخٟؿاع ًٖ ظمُ٘ ألاما٦ً التي ػاعها اإلا - بلى  ٍغ

الؿخت ؤًام الؿاب٣ت لبضء اإلاغى لخدضًض مىي٘ باعة الخمى الهٟغاء، ومالخٓت ظمُ٘ ألاشخام الظًً ًؼوعون جل٪ الباعة. والبدض في 

اعاث زال٫ ٖضة ؤًام ؾاب٣ت ًٖ هامىؽ ٢اصع ٖلى ه٣ل الٗضوي، واؾدئهاله بمبُض خكغي ٞٗا٫. و٦ظل٪ ؤو  اإلاباوي وؤما٦ً الٗمل الٍؼ

ُاث ٚحر اإلاٗغوٝ ؾببها وجىحي بالخمى الهٟغاء. وجدهحن ظمُ٘ اإلاسالُحن مً ألامغاى  صعاؾت خالث اإلاصخىبت بدمى زُٟٟت والٞى

حرهم والجحران الظًً لم ٌؿب٤ جدهُجهم يض اإلاغى.  ألاؾغة ٚو

ً

ً
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 بظغاءاث و٢اثُت ٖامت  

الؿٟغ، خُض ؤو  اإلاهىتؤو  غوعة للٗضوي بؿبب ؤلا٢امتقهىع ٞإ٦ثر للمٗغيحن بالً 1جىُٟظ بغهامج لخدهحن ظمُ٘ ألاشخام في ؾً  -

ت ٞحروؽ الخمى الهٟغاء ) ُٗى خ٣ىت واخضة جدذ الجلض مً ل٣اح ًدخىي ٖلى طٍع
ُ
الت في D92ح ّٗ ب11ًً( الخُت اإلاىهىت، وج٩ىن ٞ ا % ج٣ٍغ

ؾىت ٖلى ألا٢ل وعبما ؤَى٫، وؤن  11-12ؤًام مً الخل٣ُذ و٢ض حؿخمغ مضة  92-2مً اإلاخل٣حن، وجٓهغ ألاظؿام اإلاًاصة اإلاىاُٖت بٗض 

ىت. بلى  للىاثذ الصخت الضولُت للؿًٟغا َب٣ًًا ؾىىاث مُلىبًً 92بٖاصة الخمىُ٘ زال٫ ؤو  الخمىُ٘  اإلاىا٤َ اإلاخَى

م٨ً ؤن ٌُٗى م٘ مؿخًضاث ؤزغي مشل ل٣اح الخهبت، ول ًىص ى  - ًم٨ً ؤن ٌُٗى الل٣اح في ؤي و٢ذ بٗض الكهغ الؿاصؽ مً الٗمغ ٍو

 ٣اح في الخالث الخالُت بةُٖاء الل

يبػي ؤن ًىٓغ ُٞه ٣ِٞ باليؿبت للظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن  -9 قهىع ٖىضما ًسص ى ؤن ٩ًىن  1-4ألاقهغ ألاعبٗت ألاولى مً الٗمغ، ٍو

ت. ت الٗمٍغ  زُغ الخٗغى ؤ٦بر مً زُغ التهاب الضماٙ اإلاغجبِ بالل٣اح والظي ٌٗخبر ؤهم اإلاًاٖٟاث في هظه اإلاجمٖى

٣اح في الٓغوٝ التي ل ًىص ى ٞحها باؾخٗما٫ الل٣اح الخي ول في ألاقهغ الشالزت ألاولى مً الخمل، بل بطا ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن ل ًىصر بالل -2

زُغ الخٗغى للمغى ؤ٦بر مً الخُغ الىٓغي ٖلى الخمل. وم٘ طل٪ ل جىظض صلثل ٖلى وظىص يغع ممُذ مً الل٣اح ول٨ً لىخٔ 

 مهاث، وهى صلُل ٖلى بم٩اهُت بٖاصة الخمىُ٘ بٗض اهتهاء الخمل. اهسٟاى مٗضلث الخدى٫ اإلاهلي في ألًا

- ًًُ غاى ؤلاًجابُحن ؾحرولىظ لٟحروؽ الٗىػ اإلاىاعي البكغي. ول جىظض صلثل ٧اُٞت حؿمذ بال٣ُ٘ ا ًىص ى بالل٣اح لؤلشخام ٖضًمي ألٖا

 ٖلى ألاشخام الظًً لضحهم ؤٖغاى.ا ُٞما بطا ٧ان الل٣اح ٌك٩ل زُغًً

ت والخل٣ُذ ٖىض اللؼوم.ؤو  الخًغ باؾدئها٫ م٩اٞدت اإلاغى في -  م٩اٞدت هامىؽ الؼاعجت اإلاهٍغ

" وألاهىإ الٛابُت مً الؼاعجت بالخمىُ٘ الظي Haemagogusالضٚلُت التي جى٣لها اإلاضمىمت "ؤو  "Sylvanم٩اٞدت الخمى الهٟغاء ألاظمُت " -

ُٟت الظًً جًُغهم مهجهم صزى٫ الٛاباث في مىا٤َ الخمى الهٟغاء، ولؤلشخام بلى  ًىص ى به لجمُ٘ ألاشخام في اإلاجخمٗاث الٍغ

اعصاث البٗىى.  ىص ى بإن ٌؿخٗمل ألاشخام ٚحر اإلامىٗحن اإلاالبـ الىا٢ُت والىامىؾُاث َو اعة جل٪ اإلاىا٤َ ٍو  الظًً ٌٗتزمىن ٍػ

غ١ اهخ٣اله و٦ُُٟت الى٢اًت مىه ًو - الماث اإلاغى َو ُت الصخُت للمىاَىحن واإلا٣ُمحن ًٖ ؤٖغاى ٖو يغوعة مغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي الخٖى

غاى والٗالماث.  ٖىض مالخٓت ألٖا

 

 إلاجساءاث الىبائيت:

ت ت:أو  الحمى الصفساء الحضٍس  املنلىلت  الصاعجت املصٍس

ت.ا باألشخام الظًً هم ؤ٦ثر حٗغيًًا الخل٣ُذ الجماعي بضءًً -  والظًً ٌِٗكىن في مىا٤َ ًىظض بها بٗىى الؼاعجت اإلاهٍغ

ت. وبػالت ظمُ٘ ؤما٦ً جىالض عف ظمُ٘ اإلاىاػ٫ في ا - ت وهى بظغاء جىظض صلثل ٖلى ٞاٖلُخه في م٩اٞدت ألاوبئت الخًٍغ إلاجخم٘ بمبُضاث خكٍغ

ت"  مٗالجتها بمبُض للحر٢اث.ؤو  بٗىى "الؼاعجت اإلاهٍغ

 

 ألاجميت:أو  الحمى الصفساء الدػليت

لى ألاٞغاص ٚحر ؤو  غب مجها،بال٣ؤو  الخل٣ُذ الٟىعي لجمُ٘ ألاشخام الظًً ٌِٗكىن في مىا٤َ الٛاباث الظًً ًضزلىن    مشل هظه اإلاىا٤َ. ٖو

 ن.اإلامىٗحن ججىب اعجُاص َغ١ الٛابت خُض جىظض الٗضوي، ٦ما ًجب ٖلى ألاشخام اإلامىٗحن بجبإ هظا ؤلاظغاء زال٫ ألاؾبٕى ألاو٫ بٗض الخدهح
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 إلاجساءاث الىكائيت الخا ت  مىاطم الحج والعمسة:

 الدول املظتهدفت: 

ليت الخاليت:  الدول ألافٍس

٣ُا الىؾُى، ظمهىعٍت ال٨ىٛى الضًم٣غاَُت،   ىضا، بىحن، بىع٦ُىا ٞاؾى، بىعهضي، حكاص، جىظى، ظامبُا، ظمهىعٍت ؤٍٞغ ظىىب بزُىبُا، ؤهجىل، ؤٚو

ا، الؿىصان، الؿىصان، الؿىٛا٫، ال٩امحرون، ال٨ىٛى، ؾاخل الٗاط، ؾحرالُىن، الجابىن، ٚاها، ُٚيُا، ُٚيُا الًا ؾخىاثُت، ُٚيُا بِؿاو، ٦ُيُا، لُبحًر

ا، مالي، مىعٍخاهُا.   الىُجغ، هُجحًر

كا الجنىبيت والىططى:   دول أمٍس

ىضاص وجىباٚى ، ٞجزوٍال ، ٧ىلىمبُا ، ألاعظى ل، بىلُُٟا، ؾىعٍىام ، بحرو ، بىما ، جٍغ  خحن ، باعاظىاي.ؤلا٧ىاصوع ، ظُاها الٟغوؿُت ، ظُاها ، البراٍػ

 طلىبت:إلاجساءاث امل

ت اإلاٟٗى٫ َب٣ًًؤو  الدجؤو  ًُلب مً ال٣اصمحن للٗمغة .1 ا ؤي ٚغى آزغ مً الضو٫ اإلاٗلىت مىبىءة بالخمى الهٟغاء ج٣ضًم قهاصة جدهحن ؾاٍع

( ٖكغة ؤًام وحؿخمغ نالخُت قهاصة 92للىاثذ الصخُت الضولُت جشبذ جدهُجهم يض هظا اإلاغى ٢بل ونىلهم للممل٨ت بمضة ل ج٣ل ًٖ )

 مضي الخُاة.الخُُٗم 

ٖضم نالخُتها، ٖلى اإلاسخهحن باإلاىٟظ بباٙل عثِـ اللجىت الخىُٟظًت لبرهامج الصخت الٗامت بالدج ممشلت ؤو  في خالت ٖضم وظىص قهاصة الخُُٗم .0

ًًُ ٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بم٨ت اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت بل٨تروه اؾمه وظيؿِخه وع٢م بالٟا٦ـ ب٩امل بُاهاث ال٣اصم مخًمىت ؤو  افي ٍٞغ

ش ونىله وم٩ان ب٢امخه في م٨ت اإلا٨غمت اإلاضًىت اإلاىىعة واؾم اإلاُٝى وؤع٢ام الاجها٫ به وطل٪ لخُب٤ُ بظغاءاث ؤو  ظىاػ ؾٟغه وع٢م الغخلت وجاٍع

 ختى اه٣ًاء ؾخت ؤًام.ؤو  الخ٣ص ي الىباجي اإلاكضصة ٖلُه ختى جبضؤ نالخُت الكهاصة

ت الهالخُت جُٟض  ًُلب مً الُاثغاث والؿًٟ ووؾاثل .2 الى٣ل اإلاسخلٟت ال٣اصمت مً البلضان اإلاٗلىت مىبىءة بالخمى الهٟغاء قهاصة جُهحر ؾاٍع

 بةباصة الخكغاث )البٗىى( مً ٖلى مخجها. 
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 حمـــــــــــــــــى الضنــــــــــــــــــــك
 لي زالزت ؤهىإ ٦ما ًبلى  ًى٣ؿم اإلاغى بها حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه

 خمى الًى٪ الٗاصًت 

خمى ٞحروؾُت خاصة طاث بضء مٟاجئ جغجٟ٘ ٞحها صعظت الخغاعة إلاضة ج٣غب مً زمؿت ؤًام م٘ نضإ قضًض في م٣ضمت 

ًلُت وفي بٌٗ ألاخُان قيء.  الغؤؽ وؤلم بمازغة الٗحن وآلم مٟهلُت ٖو

ُت   خمى الًى٪ الجٞز

ش مغض ي خضًض لىظىص خمى. ؤو  خمى -  جاٍع

ت به٣و الهٟاثذ ال -  /مللُمتر م٨ٗب. ٣ً922.222ل ٖضصها ًٖ دُض بن ضمٍى

ُت واضخت مشل اًجابُت ازخباع الٗانبت  - ُت ؤو  petechiaeوالخبر  tourniquetمٓاهغ هٞؼ ْىاهغ هٞؼ

 واضخت.

ذ  -  اػصًاص في الهُماجى٦ٍغ
ً
الخٔ ٖاصة ُت، ٍو ٖالماث ٖلى ٣ٞضان البالػما الىاظمت ًٖ اػصًاص هٟاطًت ألاٖو

haematocrit البًُ التي ًم٨ً ؤو  ؤ٦ثر م٘ اػصًاص م٩افئ لظل٪ في ؾىاثل الجىبؤو  %22ضاع بم٣

غ ؤلاقٗاعيؤو  حصخُهها باإلاىظاث ٞى١ الهىجُت  اإلا٣ُعي.ؤو  بالخهٍى

 مخالػمت نضمت خمى الًى٪ 

غاى الؿاب٣ت ومً ٖالماث الهضمت بلى  جخمحز بىظىص نضمت باإلياٞت  ألٖا

٘ وي٠ُٗ.   هبٌ ؾَغ

 مللُمتر ػثب٤. 22ًٖ  يِٛ الىبًت ي٤ُ ٣ًل 

 ه٣و يِٛ الضم باليؿبت للٗمغ. 

غاٝ ج٩ىن باعصة م٘ ظلض ؾازً وجململ.   ألَا

 الخالث اإلاا٦ضة

 

 (12بةخضي الُغ١ الخالُت  )م ا هي الخالت التي ًخم جإ٦ُض اًجابُتها مسبرًًً

ٖت اإلاؼًعؤو  ٖؼله مً ألاوسجت بخل٣ُذ الىامىؽؤو  ٖؼ٫ الٟحروؽ مً الضم ؤزىاء وظىص الخمى -

 اليؿُجُت. 

اصة بمٗض٫ ) - ؤ٦ثر مً ٞحروؾاث خمــى ؤو  ( ؤمشا٫ ٖلى ألا٢ل في ألاظؿام اإلاًاصة لىاخض4وظىص ٍػ

 الًى٪ لُٗيخحن مً الضم.

م٨ً ال٨ك٠ ٖىه زال٫  IgMالًض الىىعي  - ؤًام مً بضء ْهىع    2-0ٌٗجي وظىص بنابت خضًشت ٍو

غاى.  ألٖا

ؤًام مً  1-9( زال٫ Non-Structural Protein 9) NS1بًجابُت ٞدو البروجحن الجؼجي للٟحروؽ  -

غاى.  بضء ْهىع ألٖا

٣ت جٟاٖل ؾلؿلت البىلُمغاػ  - ُت للٟحروؽ بٍُغ  .PCRبًجابُت ٞدو مخىالُاث الخمٌ الىىوي الىٖى

 ون٠ اإلاغى

. 

 

ما ج٩ىن زىاثُت ا ؤًام، و٦شحرًً 2ما ج٩ىن ؤ٦ثر مً ا ؤًام )هاصعًً 1-1هدى  مغى ٞحروس ي خاص، ًخمحز ببضء ٞجاجي وخمى إلاضة

ٖامت مب٨غة في  erythemaالُىع، نضإ قضًض، ؤلم ًٖلي وآلم في اإلاٟانل، ايُغاباث في ظهاػ الهًم وجدضر خمامي 

ٓهغ ٖاصة َٟذ ب٣عي خُاَي زال٫ صوع ؤلاٞغا١ )هبٍى الخمى(  ُت  defervescenceبٌٗ الخالث ٍو و٢ض جدضر مٓاهغ هٞؼ

ًًُ epistaxisوالُغٖاٝ  petechiaeؤزغي ٧الخبراث   مغث
ً
في ا وهٝؼ اللشت زال٫ ؤي و٢ذ مً َىع الخمى ول ٩ًىن الُٟذ ٖاصة

ُه ٦بري في البالٛحن مشل هٝؼ الجهاػ  ألاظىاؽ طوي الجلض ال٣اجم. وم٘ الخٛحراث اإلاغيُت اإلاؿدبُىت ٢ض جدضر مٓاهغ هٞؼ
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 ٚؼاعة الُمض في ؤلاهار.ؤو  الهًمي في خالث ال٣غخت الهًمُت،

 مؿبب اإلاغى

 

وهى مً الٟحروؾاث الٟالُٞت وجىٞغ ؤلانابت بإخض هظه ألاهماٍ  4و 1، 2، 9حروؽ خمى الًى٪ بإهماَه ألاعبٗت ٞ

غها يض ألاهماٍ ألازغي هي خماًت ما٢خت ويُٟٗت.   خماًت مؿخ٣بلُت مً بٖاصة ؤلانابت بظاث الىمِ بل ؤن الخماًت التي ًٞى

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

 بًضؽ بًجبخاي. جيخ٣ل الٗضوي بىاؾُت لضٚت بٗىيت ●

 ل ًيخ٣ل اإلاغى مباقغة مً شخو آلزغ بضون وظىص هظا الىا٢ل.  ●

ًيكِ البٗىى في اللضٙ ؤزىاء ؾاٖاث الجهاع زانت بٗض ؾاٖخحن مً قغو١ الكمـ و٢بل ؾاٖاث مً ٚغوب  ●

ىض لضٚها إلاٍغٌ مهاب زال٫ الشالزت ؤًام ألاولى مً اإلاغى ٞان البٗىيت جإزظ الضم اإلادمل  الكمـ ٖو

 ًىم وجب٣ى مٗضًت َى٫ ب٣ُت ٖمغها 92-4حروؾاث وجهبذ مٗضًت بٗض بالٟ

 ٞترة الخًاهت

 

حن وفي الٗاصةبلى  جتراوح ٞترة الخًاهت مً زالزت ؤًام  ؤًام. 2-4هدى  ؤؾبٖى

 مضة الٗضوًي

 
 ل جيخ٣ل الٗضوي مباقغة مً بوؿان آلزغ. -

ع الخمى وهي مضة جبلٜ في مً ٢بل ْهىع اإلاغى ختى جهاًت صًوا ٩ًىن الصخو اإلاٍغٌ ٖاصة مٗضًًً -

 ؤًام. 2 –0ًاإلاخىؾِ 

 ًىم مً لضٙ الصخو اإلاٍغٌ وجب٣ى مٗضًت َىا٫ خُاتها. 92-4ج٩ىن البٗىيت مٗضًت بٗض  -

 مهضع الٗضوًي

 
ت  - ت( في اإلاغا٦ؼ الخًٍغ جدضر صوعة الٟحروؽ بحن ؤلاوؿان وبٗىيت بًضؽ بًجبخاي )الؼاعجت اإلاهٍغ

ت.   اإلاضاٍع

غب جدضر صوعة ال٣غوص م٘ الب - ٗىى ٦مؿخىصٕ لهظه الٟحروؾاث في مىا٤َ ظىىب قغ١ آؾُا ٚو

٣ُا.  ؤٍٞغ

 ٖغاى والٗالماثألًا

 
 ٢ض جإزظ خمى الًى٪ ؤخض الاق٩ا٫ الخالُت   -

ُت - البًً خمى ٚحر هٖى  بضون ؤٖغاى.ا وهي جمشل ٚالبُت الخالث ٚو

ٟذ جخمحز بىظىص خمى م٘ الهضإ الكضًض، آلم اإلاٟانل والًٗالث  خمى الًى٪ البؿُُت - َو

ُت. tourniquetظلضي وازخباع الٗانبت   هى الازخباع الىخُض الظي ًض٫ ٖلى وظىص ؤٖغاى هٞؼ

ت - مشل  ال٣يء اإلاؿخمغ وآلم قضًضة في البًُ وهي ماقغاث مب٨غة  خمى الًى٪ م٘ ٖالماث جدظًٍغ

كُت اإلاساَُتؤو  مً حؿغب البالػما، ال٠ًٗ والضوزت ٠ في ألٚا  هٍؼ٠ؤو  اهسٟاى يِٛ الضم، هٍؼ

٘ في ٖضص  اصة حجم ال٨بض م٘ وظىص ؤلم ٖىض الًِٛ ٖلُه واهسٟاى ؾَغ في مىا٢٘ الخ٣ً، ٍػ

ت ذ ٞى١ زِ ألاؾاؽ.ؤو  1زلُت/ملم 922.222هدى  بلى الهٟاثذ الضمٍى  اعجٟإ الهُماجى٦ٍغ

جغا٦م الؿىاثل م٘ ؤو  نضمت الًى٪بلى  حؿغب البالػما الكضًضة التي جاصيخمى الًى٪ الخغظت   -

٠ خاص و٢هىع قضًض في ؤظهؼة الجؿم. ي٤ُ الخىٟـ،  هٍؼ

 الدصخُو

 

الماث اإلامحزة للمغى. ● غاى ٖو  ألٖا

 ٖؼ٫ الٟحروؽ مً الضم.  ●

 اعجٟإ في ألاظؿام اإلاًاصة.  ●
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 الخعليماث الخا ت  الفحى اث وأخر  يناث الدم:

 صخُحن مغاٖاة ما ًلي ٖىض الخهى٫ ٖلى ُٖىاث الضم مً اإلاغض ى اإلاكدبه بنابتهم بدمى الًى٪ ًجب ٖلى الٗاملحن ال .9

 في الُٗاصة الخاعظُت للمغض ى الخاعظُحن وحؿمى هظه الُٗىت مهل اإلاغخلت الخاصة.ؤو  جازظ بمجغص صزى٫ اإلاٍغٌ اإلاؿدكٟى الُٗىت ألاولى 

اة وحؿمى الُٗىت الشاهُت  ٌ ًخم ؤزظ الُٗىت و٢ذ الٞى اة اإلاٍغ هظه الُٗىت  جازظ ٢بل زغوط اإلاٍغٌ مً اإلاؿدكٟى بٟترة ٢هحرة وفي خالت ٞو

 مهل مغخلت الى٣اهت وبٟانل ػمجي ًٖ الُٗىت ألاولى ٢ضعه ٖكغة ؤًام.

ٌ مً اإلاؿدكٟى في زال٫ الُٗىت الشالشت   ًىم مً  29-2ًىم مً اهتهاء الخمى وبٗض  2-9ٌؿخدؿً ؤزظ ُٖىت زالشت في خالت زغوط اإلاٍغ

 ت اإلاخإزغ.الخهى٫ ٖلى مهل اإلاغخلت الخاصة وحؿمى هظه الُٗىت مهل مغخلت الى٣اه

ش الٗؼ٫، جاٍع غاى، جاٍع ش بضء ألٖا ، الجيؿُت، جاٍع ٌ التي جخًمً الاؾم، الٗىىان، الىٕى ُٟت ًٖ اإلاٍغ ش ؤزظ جغؾل م٘ الُٗىاث اإلاٗلىماث الخٍٗغ

غي مسخهغ للخالت.  الُٗىت، ون٠ ؾٍغ

خم ويٗها في ؤهبىبت بزخباًع 1-٦2مُت الضم اإلاُلىبت ل٩ل ُٖىت  .2 ٢اعوعة ظم٘ ُٖىاث م٘ وي٘ قٍغِ لن٤ ٖلحها ؤو  مل مً الضم الىعٍضي ٍو

ش ؤزظ الُٗىت. ٌ، ع٢م الخٍٗغ٠، جاٍع  ٨ًخب ُٞه اؾم اإلاٍغ

غها .1 ُُت اإلاد٨مت ٖىض جٞى ال٣اعوعة إلاى٘ ؤو  مكم٘ ٖلى ُٚاء ألاهبىبتؤو  ًخم وي٘ قٍغِ لن٤ؤو  ٌؿخدؿً اؾخسضام ألاهابِب طاث ألٚا

اث ؤزىاء ه٣لها للمٗمل.  اوؿ٩اب اإلادخٍى

غاعى ٖضم ججمُض الُٗىاث، ؤما بطا ٧اهذ ٖملُت ه٣ل الُٗىاث جإزظ ؤ٦ثر مً ا اإلاسخبر ٞىًعًبلى  ُىاث في خاٞٓت بها زلج وجغؾلجىي٘ الٗ .4  24ٍو

الخٔ ججىب ججمُض ُٖىاث الضم بطا لم ًخم ٞهل اإلاهل مىه.ا ؾاٖت ُٞجب ٞهل اإلاهل مً الضم وبعؾاله مجمًضً  ٍو

اث٠ ال٨بض. الٟدىناث التي ًخم بظغائها   ٖؼ٫ الٟحروؽ .1  بؼعاٖت ُٖىت مً الضم والازخباعاث اإلاهلُت وازخباع ْو

 

م املٍسض  املظدشفى:   الحالث التي ًجب فيها جنٍى

ٌ باإلاؿدكٟى بطا ٧ان ٌٗاوي مً آلاحي  م اإلاٍغ  ًخم جىٍى

ت.   خمى يى٪ م٘ ٖالماث جدظًٍغ

ٟا٫، ٦باع الؿً، صاء الؿ٨غي، ا  ُت خالث صخُت مهاخبت للًى٪ مشل الخمل، ألَا عجٟإ يِٛ الضم، الٟكل ال٩لىي، ؤمغاى الضم الجٞز

 اإلاؼمىت.

 بٌٗ الخالث التي لها ْغوٝ زانت مشل اإلاغض ى الظًً ٌِٗكىن بمٟغصهم والظًً ٌِٗكىن في مىا٤َ بُٗضة ًٖ ؤي وخضاث صخُت. 

٘ وبلى الٗىاًت الٟاث٣ت مشل خاًلبلى  خالث خمى الًى٪ الخغظت التي جدخاط  ث الًى٪ م٘ حؿغب البالػما الكضًضة التي الخضزل الٗالجي الؿَغ

٠ الخاص، ال٣هىع الكضًض في ؤظهؼة الجؿم.بلى  جاصي  نضمت )نضمت الًى٪( و/ؤو جغا٦م الؿىاثل م٘ ي٤ُ الخىٟـ، الجًز

 إلاجساءاث الىكائيت ججاه املسض ى:

ت ٖملُاث خمى الًى٪ ب٣ؿم هىا٢ل اإلاغى بةصاعة الصخت  .9 الٗامت بصخت م٨ت اإلا٨غمت ٖلى ؤع٢ام الهىاج٠ ًخم ؤلاباٙل الٟىعي بالهاج٠ لٛٞغ

ٌ وحٗبئت بُاهاث الاؾخماعة والخإ٦ض مً 2921411922 –2921422491ً) ( وؤزظ ع٢م ٧ىصي للخالت اإلاكخبهت واؾخ٨ما٫ الاؾخ٣هاء الىباجي للمٍغ

 حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.

ت ًمى٘ ونى٫ البٗىى بلحها. .2 ٌ في ٚٞغ  ًخم ٖؼ٫ اإلاٍغ

 الخخامي.ؤو  خخُاَاث الخانت بالضم ول جىظض يغوعة للخُهحر اإلاهاخبًجب اجساط الًا .1
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 إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:

حن الؿاب٣حن  .9 ٌ زال٫ ألاؾبٖى خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىا٫ ٞترة خًاهت اإلاغى ل٦دكاٝ ؤي ؤٖغاى للمغى، وجدضًض م٩ان ب٢امت اإلاٍغ

ت مهضع الٗضوي والبدض ًٖ ؤ  التي لم ًخم الخبلُٜ ٖجها بحن اإلاسالُحن.ؤو  ي خالث ٚحر مصخهتللمغى إلاٗٞغ

حن للخمى الهٟغاء، ُٞجب جمىُ٘ الؿ٩ان يض  .2 ل ًىظض جمىُ٘ اإلاسالُحن ل٨ً بطا خضر مغى خمى الًى٪ بال٣غب مً باع صٚلُت مدخملت الخَى

 الخمى الهٟغاء، ألن الىا٢ل واخض.

الماجه  .1 ُت اإلاسالُحن ًٖ اإلاغى وؤٖغايه ٖو غ١ اهخ٣اله و٦ُُٟت الى٢اًت مىه وم٩اٞدخه وؤهمُت مغاظٗت ؤ٢غب وخضة صخُت ٖىض قٗىع ؤي جٖى َو

 مً ؤٞغاص ألاؾغة بإٖغاى اإلاغى.

 

 إجساءاث وكائيــت  امت:

مل الاؾخ٨كاٝ الخكغي ألما٦ً ؾ٨ً الخالث  .9 ٖمل مؿىخاث في اإلاجخم٘ لخدضًض ٦شاٞت الىا٢ل و٦ظل٪ مىا٤َ وظىص الحر٢اث وج٩ازغها ٖو

ت الالػمت.وال ٤ الغف باإلابُضاث الخكٍغ  ٣ًاء ٖلى البٗىى )البالٜ والحرقي( ًٖ ٍَغ

غ١ اهخ٣اله وو٢اًت ؤهٟؿهم مً لضٚاث البٗىى باآلحي  .2 ُت اإلاىاَىحن ًٖ اإلاغى َو  جٖى

 اؾخٗما٫ الىامىؾُاث وزانت جل٪ اإلاٗالجت باإلابُضاث. 

ماث َاعصة  الخلؼوهُاث التي ًيبٗض مجها بساع زانت فيؤو  اؾخسضام ألا٢غام  ٠ بٗض قغو١ الكمـ و٢بل ٚغوبها ووي٘ ٦ٍغ ٞهل الخٍغ

 للبٗىى ٖلى ؤظؼاء الجؿم اإلاٗغيت للضٙ.

 اإلاىاػ٫.بلى  وي٘ الؿخاثغ ٖلى ألابىاب والىىاٞظ حٗخبر وؾُلت ٞٗالت إلاى٘ صزى٫ البٗىى 

 

  



 

57 
 

 حمى الـىادي املخصدع

، اخخ٣ان الٗحن، آلم ٖامت ووظ٘ بالٓهغ، آلم زل٠ الٗحن flushnessجاجي بدمى، جىعص الىظه مغى طو بضء ٞ بها حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه

ُه. ؤو  وؤلم بالًٗالث م٘ وظىص ًغ٢ان  ؤٖغاى هٞؼ

 الخالث اإلاا٦ضة

 

 اجإ٦ُضها مسبرًًًبلى  الخالت اإلاكخبهت بياٞت

 ون٠ اإلاغى

. 

 

هاخب الخمى التهاب في الكب٨ُت مغى ٞحروس ي خاص ًخمحز ببضء ٞجاجي بدمى في ٚالبُت الخاًل ث اإلاهابت. ٍو

م٨ً ؤن ًاصي هظا الالتهاب ت في ب٣ٗت الٗحن الضا٦ىت واإلاى٣ُت اإلادُُت بها ٍو ُت الضمٍى ٣ٞضان صاثم بلى  وألاٖو

 للغئٍت.

 

٠، ًغ٢ان، و٢ض ًدضر التهاب بلى  % مً الخالث اإلاهابت ًخُىع اإلاغى9هدى  في نىعة قضًضة مصخىبت بجًز

بًً 0-1جهاًت هىبت الخمى التي حؿخمغ مً ال٨بض في  اة في هه٠ هظه الخالث ج٣ٍغ  . وهى مغى مًاؤًام، وجدضر الٞى

ىام واإلااٖؼ ألامغاى  اإلاكتر٦ت التي جهِب ؤلاوؿان والخُىان )جتر٦ؼ ؤلاناباث في الخُىاهاث مشل اإلااقُت وألٚا

 (. اوجدضر في ؤلاوؿان ؤخُاهًً

 مؿبب اإلاغى

 

ت الٟىانض.  ٌؿبب اإلاغى ٞحروؽ خمى ت ومً ظيـ مجمٖى الىاصي اإلاخهضٕ وهى مً ٖاثلت الٟحروؾاث الُبيُاوٍَّ

ؿخُُ٘ الٟحروؽ الب٣اء لٗضة ؤقهغ في صعظت خغاعة جهل ت. 4بلى  َو  صعظاث مئٍى

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

٤ لضٙ البٗىى جيخ٣ل الٗضوي للخُىاهاث ولئلوؿان. ●  ًٖ ٍَغ

٤ اؾخيكا١ الٟحروؽ ؤزىاء الظبذ ●  لُض.الخًىؤو  ًٖ ٍَغ

 ٖىض جضاو٫ ألاظىت اإلاجهًت للخُىاهاثؤو  ؾىاثل الجؿم في الخُىاهاث اإلاهابت ؤزىاء الظبذؤو  مسالُت صم ●

 جضاو٫ م٘ لخىم مهابت. ؤو 

 جم حسجُل بٌٗ خالث الٗضوي في اإلاسخبراث. ●

م٘ بالخماؽ ؤو  aerosolsًم٨ً ؤن ٌؿاهم الى٣ل آلالي بىاؾُت الخكغاث البالٗت للضم والى٣ل بالًباثب  ●

ضاء في خضور ٞاقُاث خمى الىاصي اإلاخهضٕ.  الضم قضًض ؤلٖا

٤ الضم. ●  لم ًشبذ اهخ٣ا٫ الٟحروؽ مباقغة مً شخو آلزغ بل ًٖ ٍَغ

 ٞترة الخًاهت

 

.ا ًىًمً 92-1  ٞترة الخًاهت 
ً
 ٖاصة

 مضة الٗضوًي

 

 آزغ.بلى  ل جيخ٣ل الٗضوي مباقغة مً شخو

ت ل٩ي ٩ًىن ًدخمل ؤن ًى٣ل البٗىى الٟحروؽ َى٫ خُاجه ًو جدضر ٦ثرة الٟحروؾاث في الضم الًغوٍع

غي..ا البٗىى الىا٢ل مٗضًًً  ٖىض ؤلانابت بإٖضاص ٦بحرة مجها ؤزىاء اإلاغاخل اإلاب٨غة مً اإلاغى الؿٍغ

 مهضع الٗضوًي

 

 اإلاىاش ي وؤلاوؿان.

 ٖغاى والٗالماثألًا

 

ت(، نضإ، ي٠ٗ ٖام، آلم اإلاٟانل والًٗالث، ٚش 42-12.4خمى ) ُان وقيء، عهاب الًىء. صعظت مئٍى

دضر الكٟاء زال٫   ؤًام. 2-4ٍو

 

ُــــــــت وعٖــــــــاٝ، ٦مــــــــا ًم٨ــــــــً ؤن  ُــــــــت فــــــــي الجلــــــــض ٖلــــــــى قــــــــ٩ل ب٣ــــــــ٘ هٞؼ فــــــــي الخــــــــالث الكــــــــضًضة جٓهــــــــغ ٖالمــــــــاث هٞؼ

ـــــــــــ٤ الجهــــــــــاػ الهًـــــــــــمي مصـــــــــــخىبًً بخلــــــــــ٠ قـــــــــــضًض فــــــــــي زالًـــــــــــا ال٨بــــــــــض والتهـــــــــــاب الـــــــــــضماٙ ا ًدــــــــــضر هـــــــــــٝؼ ٖــــــــــً ٍَغ

 غ.٣ٞضان البهبلى  والتهاب الكب٨ُت الظي ٢ض ًاصي
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 الدصخُو

 

 ٖؼ٫ الٟحروؽ بؼعاٖت ُٖىت مً الضم. ●

ُت في  زال٫ ) ● ش بضء 94 –1ًالازخباعاث اإلاهلُت  ًم٨ً ا٦دكاٝ ألاظؿام اإلاًاصة الىٖى ( ًىم مً جاٍع

غي ومشا٫ ٖلى جل٪ الازخباعاث ما ًلي  غاى وهى ًخىا٤ٞ م٘ بضاًت الخدؿً الؿٍغ  ْهىع ألٖا

م ●  .IgGو IgMلل٨ك٠ ًٖ ألاظؿام اإلاًاصة  ELISA م٣اٌؿت اإلامتز اإلاىاعي اإلاغجبِ باألهٍؼ

 .Virus Neutralizationمٗاصلت الٟحروؾاث  ●

 .FATبزخباع ألاظؿام اإلاًاصة بالخإل٤  ●

 .HAIجشبُِ الترام الضمىي  ●

 .Plaque Reduction Neutralizationاؾخٗضا٫ ج٣لُل اللىاثذ  ●

 .CFجشبُذ اإلاخممت  ●

 .Immunodiffusionالاهدكاع اإلاىاعي  ●

 

 اءاث الىكائيت ججاه املسض ى:إلاجسا

ت ٖملُاث الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج بالصخت الٗامت باإلاى٣ُت ٖىض الاقدباه في الخالت، والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر ا الخبلُٜ ٞىًعً - للٛٞغ

 هٓام خهً بلو.

صم خُض بن ؾىاثل الجؿم ؤو  صم اإلاٍغٌ الٗؼ٫ بظباعي في ٚٝغ زانت زم عقها باإلابُضاث ٦ما ًخم اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لٗضم مالمؿت -

ٌ عبما ٩ًىن مٗضًًً  .ااإلاٍغ

ٌ بالٛلي - البساع جدذ يِٛ. والخُهحر الجهاجي ألصواث ومهماث ومالبـ اإلاٍغٌ وجُهحر ؤو  الخُهحر اإلاهاخب ألصواث ومهماث ومٟغوقاث اإلاٍغ

.ٌ ت اإلاٍغ  ٚٞغ

٠ الخالت والازخباعاث اإلاسبًر -  ت.الخإ٦ض مً حصخُو اإلاغى خؿب حٍٗغ

ٌ ًٖ اإلاغى ووؾاثل اهخ٣اله وؤهمُت الابخٗاص ًٖ الىامىؽ والغؾاثل الصخُت ألازغي التي جًمً ٖضم اهخ٣ا٫  - ُت صخُت للمٍغ بظغاء جٖى

ٌ ً.بلى  الٗضوي مً اإلاٍغ  آزٍغ

 ول ًىظض ٖالط هىعي للمغى. -

 

 إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:

 . اط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ٞىًعًالخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجسا -

الماث اإلاغى زانت في خالت  - خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىا٫ ٞترة الخًاهت وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع بإٖغاى ٖو

 وظىص شخو مهاب بىٟـ الٗاثلت.

حن الؿاب٣حن لبضء البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال٫ ج - ٌ زال٫ ألاؾبٖى دضًض جدغ٧اث اإلاٍغ

 اإلاغى.

 الدجغ الهخي ل لؼوم له ول ًم٨ً جُب٤ُ جمىُ٘ اإلاسالُحن. -

غ١ اهخ٣اله و٦ُُٟت الى٢اًت مىه ويغوعة م٩اٞدت ها٢ل اإلاغى. - ُت الصخُت ًٖ اإلاغى َو  الخٖى
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 إجساءاث وكائيت  امت: 

 ٖىض خضور خالث حكمل ؤ٦ثر مً مى٣ُت.ؤو  ق٨ت ٖلى الىٟى١ اإلاكدبه في بنابتها باإلاغىاإلاًىؤو  ٖضم طبذ الخُىاهاث اإلاجزلُت اإلاٍغًت -

ىام واإلااٖؼ واإلااقُت يض اإلاغى. -  جدهحن ألٚا

ت مضي اهدكاع الٗضوي في اإلاىا٤َ. -  ا٦دكاٝ اإلاغى بحن الخغاٝ والخُىاهاث ألازغي ومٗٞغ

 اظغاءاث ججاه البٗىى حكمل  -

 ؤما٦ً ج٩ازغه وجضمحرها.جدضًض ٦شاٞت البٗىى والخٗٝغ ٖلى  .9

 اؾخٗما٫ اإلابُضاث ال٨ُمُاثُت إلا٩اٞدت الُىع البالٜ والحر٢اث. .2

 عصم البر٥ واإلاؿدى٣ٗاث و٧ل ؤما٦ً جىالض البٗىى. .1

 وي٘ قب٪ في ألابىاب والىىاٞظ. .4

 اؾخسضام اإلا٩اٞدت البُىلىظُت. .1

ها وجضاولها و٦ظل٪ ٖىض جضاو٫ الضم البكغي للمغض ى ؤزىاء الُىع اجساط الاخخُاَاث اإلاخبٗت في الٗىاًت بالخُىاهاث اإلاهابت بالٗضوي ومىخجات -

 الخاص.

 إلاجساءاث الدوليت:

ًت. - ضم طبذ الخُىاهاث اإلاٍغ  جل٣ُذ الخُىاهاث ٖو

ىت - ت إلاى٘ اهخ٣ا٫ البٗىى بالبىازغ بلى  خٓغ ه٣ل الخُىاهاث مً مىا٤َ مخَى مىا٤َ زالُت مً اإلاغى وجىُٟظ الاجٟا٢ُت الضولُت اإلاىيٖى

 غاث والى٣ل البري.والُاث
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 الكنؼـــى النزفيـــت –حمـــى اللــسم 

ُت م٘ اهدكاع َٟذ ظلضي.ا ًىًمً 92-1مغى طو بضء ٞجاجي بدمى مغجٟٗت مضة  بها حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه الماث هٞؼ  مصخىبت بألم بُىُت ٖو

 الخالث اإلاا٦ضة

 

 اجإ٦ُضها مسبرًًًبلى  ٞتالخالت اإلاكخبهت بيا

 ون٠ اإلاغى

. 

 

ت  ُت الضمٍى ُت ٢ض ًهاخبه خضور نضمت وججلِ الضم اإلاىدكغ صازل ألاٖو مغى ٞحروس ي زُحر مً الخمُاث الجٞز

DIC تراوح مٗض٫ ؤلاماجت اإلابلٜ ٖىه بحن الخالث بلى  و٢ض ًهِب الٟحروؽ زالًا ال٨بض مما ًاصي خضور ًغ٢ان ٍو

 %. 12في اإلاخىؾِ 

 اإلاغىمؿبب 

 

ت -هى ٞحروؽ خمى ال٣غم  ُت وهى مً ٖاثلت الٟحروؾــاث الُبيُاوٍَّ  الّىحروٍت.ؤو  ال٨ىٛى الجٞز

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

٤ لضٙ ال٣غاص اإلاٗضي.  ●  ًٖ ٍَغ

 اإلاسالُت اإلاباقغة م٘ صم اإلاهاب وبٞغاػاجه. ●

 اإلاسالُت اإلاباقغة للخُىاهاث اإلاهابت ؤزىاء الظبذ. ●

 ٞترة الخًاهت

 

 مً 
ً
 .اًىًمً 92-1ؤًام و٢ض جتراوح بحن  1-9ٖاصة

 مضة الٗضوًي

 

 ًىم مً الخٗغى.  91-0جدضر الٗضوي بٗض الخٗغى للضم وؤلاٞغاػاث في اإلاؿدكُٟاث في ٞترة 

 

 مهضع الٗضوًي

 

وآ٦الث الخكغاث وال٣ىاعى ٢ض جلٗب  Boophilusمهضع الٗضوي لم ًخدضص بٗض بل ؤن ال٣غاص )ؤهىإ ػظاجي الٗحن( والٗلـ 

 في طل٪. و٢ض جلٗب الخُىاهاث ألالُٟت مشل الخغاٝ واإلااٖؼ واإلااقُت صوع الٗاثل اإلاطخم ؤزىاء ألاوبئت الخُىاهُت. اصوًعً

ً ٞحروؽ خمى ال٣غم ٣ُا والبل٣ان والكغ١ ألاوؾِ وآؾُا الىا٢ٗت ظىىب زِ  –ًخَى ُت بلضان ؤٍٞغ ال٩ىوٛى الجٞز

ًصعظت قما 12الٗغى 
ً

 الىا٢ل الغثِس ي للٗضوي.وهي الخضوص الجٛغاُٞت لل٣غاص  – ل

 ٖغاى والٗالماثألًا

 

(، يـــــــــــــــ٠ٗ ٖـــــــــــــــام، اًىًمـــــــــــــــ 92-1اعجٟـــــــــــــــإ صعظـــــــــــــــت الخـــــــــــــــغاعة اإلاٟـــــــــــــــاجئ )مغجٟٗـــــــــــــــت باؾـــــــــــــــخمغاع مـــــــــــــــضة 

ــــــــــغاٝ واإلاى٣ُـــــــــت ال٣ُىُـــــــــت م ٣ٞــــــــــضان واضـــــــــر للكـــــــــهُت وؤخُاًهــــــــــ ا ايـــــــــُغاب، نـــــــــضإ، ؤلــــــــــم قـــــــــضًض فـــــــــي ألَا

 ًدضر ؤلم في البًُ مصخىب ب٣يء وبؾها٫. 

 

ُــــــــت ٖلــــــــى ؾــــــــ٠٣ الٟــــــــم واإلاؼمــــــــاع والبلٗــــــــىم مــــــــ٘ اهدكــــــــاع َٟــــــــذ ظلــــــــضي خبــــــــري بٗاًلا ٩ًــــــــىن اإلاــــــــغى مصــــــــخىبًً مــــــــاث هٞؼ

petechiae ًُبـــــــاقي ؤظـــــــؼاء الجؿـــــــم و٢ـــــــض ًىظـــــــض بٗــــــٌـ الجـــــــٝز مـــــــً اللشـــــــت وألاهـــــــ٠ والـــــــغثخحن بلـــــــى  مـــــــً الهـــــــضع والـــــــب

 اإلامُخت.ؤو  والغخم وألامٗاء ول٨ىه ٩ًىن ب٨مُاث ٦بحرة ٣ِٞ في الخالث الخُحرة

 الدصخُو

 

مً ُٖىاث وؿُجُت زال٫ ألاًام الخمؿت ألاولى مً اإلاغى ؤو  خٟغاص الٟحروؽ مً الضمٖؼ٫ الٟحروؽ  اؾ ●

 ٞئران عيُٗت.ؤو  وجل٣ُده في مؼإع وؿُجُت

ُت   ● ازخباع ؤو  ELISAفي اإلاهل باؾخسضام ازخباعاث ؤلالحزا  IgGوIgMا٦دكاٝ ألاظؿام اإلاًاصة الىٖى

مُت اإلاىاُٖت   ؿاصؽ للمغى.بضاًت مً الُىم ال EIAاإلا٣اٌؿت ؤلاهٍؼ

 في ٞترة اإلاغى الخاص والظي ٌؿخمغ إلاضة ؤعبٗت ؤقهغ. IgMْهىع اإلاؿخًض الىىعي  ●

 ل٦دكاٝ اإلااصة الىعازُت للٟحروؽ PCRالخٟاٖل الدؿلؿلي للبىلُمحراػ  ●
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 إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:

ت ٖملُاث الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج بالصختا الخبلُٜ ٞىًعً  الٗامت باإلاى٣ُت ٖىض الاقدباه في الخالت، والخإ٦ض مً حسجُل الخالت  للٛٞغ

 ٖبر هٓام خهً بلو.

 الٗؼ٫ بظباعي في ٚٝغ زانت باإلاؿدكُٟاث ٖلى ؤن جخسظ اخخُاَاث الضم والاٞغاػاث. 

ت بالخغاعة   اإلاُهغاث ال٩لىعٍت.ؤو  الخُهحر اإلاهاخب لئلٞغاػاث الضمٍى

٠ ا  ت.الخإ٦ض مً حصخُو اإلاغى خؿب حٍٗغ  لخالت والازخباعاث اإلاسبًر

ً وبالػما الى٣هحن طاث الُٗاع اإلاغجٟ٘ مً ألايضاص اإلاؿخٗضلت.  باٞحًر  ٢ض ٌؿخسضم الٗالط الىىعي بالخ٣ً الىعٍضي بالٍغ

ٌ ًٖ اإلاغى ووؾاثل اهخ٣اله و٦ُُٟت الى٢اًت مىه وم٩اٞدخه.  ُت صخُت للمٍغ  بظغاء جٖى

 

 إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:

 .االىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ٞىًعً الخ٣ص ي 

الماث اإلاغى   خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىا٫ ٞترة خًاهت اإلاغى وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع بإٖغاى ٖو

 زانت في خالت وظىص شخو مهاب بىٟـ الٗاثلت.

 وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن. البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت 

غ١ اهخ٣اله و٦ُُٟت الى٢اًت مىه.  ُت الصخُت للمسالُحن ًٖ اإلاغى َو  الخٖى

 الدجغ الهخي ل لؼوم له. 

 إجساءاث وكائيت خا ت  العاملين في املظدشفياث واملخخبراث: 

ضم مالمؿت  ُت يغوعة التزام الخغم ٖو اًت مغض ى الخمى الجٞز ٌ وبٞغاػاجه وطل٪ باؾخٗما٫ اإلاالبـ  ًجب ٖلى الٗاملحن في ٖع صم اإلاٍغ

، ُٚاء الغؤؽ، اإلاغاًل( ٖلى ؤن ًغاعى ؤزىاء زل٘ هظه اإلاالبـ ؤن ججٕز ال٨ٟٝى  الىا٢ُت طاث الاؾخسضام الىاخض )ال٨ماماث، ال٨ٟٝى

 آزغ ش يء وحٗضم هظه اإلاالبـ بالخغ١. 

ٌ.اؾخسضام اإلاُهغاث واإلا٣ٗماث ٖلى ألاما٦ً اإلالىزت باٞغاػاث اإلا   ٍغ

ًًٗ  مى٘ مى اؾخسضام الخىٟـ ا باجًًا ح٣ُٗم ٧اٞت ألاصواث وألاظهؼة اإلاخٗضصة الاؾخسضام واإلاؿخٗملت في الاوٗاف بٗض ٧ل اؾخٗما٫ ٍو

 الهىاعي بالوٗاف بىاؾُت الٟم.

ٌ مً ال٨غجىن الظي ٌؿخٗمل إلاغة واخضة و٦ظل٪ ؤ٦ُاؽ زانت مً الى  اًلىن ًغاعى اؾخٗما٫ الىؾاثل اإلاسههت لجم٘ بغاػ اإلاٍغ

 لجم٘ ال٣يء زم جدغ١ ظمُٗها بٗض الاؾخٗما٫.

ح٣ُٗم ٚٝغ ٖؼ٫ اإلاغض ى بٗض زغوظهم بالخُهحر بىي٘ ٦مُت مً بغمىجىاث البىجاؾُىم وزالزت ؤيٗاٝ هظه ال٨مُت مً الٟىعمالحن في  

ت بٗض ٢ٟل الىىاٞظ وألابىاب إلاضة  ٌ مغة 24بهاء مٟخىح وجغ٦ها صازل الٛٞغ ت اإلاٍغ ؤزغي بل بٗض بزخٟاء  ؾاٖت ول حؿخسضم ٚٞغ

 الغاثدت.

باء والٗاملحن مٗهم وؾاث٣ي ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ التي جى٣ل مغض ى خمى ال٣غم  ُت ألَا حن بالتزام الىٓاٞت والخ٣ُٗم و٦ظل٪ ؤو  جٖى اإلاخٞى

ُتهم بُغ١ اهخ٣ا٫ اإلاغى للى٢اًت مىه.  جٖى

باء واإلامغيحن إلاىاْغة اإلاغض ى وعٖ  ٤ مً ألَا اعة اإلاغض ى وجسهُو ٍٞغ  اًتهم وحصخُههم ومٗالجخه.مى٘ ٍػ
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ٌ  اة اإلاٍغ ٤ الؿلُاث الصخُت وجدب٘ هٟـ ؤلاظغاءاث الٟىُت اإلاُلىبت ؤو  في خالت ٞو ؤخض الخالث اإلاكخبهت، ًخم صًٞ الجشمان ًٖ ٍَغ

ً
ً
ً.بلى  ٖلى ٖضم بهخ٣ا٫ الٗضوي ؤزىاء الٛؿل والخ٨ٟحنا للمخىفى بمغى مذجغي خٟاْ  ؤشخام آزٍغ

ا

 إجساءاث وكائيت  امت: 

 ٠ُ الجمهىع بُغ١ اهخ٣ا٫ اإلاغى بال٣غاص ووؾاثل الخماًت الصخهُت.جش٣ 

ل في صازل   ًٟل اعجضاء مالبـ حُٛي الؿا٢حن والظعاٖحن وبصزا٫ ؤعظل الؿغاٍو ججىب اإلاىا٤َ التي ًىدكغ ٞحها ال٣غاص ما ؤم٨ً، ٍو

ً ٖلى الؿاؤو  الجىاعب، واؾخٗما٫ مىٟغاث ال٣غاص مشل زىاجي ؤزُل الخىلىمُض  ٢حن وألا٦مام. البرمُتًر

 وبدظع ومً ؤو  ٖىض الٗمل 
ً
اللٗب في مىا٤َ ًىدكغ ٞحها ال٣غاص، ًجب الخسلو مً ؤي َب٣ت مً ال٣غاص، والبدض ًٖ ال٣غاص مباقغة

جب خماًت ألاًضي بال٣ٟاػاث الخُىاهاث، واجساط الاظغاءاث التي جدض ؤو  اإلاالبـ ٖىض الخسلو مً ال٣غاص في ؤلاوؿانؤو  صون هغؽ ٍو

  ت ال٣غاص مشل مٗالجت الشىي والخٗضًل في اإلاؿ٨ً واإلا٩اٞدت ال٨ُمُاثُت.مً ظماٖ
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 مسض إًبىل / مازبيرج

ُت بىظىص مغى لصخـــو اظخمٗذ لضًه ٦ بها حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه ًحٗٝغ خالت الاقدباه باإلنابت بدمى ؤلاًبىل الٟحروؾُت الجٞز
ً

مً  ال

ىامل الخُ لى الىدى الخالي  ؤٖغاى ٖو  -غ لئلنابت باإلاغى ٖلى خض ؾىاء ٖو

 -الهٟاث ؤلا٧لُي٨ُُت  

ت م٘ وظىص ؤٖغاى مهاخبت مشل نضإ قضًض،  14.0وظىص اعجٟإ في صعظت خغاعة الجؿم ؤ٦ثر مً   صعظت مئٍى

٠ مً ٚحر وظىص ؾببًً  .اواضًخًا ؤلم بالًٗالث، قيء، بؾها٫، آلم ومٛو بالبًُ ؤي هٍؼ

 -ثُت الخالُت  الضللث الىبا

مكدبه بنابخه بدمى ؤلاًبىل الٟحروؾُت ؤو  ؾىاثل ظؿم شخو مهابؤو  حٗغى الصخو لضم ▪

غاى ٖلُه. ُت زال٫ الشالزت ؤؾابُ٘ الؿاب٣ت لٓهىع ألٖا  الجٞز

اعجه ألخضي الضو٫ اإلاىبىءة زال٫ الشالزت ؤؾابُ٘ الؿاب٣ت.ؤو  ب٢امت الصخو ▪  ٍػ

ُت )خُتالخٗامل اإلاباقغ م٘ خُىاهاث زبدذ بناب ▪ مُخت( زال٫ ؤو  تها بدمى ؤلاًبىل الٟحروؾُت الجٞز

 الشالزت ؤؾابُ٘ الؿاب٣ت.

 الخالث اإلاا٦ضة

 

ه.ؤو  الخٗٝغ ٖلى ٞحروؽ بًبىًلبلى  الخالت اإلاكخبهت بياٞت ٍغ  ماعبحرط مً ُٖىت ؾٍغ

 ون٠ اإلاغى

. 

 

خىع ونضإ وؤلم بالًٗالث وال خل٤ ٣ٌٗبه قيء وبؾها٫ زم َٟذ مغى ٞحروس ي خاص وزُحر طو بضء ٞجاجي بدمى ٞو

كل ٧لىي واعجٟإ ها٢لت ألامُىاث و٢لت قضًضة بالهٟاثذ ا ما ٩ًىن مصخىبًًا ظلضي وهٝؼ و٦شحرًً بخل٠ ٦بضي ٞو

ت  الضمٍى

 مؿبب اإلاغى

 

حروؽ ماعبحرط وهما ٞحروؾان مخماًؼان مً خُض اإلاؿخًضاث الخانت ب٩ل مجها   Antigenicallyٞحروؽ اًبىل ٞو

distinct 

 الاهخ٣ا٫ َغ١ً

 

ًاءؤو  ؤلاٞغاػاثؤو  مً شخو آلزغ بالخماؽ اإلاباقغ م٘ الضم .9 اإلاجي بطا ٧ان ؤي مجها مهاب ؤو  ألٖا

 بالٗضوي. 

( مً زال٫ اؾخسضام Hospital Acquired Infectionٖضوي م٨دؿبت في اإلاغا٦ؼ الصخُت واإلاؿدكُٟاث ) .2

 مدا٢ً وابغ ملىزت.

٤ اإلا .1 غي. 2جي بٗض جم حسجُل خالث اهخ٣ا٫ للٗضوي ًٖ ٍَغ  ؤؾابُ٘ مً الكٟاء الؿٍغ

 ٞترة الخًاهت

 

 ٞحروؽ اًبىل.ؤو  ًىم باليؿبت لئلنابت ب٩ل مً ٞحروؽ ماعبحرط 2-29

 مضة الٗضوًي

 

ل جبضؤ ٢بل ْهىع الخمى وجؼصاص بخُىع مغاخل اإلاغى وحؿخمغ َىا٫ ٞترة جلىر الضم وبٞغاػاث الجؿم بالٟحروؽ 

ت في  ً و٢ض حؿخمغ الٗضوي بٗض الكٟاء في بٌٗ 92 - 1وجدضر الخالث الشاهٍى % مً مسالُي الخالث اإلاباقٍغ

 اٞغاػاث الجؿم مشل اإلاجي.  

 مهضع الٗضوًي

 

. ذ خى٫ هـــظا اإلاىيٕى م مً ألابدار اإلا٨شٟت التي ؤظٍغ   ٚحر مٗغوٝ ٖلى وظه الض٢ت بالٚغ
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 ٖغاى والٗالماثألًا

 

ضًض في صعظت الخغاعة وآلم ٖامت في الجؿم وآلم في الًٗالث جخمحز ؤلانابت بهظا اإلاغى ببضء ٞجاجي باعجٟإ ق

هىع َٟذ ظلضي. وفي الخالث الخُحرة واإلامُخت جدضر  ونضإ زم ًلي طل٪ التهاب البلٗىم، قيء، بؾها٫ ْو

كُت اإلاساَُت  في ؤي مً ألٚا
ً
ُه ًم٨ً ؤن ج٩ىن ْاهغة الجلض. و٢ض ًهاخب اإلاغى جضمحر لل٨بض ؤو  ٖالماث هٞؼ

كل ٧لًى ًاء ٞو ُٟي في ٖضص مً ألٖا ي وبنابت الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي زم خضور نضمت جهاثُت ًهاخبها زلل ْو

  .(Multi-organ dysfunctionاإلاسخلٟت )

 الدصخُو

 

ت مً الخدالُل ل٦دكاٝ اإلاؿخًضاث "  الخمٌ الىىوي ؤو  "Antigensٖاصة ما ًخًمً الدصخُو بظغاء مجمٖى

"RNA"  ألاظؿام اإلاًاصة "ؤوAntibodies "IgM, IgG. 

م " ● ُت "ELISAازخباع م٣اٌؿت اإلامتز اإلاىاعي اإلاغجبِ باألهٍؼ  specific" ل٦دكاٝ ألاظؿام اإلاًاصة الىٖى

antibodies" ُت ُت "ؤو  " )ًض٫ ٖلى وظىص ٖضوي خضًشت(IgM" مً هٖى  ".IgGهٖى

خًضاث اإلاهل للخٗٝغ ٖلى مؿؤو  " لُٗىاث مً الضمRT-PCR"ؤو  "ELISAاؾخسضام ازخباع " ●

"Antigen.الٟحروؽ " 

 Monoclonalالٟحروس ي في زالًا ال٨بض باؾخسضام ألايضاص وخُضة اليؿُلت  Antigenعئٍت اإلاؿخًض  ●

antibodies بازخباع الًض اإلاىاعي اإلاخإل٤ الال مباقغ ""IFA (Indirect Immunoflorescent 

antibodies.) 

 غ الال٨ترووي.في م٣اَ٘ ٦بضًت باإلاجها ًم٨ً عئٍت الٟحروؽ ؤخُاهًً ●

 ".  Guinea-pigsفي ال٣ُبُٗاث "ؤو  "Cell cultureًم٨ً ٖؼ٫ الٟحروؽ في مؼعٖت وؿُجُت " ●

 

 

 مازبىزجأو  إلاجساءاث الىكائيت الىاجب اجخاذها حيال جللي  الغ  ن حالت إًبىلا

ت ٖملُاث الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج بالصخت الٗامت باإلاى٣ُت ٖىض الًاا الخبلُٜ ٞىًعً   قدباه في الخالت.للٛٞغ

ًــــــخم اؾــــــدُٟاء همــــــىطط ببــــــاٙل ٖــــــً خالــــــت ؤو  متــــــى ٧ــــــان طلــــــ٪ مخاخــــــا الخإ٦ــــــض مــــــً حســــــجُل الخالــــــت ٖبــــــر هٓــــــام خهــــــً بلــــــو 

ُت خؿب الىمىطط اإلاٗض لظل٪ ألي خالت مكخبهت/ ما٦ضة جم الخٗٝغ ٖلحها.  خمى هٞؼ

  :الٗؼ٫ً 

o مــــــــا٦ً طاث ال٨شاٞــــــــت ًــــــــخم ويــــــــ٘ اإلاــــــــٍغٌ فــــــــي ٖــــــــؼ٫ نــــــــاعم فــــــــي حجــــــــغة مىٟــــــــغصة فــــــــي اإلاؿدكــــــــٟى بُٗــــــــضة ٖــــــــً ألًا

حر و٢اًـــــــــــــت جىٟؿـــــــــــــُت وجـــــــــــــإمحن ٚـــــــــــــٝغ طاث يـــــــــــــِٛ ؾـــــــــــــلبي  ؿـــــــــــــخدب جـــــــــــــٞى الٗالُـــــــــــــت )باليؿـــــــــــــبت لؤلشـــــــــــــخام(. َو

 للمغض ى.

o اًـــــــــــت حن لٖغ ـــــــــــاعاث مـــــــــــً الـــــــــــضزى٫ًؤو  ًجـــــــــــب مىـــــــــــ٘ ألاشـــــــــــخام ٚحـــــــــــر الًـــــــــــغوٍع بلـــــــــــى  ٖـــــــــــالط اإلاغضـــــــــــ ى و٦ـــــــــــظل٪ الٍؼ

 اإلاٍغٌ. 
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٣ــــــــــــت نـــــــــــ - ًـــــــــــالجه بٍُغ لىظـــــــــــىص اخخمالُــــــــــــت ا اعمت هٓــــــــــــغًًًجـــــــــــب اجســـــــــــاط ٧اٞــــــــــــت الاخخُاَـــــــــــاث الخانــــــــــــت بؿـــــــــــىاثل الجؿــــــــــــم ٞو

٤ اإلاؿدكُٟاث.   لخضور ٖضوي م٨دؿبت ًٖ ٍَغ

خُلـــــــب طلـــــــ٪ )بلـــــــى  ًيبػـــــــي ؤن ًمخىـــــــ٘ اإلاغضـــــــ ى الـــــــظ٧ىع ٖـــــــً اإلاماعؾـــــــاث الؼوظُـــــــت - ( 1ؤن ًشبـــــــذ زلـــــــى اإلاجـــــــي مـــــــً الٟحـــــــروؽ ٍو

بًً  .ً اقهىع ج٣ٍغ

و وللٗىاًـــــــــــت ًيبػـــــــــــي ؤلا٢ـــــــــــال٫ مـــــــــــً الازخبـــــــــــاعاث أل٢ـــــــــــل خـــــــــــض مم٨ـــــــــــً والا٢خهـــــــــــاع ٖلـــــــــــى مـــــــــــا هـــــــــــى يـــــــــــغوعي مجهـــــــــــا للدصـــــــــــخُ -

 باإلاٍغٌ وطل٪ لئله٣ام مً زُغ الخٗغى للمىاص اإلاٗضًت. 

َبُٗـــــــــت الُٗىـــــــــاث التـــــــــي ًخٗـــــــــاملىن مٗهـــــــــا، وؤن ًسًـــــــــٗىا إلقـــــــــغاٝ ا بلـــــــــى ٖلـــــــــى الٗـــــــــاملحن فـــــــــي اإلاسخبـــــــــراث ؤن ًيخبهـــــــــىا ظُـــــــــًضً -

 ًًمً جُب٤ُ بظغاءاث الٗؼ٫ والخُُٗل. 

ال١.ا ًعًًيبػي ؤلاؾغإ بدٟٔ الجشض في ؤ٦ُاؽ ل ج٣بل الدؿغب وصٞجها ًٞى -  في نىضو١ مد٨م ؤلٚا

 الخُهحر   -

ًُبــــــــــ٤ باليؿــــــــــبت لًٟــــــــــالث اإلاغضــــــــــ ى والــــــــــبلٛم والــــــــــضم وظمُــــــــــ٘ ألاقــــــــــُاء التــــــــــي لمؿــــــــــذ اإلاغضــــــــــ ى بمــــــــــا فــــــــــي طلــــــــــ٪ ألاظهــــــــــؼة  -

ـــــــــت اإلاؿــــــــــخٗملت إلظـــــــــغاء ازخبــــــــــاعاث ٖلـــــــــى الــــــــــضم ... الـــــــــخ. وطلــــــــــ٪ بـــــــــالخُهحر بمدلــــــــــى٫ هُبى٧لىعٍـــــــــذ الهــــــــــىصًىم   %2.1اإلاسبًر

ؤو  "autoclave%، وبُــــــــــــــغ١ الدســــــــــــــخحن اإلاالثمــــــــــــــت ب٣ــــــــــــــضع ؤلام٩ــــــــــــــان. ٧اإلاىنــــــــــــــضة "2.1بمدلــــــــــــــى٫ الُٟىــــــــــــــى٫ مــــــــــــــ٘ مىٓــــــــــــــ٠ ؤو 

 الٛلُان. ؤو  الخغ١ً

غهــــــــا ًيبػــــــــي بظــــــــغاء الازخبــــــــاعاث فــــــــي  - ىــــــــض ٖــــــــضم جٞى ــــــــت فــــــــي مغاٞــــــــ٤ مد٨مــــــــت زانــــــــت. ٖو جــــــــب ؤن ججــــــــغي الازخبــــــــاعاث اإلاسبًر ٍو

ا شمـــــــــا ٩ًـــــــــىن مالثًمـــــــــؤنـــــــــٛغ خـــــــــض مم٨ـــــــــً بىاؾـــــــــُت ج٣جـــــــــي مسخبـــــــــر ماهـــــــــل ٌؿـــــــــخسضم الاخخُاَـــــــــاث الالػمـــــــــت ٧ال٣ٟـــــــــاػاث. وخُ

٨ٟـــــــــي الخُهحـــــــــر الجهـــــــــاجي الكـــــــــامل  02ًم٨ـــــــــً ؤن ٌُٗـــــــــل اإلاهـــــــــل بدســـــــــخُىه لضعظـــــــــت  ـــــــــت مـــــــــضة ؾـــــــــاٖت واخـــــــــضة. ٍو صعظـــــــــت مئٍى

م٨ـــــــــــــــــــــً الىٓـــــــــــــــــــــغ فـــــــــــــــــــــي الاؾـــــــــــــــــــــخضزان ؤو  %2.1بمدلـــــــــــــــــــــى٫ هُبى٧لىعٍـــــــــــــــــــــذ الهـــــــــــــــــــــىصًىم  ؤخـــــــــــــــــــــض مغ٦بـــــــــــــــــــــاث الُٟىىلُـــــــــــــــــــــت، ٍو

 بالٟىعمالضهاًض. 

ؤو  فـــــــي هٓـــــــام خهً/خهـــــــً بلــــــــ متـــــــى ٧ـــــــان طلـــــــ٪ مخاخـــــــا ًـــــــخم حســـــــجُل الخالـــــــتفـــــــي اإلاؿخىنـــــــٟاث والُٗـــــــاصاث الخانـــــــت   -

ُـــــــــت خؿـــــــــب الىمـــــــــىطط اإلاٗـــــــــض لـــــــــظل٪ ألي خالـــــــــت مكـــــــــخبهت/ما٦ضة جـــــــــم  ًـــــــــخم اؾـــــــــدُٟاء همـــــــــىطط ببـــــــــاٙل ٖـــــــــً خالـــــــــت خمـــــــــى هٞؼ

اإلايكـــــــإة الصـــــــخُت اإلاغظُٗــــــــت لـــــــه الــــــــظي ؤو  ميؿـــــــ٤ الصـــــــخت الٗامــــــــت بـــــــالخجم٘ الهــــــــخيا بلــــــــى ٞـــــــىًعًالخٗـــــــٝغ ٖلحهـــــــا وببالٚهــــــــا 

 الُٗاصة خؿب اله٩ُل الخىُٓمي ال٣اثم في اإلاى٣ُتؤو  ٣ً٘ في هُا٢ه اإلاؿخىن٠

ــــــــــــ٠، ًجــــــــــــببلــــــــــــى  باإليــــــــــــاٞت -  ؤلاظــــــــــــغاءاث اإلاــــــــــــظ٧ىعة اٖــــــــــــاله ٖىــــــــــــض الاقــــــــــــدباه بــــــــــــإي خالــــــــــــت ًىُبــــــــــــ٤ ٖلحهــــــــــــا الخٍٗغ

م.   112ٖلى الغ٢م )ا الاجها٫ ٞىًعً  ( للخبلُٜ والخيؿ٤ُ إلظغاءاث الٗؼ٫ والخىٍى

لـــــــــــهٖـــــــــــضم ؤزـــــــــــظ ؤي هـــــــــــًى -           مؿدكـــــــــــُٟاث مسههـــــــــــت إلاشـــــــــــل هـــــــــــظه بلـــــــــــى  ٕ مـــــــــــً الُٗىـــــــــــاث مـــــــــــً اإلاـــــــــــٍغٌ وجدٍى

٤ مضعب ٖلى طل٪.  الخالث  وبها ٍٞغ
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 الخٗامل م٘ هظه الخالث بدظع قضًض خؿب ما ظاء في صلُل م٩اٞدت الٗضوي.  -

ـــــــخماإلاسخبـــــــراث .9 ؤلابـــــــاٙل ٖــــــــً ؤي    ًـــــــخم حســـــــجُل الخالــــــــت اإلاا٦ـــــــضة فـــــــي هٓــــــــام خهً/خهـــــــً بلــــــــ متــــــــى ٧ـــــــان طلـــــــ٪ مخاخــــــــا ٍو

مـــــــ٘ نـــــــىعة لـــــــئلصاعة ا اإلايكـــــــإة الصـــــــخُت اإلاغظُٗـــــــت لـــــــه ٞـــــــىًعًؤو  ال٣ؿـــــــم الى٢ـــــــاجي بـــــــالخجم٘ الهـــــــخيبلـــــــى  خالـــــــت جـــــــم جإ٦ُـــــــضها

 اإلاسخبر اإلاغظعي.بلى  الٗامت لىىا٢ل اإلاغى والامغاى اإلاكتر٦ت بالىػاعة وبعؾا٫ الُٗىت

 112الخالــــــــــت والاجهــــــــــا٫ بــــــــــالغ٢م  ل ًجــــــــــب ازــــــــــظ ُٖىــــــــــت مــــــــــً اإلاــــــــــٍغٌ واهمــــــــــا ؤن ٣ًــــــــــىم الُبِــــــــــب بٗــــــــــؼ٫ً مالخٓــــــــــت 

ـــــــاى، ظـــــــضةبلـــــــى  والـــــــظًً لـــــــضحهم ٞغ٢ـــــــت مخسههـــــــت للخٗامـــــــل مـــــــ٘ اخالـــــــت وه٣لهــــــــا الــــــــضمام ؤو  اإلاؿدكـــــــُٟاث اإلاغظُٗـــــــت فـــــــي الٍغ

 )خؿب الىٓام اإلاخب٘(.

 ل ًىظض ٖالط هىعي.الٗالط الىىعي  

ُـــــــــــت الصـــــــــــخُت   .9 ُـــــــــــت صـــــــــــخُت للمـــــــــــٍغٌ ٖـــــــــــً اإلاـــــــــــغى ووؾـــــــــــاثل اهخ٣ـــــــــــا٫ اإلاـــــــــــغى وؤهمُـــــــــــتالخٖى الامخىـــــــــــإ ٖـــــــــــً  بظـــــــــــغاء جٖى

خُلـــــــب طلـــــــ٪ )بلـــــــى  اإلاماعؾـــــــاث الؼوظُـــــــت بـــــــا بمـــــــا ًًـــــــمً ٖـــــــضم ٢ُـــــــام 1ؤن ًشبـــــــذ زلـــــــى اإلاجـــــــي مـــــــً الٟحـــــــروؽ ٍو ( قـــــــهىع ج٣ٍغ

ً.بلى  اإلاٍغٌ بى٣ل الٗضوًي  آزٍغ

اًت الصخُت اإلاكاع الحها ؤٖاله  :واظباث م٣ضمي زضماث الٖغ

 .اصزا٫ البُاهاث ٖلى هٓام خهً/خهً بلـ والخإ٦ض مً ا٦خمالها وظىصتها -

 الاباٙل ٦ما ط٦غ اٖاله. -

ج٣ــــــــــضًم الــــــــــضٖم واإلاؿـــــــــــاهضة فــــــــــي جىُٟــــــــــظ ؤلاظـــــــــــغاءاث الى٢اثُــــــــــت بالخٗـــــــــــاون مــــــــــ٘ بصاعة هىا٢ــــــــــل اإلاـــــــــــغى والامــــــــــغاى اإلاكـــــــــــتر٦ت  -

ت.   باإلاضًٍغ

 :واظباث ميؿ٤ الصخت الٗامت بالخجم٘ الهخي

لخإ٦ـــــــــــض مـــــــــــً ٣ًـــــــــــىم ميؿـــــــــــ٤ الصـــــــــــخت الٗامـــــــــــت بـــــــــــالخجم٘ الهـــــــــــخي فـــــــــــي اإلاى٣ُـــــــــــت بخجمُـــــــــــ٘ البالٚـــــــــــاث الخابٗـــــــــــت لىُا٢ـــــــــــه وا -

ــــــــــت  حســـــــــجُل الخـــــــــالث فــــــــــي هٓـــــــــام خهً/خهـــــــــً بلـــــــــــ وابـــــــــاٙل ميؿــــــــــ٤ اصاعة هىا٢ـــــــــل اإلاـــــــــغى والامــــــــــغاى اإلاكـــــــــتر٦ت بمضًٍغ

٦مـــــــــا ٣ًـــــــــىم بةزُـــــــــاع ومخابٗـــــــــت اإلاغ٦ـــــــــؼ الهـــــــــخي الخـــــــــاب٘ لـــــــــه اإلاـــــــــٍغٌ والـــــــــظي ٣ًـــــــــ٘ فـــــــــي ا الكـــــــــاون الصـــــــــخُت باإلاى٣ُـــــــــت ٞـــــــــىًعً

زــــــــاعط هُا٢ــــــــه ًبلــــــــٜ ميؿــــــــ٤ اصاعة  هُا٢ــــــــه ؾــــــــ٨ً اإلاــــــــٍغٌ وفــــــــي خالــــــــت ؾــــــــ٨ً اإلاــــــــٍغٌ فــــــــي هُــــــــا١ مغ٦ــــــــؼ نــــــــخي آزــــــــغ ٣ًــــــــ٘

ت الكاون الصخُت باإلاى٣ُت ٞىًعً  .اهىا٢ل اإلاغى والامغاى اإلاكتر٦ت بمضًٍغ

ً )ألاشـــــــخام اإلا٣ُمـــــــحن  الاؾخ٣هـــــــاء الىبـــــــاجي للمســـــــالُحن وجدضًـــــــض مهـــــــضع الٗـــــــضوي  - خهـــــــغ ٧اٞـــــــت اإلاســـــــالُحن اإلاباقـــــــٍغ

ألاشــــــــخام ؤو  بــــــــاعاث اإلاٗملُــــــــت للخالــــــــتمــــــــ٘ الخالــــــــت، الــــــــظًً ٌٗخىــــــــىن بالخالــــــــت وألاشــــــــخام الــــــــظي ٣ًىمــــــــىن بــــــــةظغاء الازخ

( فـــــــــي زـــــــــال٫ زالزـــــــــت ؤؾـــــــــابُ٘ مـــــــــً بضاًـــــــــت اإلاـــــــــغى. خُـــــــــض ًـــــــــخم جُبُـــــــــ٤ هٓـــــــــام مغا٢بـــــــــت 
ً
الـــــــــظًً حٗغيـــــــــىا للمـــــــــٍغٌ نـــــــــضٞت

ٖلــــــــى ألا٢ــــــــل إلاــــــــضة ا ومؿــــــــاءًًا وباثُــــــــت لهــــــــ٤ُ لهــــــــالء ألاشــــــــخام مــــــــً زــــــــال٫ حســــــــجُل صعظــــــــت الخــــــــغاعة لهــــــــم ًىمُــــــــا نــــــــباًخً

ش ؤزــــــــغ حٗــــــــغى للمــــــــٍغٌ.  ــــــــت ألي مــــــــً اإلاســــــــالُحن  14ع1وفــــــــي خالــــــــت حســــــــجُل صعظــــــــت خــــــــغاعة زالزــــــــت ؤؾــــــــابُ٘ مــــــــً جــــــــاٍع مئٍى

ـــــــغاى بالخٗـــــــاون مـــــــ٘  ًـــــــخم ٖؼلـــــــه ٞـــــــىعا فـــــــي اإلاؿدكـــــــٟى والخدـــــــغي ٖـــــــً جدغ٧اجـــــــه زـــــــال٫ الشالزـــــــت ؤؾـــــــابُ٘ الؿـــــــاب٣ت لبـــــــضء ألٖا

ت.   بصاعة هىا٢ل اإلاغى والامغاى اإلاكتر٦ت باإلاضًٍغ
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الط الخالت. -  الخإ٦ض مً حصخُو ٖو

إلاؿــــــــاهضة ُٞمـــــــا ًســــــــو جُبُـــــــ٤ ؤلاظـــــــغاءاث الى٢اثُــــــــت بالخٗـــــــاون مــــــــ٘ بصاعة هىا٢ـــــــل اإلاــــــــغى الاقـــــــغاٝ ٖلـــــــى ج٣ــــــــضًم الـــــــضٖم وا -

ت.   والامغاى اإلاكتر٦ت باإلاضًٍغ

ُت الصخُت - غ١ اهخ٣اله الخٖى  .ًٖ اإلاغى َو

 

ت  :واجباث منظم ادازة هىاكل املسض وألامساض املشتركت  املدًٍس

ـــــــــــت الكـــــــــــ - اون الصـــــــــــخُت باإلاى٣ُـــــــــــت بخجمُـــــــــــ٘ البالٚـــــــــــاث ٣ًـــــــــــىم ميؿـــــــــــ٤ اصاعة هىا٢ـــــــــــل اإلاـــــــــــغى والامـــــــــــغاى اإلاكـــــــــــتر٦ت بمضًٍغ

 الىاعصة وجض٤ُ٢ البُاهاث ومغاظٗتها واؾخسالم واٖضاص الخٛظًت الغاظٗت.

اظــــــــغاء اٖمـــــــــا٫ الخ٣صــــــــ ي الىبـــــــــاجي للخــــــــالث اإلاســـــــــجلت صازــــــــل اإلاى٣ُـــــــــت واجســــــــاط ؤلاظـــــــــغاءاث الى٢اثُــــــــت للخالـــــــــت واإلاســـــــــالُحن  -

. خم طل٪ في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً ول ًغجبِ بخى٢ُذ ؤلاباٙل  ٍو

 لم ًخم حصخُهها.ؤو  ٦دكاٝ خالث ٚحر مسجلتا -

الخإ٦ــــــــض مــــــــً حســــــــجُل الخــــــــالث فــــــــي هٓــــــــام خهــــــــً وابــــــــاٙل الاصاعة الٗامــــــــت لىىا٢ــــــــل اإلاــــــــغى والامــــــــغاى اإلاكــــــــتر٦ت بــــــــالىػاعة  -

ت(.  ت وؾىٍى ُت، قهٍغ غ صوعٍت )ؤؾبٖى  بخ٣اٍع

مٗــــــــــاث و٦ــــــــــظل٪ ٩ًــــــــــىن خل٣ــــــــــت ونــــــــــل بــــــــــحن الخجمٗــــــــــاث الصــــــــــخُت صازــــــــــل اإلاى٣ُــــــــــت ٣ُٞــــــــــىم بةخالــــــــــت البالٚــــــــــاث بــــــــــحن الخج -

اخالــــــــت البالٚــــــــاث للخــــــــالث اإلاســــــــجلت للمغضــــــــ ى مــــــــً زــــــــاعط اإلاى٣ُــــــــت وطلــــــــ٪ ٖبــــــــر الابــــــــاٙل والخىانــــــــل اإلاباقــــــــغ مــــــــ٘ هٓغاثــــــــه 

اث الكاون الصخُت اإلاٗىُت زاعط اإلاى٣ُت.   في مضًٍغ

٤ مـــــــــ٘ الخجمٗـــــــــاث الصـــــــــخُت متـــــــــى مـــــــــا  - ٌٗمـــــــــل ٖلـــــــــى جُبُـــــــــ٤ وجىُٟـــــــــظ ؤلاظـــــــــغاءاث الى٢اثُـــــــــت إلاىـــــــــ٘ اهدكـــــــــاع اإلاـــــــــغى والخيؿــــــــُـ

 لخاظت. صٖذ ا

 الخيؿ٤ُ م٘ اللجان الٟىُت باإلاى٣ُت.  -

ـــــــــــــغ١ الٟدـــــــــــــو  - ؤلاقـــــــــــــغاٝ واإلاخابٗـــــــــــــت ٖلـــــــــــــى مهـــــــــــــام الخجمٗـــــــــــــاث الصـــــــــــــخُت واإلااؾؿـــــــــــــاث الصـــــــــــــخُت وجىُٟـــــــــــــظ الخُـــــــــــــِ َو

  اإلاٗخمضة. 
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م النىاكل  ألامساض املنلىلت  ن طٍس

 

٤ الىىا٢ل طاث ألاهمُت اإلاؿتهضٞت باإلاغا٢بت ألامغاى  ٢اثمت اإلاٗضًت اإلاى٣ىلت ًٖ ٍَغ

 هـ حكمل الاحي 9441باثُت زال٫ مىؾم حج الًى

ا   اإلاالٍع
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ا  املالٍز

كت وحٗغ١ بك٩ل مخ٨غع بدُض حؿخمغ الىىبت ًبها حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه ذ بٗضها اإلاٍغٌ إلاضة  92-4خمى مصخىبت بٖغ ا  44-10ؾاٖت ٌؿتًر ؾاٖت في خالت اإلاالٍع

كٗغ اإلاٍغٌ 22مضة ؤو  الشالزُت ا الغباُٖت َو زال٫ جل٪ الٟترة بالخٗب والاعها١ ٢بل ان حٗاوصه الىىبت الخالُت وفى  ؾاٖت في خالت اإلاالٍع

ا ٞالؿِباعام حؿخمغ الخمى َىا٫ مضة اإلاغى.  خالت اإلاالٍع

 حٍٗغ٠ الخالت اإلاا٦ضة

 

ا مً زال٫ الٟدو اإلاجهغًي ٘ )ؤو  الخالت اإلاكخبهت جم جإ٦ُضها مسبًر  ( RDTالٟدو الؿَغ

ــــــــا هــــــــي مــــــــغى مٗــــــــٍض ًدؿــــــــ ون٠ اإلاغى ــــــــ٤ لضٚــــــــت البٗــــــــىى مــــــــً اوؿــــــــاناإلاالٍع بلـــــــــى  بب فــــــــي خضوزــــــــه ٧ــــــــاثً َُٟلــــــــي ٌؿــــــــمى البالػمىصًــــــــىم، ًيخ٣ــــــــل ٖــــــــً ٍَغ

اث الضم الخمغاء في ظؿم ؤلاوؿان ُٞضمغها. دؿلل هظا الُُٟلي صازل ٦ٍغ  ازغ، ٍو

 مؿبب اإلاغى

 

مىصًىم اٞالي، بالػمىصًىم مالعي ، اهماٍ هي  بالػمىصًىم ٞالؿِباعم، بالػمىصًىم ٞاًٟا٦ـ، بالًػبلى  َُٟل البالػمىصًىم والظي ًى٣ؿم

 بالػمىصًىم  هىلس ي .

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

ُل الظي ًخ٩ازغ في بغ٥ اإلاُاه الٗظبت بلى  ًيخ٣ل مً اوؿان مهاب خامل للُىع اإلاٗضي ٤ لضٚت اهثى بٗىيت الاهٞى اوؿان ؾلُم ًٖ ٍَغ

م٨ً ؤن ًهاب الصخو باإلاالًع ٍا بُغ١ ؤزغي ٚحر الخٗغى للضٚاث البٗىى؛ وطل٪ والتي جلضٙ ٖاصة في الٟترة التي حؿب٤ الٟجغ ٍو

ا للجىحن، ٖملُاث ه٣ل الضم مً شخو مهاب، مكاع٦ت ؤلابغ م٘  بالخٗغى للضم اإلاهاب في الخالث الخالُت )ألام اإلاهابت ٢ض جى٣ل اإلاالٍع

 شخو مهاب(

 

 ٞترة الخًاهت

 

 ًىًما. 12 -2جتراوح ٞترة الخًاهت للمغى بحن 

 

 مضة الٗضوًي

 

 وؿان مٗضًا ما صام الُىع الجيس ي للُُٟل مىظىص في الضم ٩ًىن الا

 

 مهضع الٗضوًي

 

 الاوؿان اإلاهاب 

 ٖغاى والٗالماثألًا

 

كت، حٗغ١، الهضإ، الكٗىع بالخٗب والٛشُان، ال٣يء، آلم الٓهغ والبًُ واإلاٟانل، ٣ٞغ الضم، الانٟغاع البؿُِ  الخمى اإلاصخىبت بٖغ

ُٚبىبت وحكىجاث بلى  بضي، جطخم الُدا٫. ًم٨ً ؤن جاصي ٖضوي بالػمىصًىم ٞالؿِباعم ٚحر اإلاٗالجتالظي ٢ض ٌصخو اخُاها ٧التهاب ٦

ضم جىاػن الؿىاثل والال٨ترولُذ مما ٢ض ًاصي ٣غ الضم ٖو ٍغ َُٟلُاث الضم ٞو الٟكل ال٩لىي، ه٣و الؿ٨غ في الضم ، ٍٞغ الخمى بلى  ٞو

ت وال ا الضماُٚت ، اجهُاع الضوعة الضمٍى ُت )، اإلاالٍع ٠، الخسثر اإلاىدكغ صازل ألاٖو ت و اإلاىثDICهضمت ، الجًز  ( ، الىطمت الغثٍى

 الدصخُو

 

غاى والٗالماث ●  الٖا

٤ ٞدو الكٍغدت ● ٘ )ؤو  ٖؼ٫ اإلا٨ُغوب ًٖ ٍَغ ٤ الٟدو الؿَغ  (RDTًٖ ٍَغ

ا ل٣خل َُٟل البالػمىصًىم الٗالط  ُ ت َب ت اإلاىنٞى  ألاصٍو

ىُت للمالًع  ٍا بهٟدت الىػاعة عابِ الؿُاؾت الٗالظُت الَى

002.pdf-29-07-https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/2018  

 للخماًت مً لضٙ البٗىى، الٗالط الى٢اجي  م٩اٞدت البٗىى، اجساط الىؾاثل اإلام٨ىت  الى٢اًت

 

 

  

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/2018-07-29-002.pdf
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/2018-07-29-002.pdf
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 :إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى

٠ الخالت والخإ٦ض مً ا الخبلُٜ ٞىًعً ● ٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بالصخت الٗامت ٖىض الاقدباه خؿب ما ظاء في حٍٗغ لٍٟغ

غ حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو. م٘ يغوعة الخبلُٜ الٟىعي للخ الث اإلاىىمت باإلاؿدكُٟاث والخالث الخغظت وج٣ٍغ

 مٟهل ٖجها ومخابٗتها ًىمُا.

ت ًمى٘ ونى٫ البٗىى بلحها. ● ٌ في ٚٞغ  ٖؼ٫ اإلاٍغ

الخإ٦ض مً وظىص الٗالط و٦خِب الؿُاؾت الٗالظُت واإلاله٣اث والاؾخماعاث في ٧ل اإلااؾؿاث الصخُت التي حؿخ٣بل  ●

 الدجاط

ت الدصخُو والٗالط اإلاب٨غ لخ ● ا بحن الدجاط إلاى٘ خضور جٟص ي بحن الدجاط ومى٘ الى٣ل صازل اإلامل٨تؾٖغ  الث اإلاالٍع

اة لؿمذ هللا ●  الٗالط الٟىعي للمهابحن لًمان ٖضم جضهىع صخت الخاط وب٦ما٫ مىاؾ٪ الدج والخ٣لُل مً الٞى

٘ وزِ الٗالط الاو٫ ) ●  - Artemetherؤو  Artesunate (AS) + Sulfadoxine-  Pyrimethamine (SP)جىػَ٘ الٟدو الؿَغ

lumefantrine (Coartem.للبٗشاث التي ل ًىظض بها )) 

 مخابٗت وعنض ال٣ٗا٢حر وجىػَٗها ٖلى اإلااؾؿاث الصخُت. ●

ة  ● ا، ِخضَّ ت ومضة الٗالط ِبىاًء ٖلى  همِ َُٟل اإلاالٍع ا ل٣خل الُُٟل. وجسخل٠ ؤهىإ ألاصٍو  ُ ت َب ت مىنٞى ا بإصٍو ج اإلاالٍع
َ
ٗال

ُ
ح

غاى، الٗمغ   ، الخمل في الاهار ٦ما مىضر اصهاهألٖا



 

71 
 

9. Treatment of simple uncomplicated P. falciparum malaria: 

(SP) 500mg/25mg tab as follows: Pyrimethamine –Sulfadoxine 50 mg tab PLUS  First line treatment: Artesunate (AS) 

Age in years  Weigh in Kgs  

Day 1  Day 2  Day 3  

SP  

(500 S+25 P mg tab)  

AS (50mg 

tab)  

AS (50mg 

tab)  

AS (50mg 

tab)  

5 - 11 Months  5 - 10 Kgs   ½ ½  ½  ½  

1 - 6 years  11 - 24 Kgs      1  1  1  1  

7 - 13 years  25 - 50 Kgs  2  2  2  2  

> 13 years  > 50 Kgs     3  4  4  4  

A single dose of primaquine (0.25 mg base/kg bw, maximum dose 15 mg) should be added on the first day of 

treatment to ACT for uncomplicated falciparum malaria as a gametocytocidal medicine.  

 

as follows: Second line treatment: Artemether 20 mg + lumefantrine 120mg 

Age in years  
 

Weigh in Kgs  
Da y1  Day2  D ay3  

AM  PM  AM  PM  AM  PM  

 < 5    Not recommended    

<3 years   5 - 14  1  1  1  1  1  1  

3 - 8 years   15 - 24  2  2  2  2  2  2  

9 - 14 years   25 -34  3  3  3  3  3  3  

>14 years   > 34  4  4  4  4  4  4  

 
A single dose of primaquine (0.25 mg base/kg bw, maximum dose 15 mg) should be added on the first day of 

treatment to ACT for uncomplicated falciparum malaria as a gametocytocidal medicine.  

 

2. or P. ovale):Falciparum malaria (P. vivax, -Treatment of malaria caused by non 

● over 3 days 4 tablets day 1, 4 tablets day 2 and 2 tablets on day 3 combined with  25mg base/kg; Chloroquine

Primaquine 0.25 mg / kg body weight taken daily with food for 14 days for vivax and ovale. (Primaquine 15 mg tabs 

daily for 14 days for adult) 

1. Treatment of severe malaria: 

Treatment  
Day 1  

Day 2   Day 3  Day 4  Day 5  Day 6  Day 7 
Time 0  12 hrs.   

First option  Artesunate   

 I.V / I.M   
2.4mg/kg   2.4mg/kg  2.4mg/kg  2.4mg/kg  2.4mg/kg  2.4mg/kg  2.4mg/kg  2.4mg/kg 

Second   

option  

Artemether 

I.M  
1.6mg/kg  1.6mg/kg  1.6mg/kg   1.6mg/kg  1.6mg/kg  1.6mg/kg  1.6mg/kg  1.6mg/kg 

Third   option  Quinine I.V  20mg/kg in 5%  

Glucose (loading dose)  

After 8hrs of loading dose start the maintenance dose as, 10mg/kg /8 hourly till the 

patient can take by mouth then shift to the oral.    
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4. Malaria in pregnancy should be considered severe and treated in hospital N.B.   Treatment of malaria in pregnancy: 

Pregnancy in weeks Uncomplicated 

malaria 

 Severe malaria 

0-12 (1st trimester)  Quinine + Clindamycin   
 Artesunate IV 

+ Clindamycin 

13-delivery (2nd &3rd 

trimester)   

* First option: (AS + SP)     

* Second option: Quinine + Clindamycin  
 Artesunate Or Quinine + Clindamycin 

Puerperium  AS + SP   Artesunate Or Quinine + Clindamycin 

 

 :ءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املخالطينإلاجسا

 .االخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ٞىًعً ●

الماث اإلاغى. ●  خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىا٫ ٞترة الخًاهت وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع بإٖغاى ٖو

ٌ زال٫ مضة الٗضوًي البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت -  وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال٫ جدضًض جدغ٧اث اإلاٍغ

ا، الُمً، الؿىصان، ازُىبُا، الهىما٫، با٦ؿخان، قغ١  - ٘ الىعي الهخي بحن الدجاط وزانت حجاط الضو٫ اإلاىبىءة باإلاغى )هُجحًر ٞع

٣ُا(.. غب ؤٍٞغ  وظىىب قغ١ ؤؾُا ٚو
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 مساض املظخجدةألاا

اثُت زال٫ مىؾم اإلاٗضًت اإلاؿخجضة طاث ألاهمُت اإلاؿتهضٞت باإلاغا٢بت الىبمغاى ألًا ٢اثمت

 حي هـ حكمل آلا9441حج 

 الالتهاب ال٨بضي الخاص والىزُم مجهى٫ اإلايكإ .9

  ظضعي ال٣غوص .2

  



 

74 
 

 الالتهاب الكبدي الحاد والىخيم مجهىل املنشأ

ماث ال٨بض  بها حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه ت  122بم٣ضاع  ASTو و /ؤ ALTاعجٟإ خاص في اهٍؼ دىناث  90وخضة وؤٖلى وفي الٟئت الٗمٍغ ؾىت وؤ٢ل ٞو

 . 2222ًىاًغ  9. مىظ Eو  Dو  Cو   Bو Aؾلبُت )او ٚحر مخىٞغة( لٟحروؾاث ال٨بض 

 حٍٗغ٠ الخالت اإلاا٦ضة

 

خم جدضًض الضلُل خؿب جىٞغ اإلاٗلىماث ًٖ هظا  اإلاغى ل ًىظض حٍٗغ٠ ٢ُاس ي واضر للخالت اإلاا٦ضة ختى الان ٍو

 التهاب ال٨بض الخاص مجهى٫ اإلاهضع  ون٠ اإلاغى

 مؿبب اإلاغى

 

باإلنابت اإلاكتر٦ت به م٘ ؤو  مخدىع ظضًض مىهؤو  adenovirusًىظض ٞغيُت الاعجباٍ مدخمل للخالث باإلنابت بٟحروؽ 

 م٘ اخخمالُت ٞغيُاث ازغًيCoV2 SARSٞحروؽ 

 ٖىامل الخُىعة والاعجباٍ الىباجي

 

 خالت واخضة لها اعجباٍ وباجي بدالت ؾاب٣تلم ٨ًدك٠ الا 

ُض  وطل٪ ٌؿدبٗض ٖال٢ت الل٣اح باإلاغى 91-مٗٓم الخالث اإلاا٦ضة لم جخل٣ى ل٣اح ٧ٞى

ش الؿٟغ  ل ًىظض ٖىامل زُىعة واضخت ختى الان بما ٞحها جاٍع

ت ماث ال٨بض  ● الٟدىناث اإلاسبًر  ALT/AST (500IU/L)عنض اعجٟإ ملخّى في اهٍؼ

 تالٟئت الٗمٍغ

 

ت مً )قهغ ختى   ؾىت( 90جم عنض الخالث في الٟئت الٗمٍغ

ت مً   ؾىىاث 1-2ٚالبُت الخالث في الٟئت الٗمٍغ

غاى والٗالماث  الٖا

 

ؤٖغاى التهاب ال٨بض  حٛحر لىن البى٫ )لىن ٚام٤( والبراػ )لىن ٞاجذ( والحر٢ان )الهٟاع( وخ٨ت  ●

 قضًضة

 الام في الًٗالث واإلاٟانل ●

 ٣ٞضان الكهُت ●

 ى في الجهاػ الهًمي ٦ألم البًُ والاؾها٫ والخ٣ُااٖغا ●

 الدصخُو

 

 ( Diagnosis by exclusionحصخُو هظا اإلاغى ًخم بالؾدبٗاص )

ماث ال٨بض  ●  وخضة وؤٖلى  122بم٣ضاع  ASTو /ؤو  ALTاعجٟإ خاص في اهٍؼ

 .Eو  Dو Cو Bو Aٞدىناث ؾلبُت )او ٚحر مخىٞغة( لٟحروؾاث ال٨بض  ●

 ( CMV, HSV, Adenovirus, SARs Cov2روؾاث )ٞدىناث ؾلبُت لٟح ●

ت ●  لِـ بؿبب ؤٖغاى ظاهبُت لالصٍو

 لِـ بؿبب حؿمم ●

 لِـ بؿبب امغاى مىاُٖت طاجُت ●

 

 :إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى

٠ الخالتا الخبلُٜ ٞىًعً ● ٤ الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بالصخت الٗامت ٖىض الاقدباه خؿب ما ظاء في حٍٗغ والخإ٦ض مً  لٍٟغ

 حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.

 :إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املخالطين

 .االخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ٞىًعً ●

ٌ زال٫ مضة الٗضوي.البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال٫ جدضًض جدغ٧اث ا ●  إلاٍغ
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 جدزي اللسود

 ملدمت:

ــــــــــ٤ الــــــــــغطاط ؤو  هــــــــــى مــــــــــغى مكــــــــــتر٥ لٟحــــــــــروؽ ًهــــــــــِب ال٣ــــــــــىاعى وال٣ــــــــــغوص وؤخُاهــــــــــا ًيخ٣ــــــــــل مــــــــــً شــــــــــخو لزــــــــــغ ٖــــــــــً ٍَغ

ـــــــــ٤ مالمؿـــــــــت الخُىاهـــــــــاث اإلاهـــــــــابتؤو  مالمؿـــــــــت بشـــــــــىع اإلاهـــــــــابحن اٞغاػاتهـــــــــا. ؤو  ألاصواث اإلالىزـــــــــت، و٢ـــــــــض ًيخ٣ـــــــــل ؤًًـــــــــا ٖـــــــــً ٍَغ

ً اإلاغى في مىا٤َ وؾِ ٣ُا. ٌؿخَى غب اٍٞغ  ٚو

 

 حٍٗغ٠ الخالت اإلاكدبه

 بها

 وظىص عابِ وباجي ** بلى  ْهىع َٟذ ظلضي  ٚحر مٗغوٝ الؿبب مً ؤي هٕى م٘ وظىص ٖالمخحن *او ا٦ثر باإلياٞت 

غاى والٗالماث   *ألٖا

ت( 14.2خمى )ا٦ثر  -  صعظت مئٍى

 نضإ -

 آلم في الٓهغ / الم بالًٗل -

ت  -  جىعم في الٛضص اللُمٟاٍو

ًاء ٖام بُٖ  -

 **الخهاثو الىباثُت

 ًىم الؿاب٣ت29ما٦ضة لجضعي ال٣غوص  زال٫ ا٫ؤو  ٣ًهض بها مسالُت لخالت مكخبهت- 

٣ُا( -  ً بها اإلاغى)ٚغب ووؾِ اٍٞغ  ال٣ضوم مً ؤخض الضو٫ التي ٌؿخَى

 الخالث اإلاا٦ضة

 

٤ ٖؼ٫ الٟحروؽ في اإلاؼعٖت ا ًٖ ٍَغ ٤ جإ٦ُض وظىص ا٫ ؤو  ..هي الخالت اإلاكخبهت والتي جم جإ٦ُضها مسبًر بٟدو  DNAًٖ ٍَغ

٤ الٟدو اليؿُجي اإلاىاعي ال٨ُمُاجي بٗض اؾدبٗاص ؤلانابت ؤو  PCRا٫  جإ٦ُض وظىص الٟحروؽ في ؤي مً ألاوسجت ًٖ ٍَغ

 بٟحروؾاث ؤزغي م هٟـ ٖاثلت الٟحروؽ 

 اإلا٣هىص باإلاسالُت

 

 الخالُت حٗٝغ اإلاسالُت ٖلى اجها ؤي شخو ٌٗاوي مً ؤي مً خالث الخٗغى 

• ً ض ًٖ ؤو  ؤ٢ل مً خالت مكخبهتؤو  ؤن ج٩ىن ٖلى بٗض متًر  ص٣ُ٢ت 91ما٦ضة إلاضة جٍؼ

 الاخخ٩ا٥ الجؿضي اإلاباقغ بدالت ما٦ضة مً ؤلانابت بٟحروؽ ظضعي ال٣غوص •

اًت اإلاباقغة إلاٍغٌ ظضعي ال٣غوص ما٦ض صون اؾخسضام مٗضاث الى٢اًت الصخهُت اإلاىاؾبت • حر الٖغ  جٞى

 ٘ خالت بنابت ما٦ضة بٟحروؽ ظضعي ال٣غوصالِٗل في اإلاجز٫ م •

 ون٠ اإلاغى

. 

 

و التي ًيخمي الحها الٟحروؽ   poxviridaeظضعي ال٣غوص هى مغى هاصع ٌؿببه ٞحروؽ ظضعي ال٣غوص الظي ًيخمى لٗاثلت ا٫ 

ت في الٗام وؾِ ال٣غوص بِىما جم حسجُل ؤو٫ خالت ب  9114اإلاؿبب إلاغى الجضعي  جم ا٦دكاٝ اإلاغى ألو٫ مغة في الٗام  كٍغ

ا و التي ْهغ  9122 في ظمهىعٍت ال٩ىوٛى الضًمى٢غاَُت  لُخم حسجُل خالث ؤزغي مخٟغ٢ت  في ٖضة صو٫ ٧ان ازغها  في هُجحًر

 م و ماػا٫ مؿخمغ الاهدكاع ختى ألان.  2292ٞحها في الٗام 

 مؿبب اإلاغى

 

ًيخمي الحها الٟحروؽ اإلاؿبب إلاغى الجضعي الظي جم  و التي  poxviridaeٞحروؽ ظضعي ال٣غوص هى  ٞحروؽ ًيخمى لٗاثلت ا٫ 

٤ الغػاػ الخىٟس ي و  اؾدئهاله ؾاب٣ا لٟحروؽ اإلا٣ضعة ٖلى الاهخ٣ا٫ مً الخُىان لؤلؾىان و مً ؤلاوؿان لئلوؿان ًٖ ٍَغ

كُت اإلاساَُت. ٤ ؾىاثل الجؿم و ألٚا  الالخها١ اإلاباقغ و ٦ظل٪ ًٖ ٍَغ

 َغ١ الاهخ٣ا٫

 

 مً بوؿان آلزغ مً زال٫ ؤو  جيخ٣ل الٗضوي مً خُىان

م٨ً للٟحروؽ الضزى٫ للجؿم مً زال٫ الجلض.. - مً زال٫ الجهاػ ؤو  مالمؿت ؤي مً اإلاىاص التي هدخىي ٖلى الٟحروؽ ٍو

كُت اإلاساَُت )ألاه٠ والٟم والٗحن(.   الخىٟس ي وألٚا
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 الخضوف التي حؿببها الخُىاهاث اإلاهابت. ؤو  الًٗاث -

الُٗـ( مسالُت له٣ُت )في ؤو  آزغ جٓهغ لضًه ؤٖغاى جىٟؿُت )مشل الؿٗا٫ا شخو شخهًً الغطاط الخىٟس ي، ٖىضما ًسالِ -

ملخدمخه )الٗحن( ؤو  خضوص مؿاٞت متر واخض( مما ًجٗل هظا الصخو ٖغيت لخُغ حٗغى ؤٚكِخه اإلاساَُت )الٟم وألاه٠(

دخمل ؤن ج٩ىن مٗضًت.  ًُ  ل٣ُحراث جىٟؿُت 

 ؤصواث مؿخسضمت ٖلى الصخو اإلاهاب بالٗضوًيؤو  ظىصة في البِئت اإلاباقغة اإلادُُتاإلاسالُت ٚحر اإلاباقغة بمالمؿت ؤؾُذ مًى -

 ٞترة الخًاهت

 

غاى مً بلى  حؿخٛغ١ اإلاضة مً و٢ذ الخّٗغى لٗضوي ظضعي ال٣غوص بًً 94-2خحن بضء ْهىع ألٖا في اإلاخىؾِ، ول٨جها ا ًىما ج٣ٍغ

ىصر ألاشخام الظًً حٗغيًىاًىًمً 29-٢1ض جتراوح بحن  ًُ ً إلاضة . ولظا  ، اًىًمً 29ا للٟحروؽ بالب٣اء في اإلاجز٫ بمٗؼ٫ ًٖ آلازٍغ

 مً ؤظل مى٘ اهدكاع الٟحروؽ.

٣ُت و ال٣غوص  ان ج٩ىن ها٢ال للٗضوي  مهضع الٗضوًي  ًٓل الٗاثل لٟحروؽ ظضعي ال٣غوص ٚحر مٗغوٝ و ل٨ً ًم٨ً لل٣ىاعى ألاٍٞغ

  

 الدصخُو

 

غاى والٗالماث ●  الٖا

 ٣PCRغخاث الجلضًت بىاؾُت ٞدو البلمغة اإلادؿلؿل ))ٖؼ٫ الٟحروؽ مً ُٖىاث الخ ●

 

ت  الٗالط غاى واإلاًاٖٟاث الىاججت ٖىه مشل زاًٞاث الخغاعة واإلاًاصاث الخٍُى خم اؾخٗما٫ ٖالظاث ألٖا ل ًىظض ٖالط هىعي للمغى ٍو

 ومًاصاث الُُٟلُاث 

 

ًت ● الى٢اًت  هدُجت للخٗغى إلاغى ظضعي ال٣غوص.التي ه٣ٟذ ؤو  ججىب الازخالٍ ومالمؿت الخُىاهاث زانت اإلاٍغ

ًتؤو  ججىب ؤي ؤٚغاى ●  ها٣ٞت.ؤو  مٗضاث جم مالمؿتها مً خُىاهاث مٍغ

 اإلاكدبه في انابتهم.ؤو  ٖؼ٫ ألاشخام اإلاغى ●

 ٌكدبه في انابتهم.ؤو  ؤشخام مهابحنؤو  ٚؿل ألاًضي باإلااء والهابىن ٖىض مالمؿت خُىاهاث ●

 (PPEاؾخسضام وؾاثل الخماًت الصخهُت ) ●
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 اململكت:إلى  إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها كبل كدوم الحجاج

ـــــــــا  وصو٫  .91 ُاهُـــــــــا واؾـــــــــباهُا والبرج٣ـــــــــا٫ وهُجحًر مىـــــــــاْغة الدجـــــــــاط ال٣ـــــــــاصمحن للدـــــــــج مـــــــــً الـــــــــضو٫ التـــــــــي ؤٖلـــــــــً بهـــــــــا الخـــــــــالث مشـــــــــل بٍغ

 ؤلاؾدُُان والضو٫ اإلاجاوعة لها.

غ١ ا .94 ُت ال٣اصمحن مً هظه الضو٫ بإٖغاى اإلاغى واَغ١ اهخ٣اله َو  لى٢اًت مىه.جٖى

ــــــــــ٤ الــــــــــغطاط بٛؿــــــــــل ألاًــــــــــضي، وبــــــــــأصاب  .91 ُــــــــــت الدجــــــــــاط وخــــــــــثهم ٖلــــــــــى الالتــــــــــزام ب٣ىاٖــــــــــض م٩اٞدــــــــــت الٗــــــــــضوي الخىٟؿــــــــــُت ٖــــــــــً ٍَغ جٖى

ً ٖىـــــــــض ؤلانـــــــــابت بـــــــــاإلاغى بىاؾـــــــــُت البٗشـــــــــاث  الؿـــــــــٗا٫، واإلاباٖـــــــــضة بـــــــــحن ألاشـــــــــخام، وججىـــــــــب اإلاالمؿـــــــــت والابخٗـــــــــاص ٖـــــــــً آلازـــــــــٍغ

 الُبُت للدجاط.

حر اإلاٗلىمــــــــــاث لجمُــــــــــ٘ الدجــــــــــاط وج .90 ــــــــــغاى التــــــــــي جــــــــــٞى ؼوٍــــــــــضهم باإلاٗلىمــــــــــاث ال٨خابُــــــــــت ٖــــــــــً الى٢اًــــــــــت مــــــــــً اإلاــــــــــغى، والٗالمــــــــــاث وألٖا

يبػــــــــي ؤن  ٣ــــــــت الخهــــــــى٫ ٖلحهــــــــا، مــــــــً زــــــــال٫ البٗشــــــــاث الُبُــــــــت ٍو ٍغ اًــــــــت الصــــــــخُت اإلاخاخــــــــت َو بُٗــــــــت الٖغ ًيبػــــــــي الاهدبــــــــاه بلحهــــــــا، َو

 بحن الدجاط.ا جخىاٞغ ظمُ٘ اإلاٗلىماث باللٛاث ألا٦ثر اؾخسضاًمً

خم حٗبئخــــــه مــــــً ٢بــــــل ال٣ــــــاصمحن بالُــــــاثغة مــــــً الــــــضو٫ التــــــي ؤٖلــــــً بهــــــا خــــــالث واإلاــــــظ٧ىعة اٖــــــاله ٖــــــً اي ٖمــــــل همــــــىطط لئلٞهــــــاح ًــــــ .92

 ما٦ضة مهابت بجضعي ال٣غوص.ؤو  مسالُت بدالت مكخبهت

 بها: لتي ًحب اجخاذها للحالث املشدبهإلاجساءاث ا

ة ؤٖـــــــــاله لٟـــــــــغػ الخـــــــــالث مىــــــــاْغة الدجـــــــــاط فـــــــــي مىاٞـــــــــظ الــــــــضزى٫ لل٣ـــــــــاصمحن مـــــــــً الـــــــــضو٫ التــــــــي اٖلىـــــــــذ بهـــــــــا خـــــــــالث واإلاــــــــظ٧ىًع (9

 ما٦ضة.ؤو  اإلاكخبهت واإلاسالُت لخالذ مكخبهت

لـــــــب (2 ـــــــب الــــــــظي ٩ًـــــــىن ُٞــــــــه بؾـــــــٗاٝ  فـــــــي خالـــــــت الاقــــــــدباه بدالـــــــت ًـــــــخم ٞدهــــــــها بُٗـــــــاصة اإلاُــــــــاع َو مهــــــــا للمؿدكـــــــٟى ال٣ٍغ وجىٍى

 ٚٝغ ؾالبت الًِٛ للٗؼ٫ الغطاطي.

٘ ؾمؿـــــــــا إلاسخبـــــــــر الصـــــــــخت الٗامــــــــــت )و٢ا (1 ـــــــــض الؿــــــــــَغ  PCRًـــــــــت( إلظـــــــــغاء الازخبـــــــــاع الدصخُصــــــــــ ي ))ؤزـــــــــظ الُٗىـــــــــاث واعؾـــــــــالها بالبًر

 لٗضوي ٞحروؽ ظضعي ال٣غوص.
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 ليت إلا الغ: آ 

ـــــــــ٤ اإلاغا٢بـــــــــت الىباثُـــــــــت   ـــــــــ٠ اإلاٗمـــــــــم بـــــــــه فـــــــــي بغهـــــــــامج خهـــــــــً )+(  وببـــــــــاٙل ٍٞغ ًـــــــــخم ابـــــــــاٙل الخالـــــــــت اإلاكـــــــــخبهت خؿـــــــــب الخٍٗغ

ـــــــــــ٤ اإلاغا٢بـــــــــــت الىباثُـــــــــــت اإلاغ٦ـــــــــــؼي بغثاؾـــــــــــت اللجىـــــــــــت الخىُٟظًت.ًو الخإ٦ـــــــــــض مـــــــــــً ونـــــــــــى٫ والترنــــــــــض باللمؿدكـــــــــــٟى لُبلـــــــــــٜ ٍٞغ

ت الٗملُاث الخابٗت للجىت الخىُٟظًت.بلى  اإلاٗلىمت  ٚٞغ

ت مهضع الٗضوي.   ًخم حٗبئت هماطط الخ٣ص ي الىباجي بىاؾُت ٞغ١ اإلاغا٢بت الىباثُت الضازلي إلاٗٞغ

 ؤمىا٤َ مسخلٟت بالجؿم.1( ُٖىاث )مسخاث( مً البشىع مً 1ًخم ازظ ) 

ــــــــ٤ وؾــــــــاثل ًــــــــخم ٖــــــــؼ٫ اإلاهــــــــابحن باإلاؿدكــــــــٟى بٛــــــــٝغ ؾــــــــالبت ا  لًــــــــِٛ وجم٨ُــــــــجهم مــــــــً ب٦مــــــــا٫ مىاؾــــــــ٪ الدــــــــج ٖــــــــً ٍَغ

 ه٣ل مسههت لى٣ل اإلاهابحن بالمغاى اإلاٗضًت.

 :ناىااملخالط

دو الخالث اإلاكخبهت .  ً بم٩ان الؿ٨ً ٞو ٤ الخاعجي بدهغ اإلاسالُحن اإلاباقٍغ  ٣ًىم الٍٟغ

 إلاخبٗت..ًخم مخابٗت اإلاسالُحن ازىاء ٞترة الدج م٘ بلؼامهم بةجبإ ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ا 
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ا

ا

ا

ا

 : دليل  مل وحدة طالمت الؼراء في الحجاثاهيًا
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  :ملدمــــــــــــــــــــــــــــت

اإلاى٣ىلت بالٛظاء ومجها ٞاقُاث الدؿمم الٛظاجي مً ؤهم اإلاىايُ٘ الصخُت ٖلى اإلاؿخىي الى٢اجي وطل٪ لخإزحرها البالٜ ٖلى الٟغص ألامغاى  حٗخبًر

و٢ٕى بلى  المت الٛظاء بخضي اإلاٗاًحر الهامت التي ح٨ٗـ مؿخىي ؤلاصخاح البُئي للمجخم٘ ألن الٛظاء اإلالىر ًاصيواإلاجخم٘. مً اإلاٗغوٝ ؤن صخت وؾ

اقُاث وباثُت بك٩ل ٦بحر وزانت في اإلاىاؾباث ال٨بحرة لؿهىلت جلىر الُٗام بما ؤزىاء جدًحره لُى٫ ب٣اء ؤو  اٖضم َهُه ظًُضًؤو  خىاصر حؿمم ٚظاجي ٞو

ظًت بهظى بل الُٗام اإلاُهي ا ؤن ًخم اؾتهال٦ه. لظا ٣ٞض اهخمذ الى٧الت اإلاؿاٖضة للُب الى٢اجي وؤلاصاعة الٗامت للصخت الى٢اثُت ممشلت في بغهامج ؾالمت ألٚا

 اإلاىيٕى وؤنضعث اإلاٟاهُم والخٗلُماث اإلاىٓمت لظل٪.

ؤو  ؤ٦ثر بزغ جىاولهم َٗاما ملىزا ظغزىمُاؤو  ت لصخهحنق٩اوي مغيُت مدكابهؤو  اإلاى٣ىلت بالٛظاء بإجها ْهىع ؤٖغاى و/ألامغاى  حٗٝغ ٞاقُاث

ا.  غاى في ؤو٢اث مخ٣اعبت وجم الغبِ بُجهم وباثُا ؤو/ ومسبًر هغث ٖلحهم ألٖا  ٦ُمُاثُا مً مهضع واخض ْو

 ٌٗخبر الٛظاء الؿلُم في الدج مً ؤهم اإلاؿئىلُاث، بن لم ٨ًً ؤهمها، اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الضولت وطل٪ لآلحي 

ضاص  .9  ٚظاء ؾلُم.بلى  ال٨بحرة مً الدجاط والٗاملحن في الدج ًدخاظىن ظمُٗهمألٖا

 اإلاٗضًت بالل٣اح ول٨ً ل ًىظض ل٣اح ًمى٘ الدؿمم الٛظاجي.     ألامغاى  ًم٨ً الخد٨م في بٌٗ .2

 اإلاى٣ىلت بالٛظاء ؤزىاء الدج حٗض، بن نض١ الخٗبحر، ٧اعزت وطل٪ لؤلؾباب الخالُت ألامغاى  ٞاقُاث .1

ضاص ٦بحرة.خضور جٟص ي ًو ●  باجي أٖل

 الٗبء واإلاٗاهاة التي ج٣٘ ٖلى الدجاط اإلاهابحن اإلاجه٨حن واإلاخٗبحن ؤنال مً الدج. ●

الٗبء الهخي والا٢خهاصي ٖلى ماؾؿاث الضولت الصخُت التي حؿخ٣بل الخالث هٓغا للٗضص اإلاتزاًض. و٦ظل٪ الٗبء الا٢خهاصي ٖلى  ●

ال١ ماؾؿاث ٚظاثُت ٦بحًر ٟحن ٞحها ٦شحر.ال٣ُإ الخام هدُجت إٚل ضص اإلاْى  ة صزلها ٖالي ٖو

الم الخاعجي للممل٨ت والخضماث اإلا٣ضمت في الدج. ●  ما ٢ض ًدضر مً بؾاءة في ؤلٖا

 اإلاى٣ىلت بالٛظاء مىدكغة وبهىعة ٦بحرة ؤزىاء مىؾم الدج ومً ؤهمها  ألامغاى  ٞاقُاثبلى  ٖىامل الخُغ التي ٢ض جاصي ●

 ٧لهم مً بلضاجهم.الباٖت اإلاخجىلىن وبخًاع بٌٗ الدجاط أل -9

٣ا إلاٗاًحر الؿالمت  -2 اقت والتي اجطر مً زال٫ ٖملُاث الخٟخِل الغ٢ابي الى٣و ال٨بحر في ججهحزاتها ٞو وظىص اإلاُاٖم ومخٗهضي ؤلٖا

 الٛظاثُت و٦ظل٪ اإلاُابش التي بضازل الخُام في مجى جدخاط لخإهُل ٧امل وجدخاط لخيؿ٤ُ مخىانل م٘ وػاعة الدج.

هي ؤو  اإلاخٗهضًً الخانحن بهم ؾىاء مً بلضاجهمبٌٗ البٗشاث لضحهم  -1 مً الضازل و٢ض ل ٩ًىن مهغح لهم للٗمل بةٖضاص َو

 الُٗام مما ٢ض ًاصي لخضور بٌٗ الٟاقُاث التي ل ًخم الخبلُٜ ٖجها.
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 املنلىلت  الؼراء هي: ألامساض  أهداف الاطخلصاء الىبائي وإلاجساءاث الىكائيت لفاشياث

ض مجها. الخض مً و٢ٕى خىاصر ●  الدؿمم الٛظاجي ووي٘ الُغ١ الى٢اثُت الؿلُمت إلاى٘ خضور اإلاٍؼ

ظًت و٦ُُٟت جٟاصحها. ●  وكغ الىعي الهخي بحن الدجاط خى٫ الٗىامل اإلاؿببت لخلىر ألٚا

اصة الٗبء ٖلى الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت للدجاط. ●  الخض مً ٍػ

ت واإلااصًت. ●  الخض مً الخ٩ال٠ُ اإلاهضعة البكٍغ

٤ ؤو  اإلاؿخىنٟاثؤو  اإلاى٣ىلت بالٛظاء زال٫ مىؾم الدج مً اإلاؿدكُٟاثألامغاى  ٞاقُاث ًخم الخبلُٜ ًٖ ● اللجىت الخىُٟظًت ًٖ ٍَغ

وخضة ؾالمت الٛظاء م٘ مغاٖاة حٗبئت بلى  ؤع٢ام الىضاء اإلاسههت لظل٪ مباقغةؤو  الٟا٦ـ م٘ الباٙل ألاولي، و٦ظل٪ ٖبر ؤع٢ام الهاج٠

٤ ال شابذ باإلاؿدكٟى. وفي خالت جل٣ي باٙل مً ؤٞغاص ًخم جىظحههم أل٢غب ماؾؿت صخُت وهي بضوعها جبلٜ ًٖ الباٙل ألاولي مً ٢بل الٍٟغ

 الخالت. 

٤ وخضة ؾالمت الٛظاء     ●  ج٣ىم ٞغ١ ؤلاؾخ٣هاء الىباجي الشابخت في اإلاؿدكُٟاث باآلحي ختى ونى٫ ٍٞغ

ت الىظباث اإلاخىاولت والخإ٦  ت مىاْغة اإلاهابحن ٧ل ٖلى خضة ومٗٞغ ت ٖىىان ؾٖغ ض مً ؤزظ الُٗىاث الالػمت مً اإلاهابحن ومٗٞغ

ً
ً

 .مهضع وم٩ان جىاو٫ الُٗام ٧امال

ًًُ   بالٟا٦ـ م٘ حٗبئت الباٙل ألاولي ًٖ ٞاقُت مغى مى٣ى٫ بالٛظاءؤو  االخبلُٜ الٟىعي ًٖ خالث الدؿمم الٛظاجي اإلاكخبهت هاجٟ

 وخضة ؾالمت الٛظاء.بلى 

ابحن )ال٣يء، ُٖىت بغاػ، مسخت قغظُت.. الخ( وفي خالت اقدباه بالدؿمم ال٨ُمُاجي ٣ًىم الُبِب بُلب ؤزظ ُٖىاث مً اإلاه 

 طل٪ الُٗىاث التي ًغاها الُبِب مىاؾبت.بلى  جازظ باإلياٞت

ٟها بىيىح بإجها خالت حؿمم ٚظاجي بما بىي٘ لن٤بلى  بعؾا٫ الُٗىاث اإلاظ٧ىعة  بال٨خابت ٖلى الُٗىت وطل٪ ؤو  اإلاسخبر بٗض حٍٗغ

غ ٖخاثض )إلظغاء  ( في مسخبر اإلاؿدكٟى، جدغػ kitsالٟدو الجغزىمي وال٨ُمُاجي إلاؿبباث الدؿمم الٛظاجي. في خالت ٖضم جٞى

٤ اإلاؿدكٟى  اإلاسخبر ؤلا٢لُمي بالٗانمت اإلا٣ضؾت.بلى  الُٗىاث وجغؾل ًٖ ٍَغ

ت لخالث الدؿمم ٖلى ان ًخم ٦خابت ٖباعة ح  ؿمم ٚظاجي بهىعة واضخت ؤمام ٣ًىم مسخبر اإلاؿدكٟى بدسجُل الىخاثج اإلاسبًر

ش ونىلها للمسخبر ومهضعها والٟدو اإلاُلىب  الُٗىت ٦ما ًىضر ُٞه اؾم الجهت اإلاغؾلت للُٗىت وهٕى الُٗىت وؾاٖت وجاٍع

٤ الشابذ إلعؾا٫ هخاثج جدالُل اإلاهابحن بلى  والٟدو الظي جم وهدُجخه. و٢ىم اإلا٩لٟىن بىخضة ؾالمت الٛظاء بمخابٗت الٍٟغ

 الىخضة.

 

 

  



 

82 
 

 :وحدة طالمت الؼراء

 املهام العامت لىحدة طالمت الؼراء:

ٚحرهم ؤو  اإلاى٣ىلت بالٛظاء طاث اإلاهضع الٗام في م٨ت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت ؾىاء للدجاطألامغاى  ج٩ىن الىخضة مؿئىلت ًٖ بصاعة ٞاقُاث .9

 ٕى الٟاقُاث في هُا١ ٖملها.زال٫ ٞترة ٖمل الىخضة. ٌٗخمض الغ٢م ال٩ىصي الدؿلؿلي للٟاقُت م٘ صخت م٨ت باٖخباع و٢

اإلاى٣ىلت بالٛظاء وبباٙل ألامغاى  اللجىت الخىُٟظًت( ًٖ ٞاقُاثؤو  اإلاؿخىنٟاثؤو  جل٣ي البالٚاث مً ٢ىىاث الخبلُٜ )مً اإلاؿدكُٟاث .2

 اإلاى٣ىلت بالٛظاء اإلابلٛت للىخضة. ألامغاى  اللجىت الخىُٟظًت واللجىت الغباُٖت ًٖ ٞاقُاث

 بي ٣ِٞ ٖلى اإلاُاٖم اإلاٗخمضة مً ٢بل مخٗهضي بٖاقت الدجاط.ٖملُاث الخٟخِل الغ٢ا .1

غ الُىمُت ًٖ ظمُ٘ ٞاقُاث .4 اللجىت بلى  اإلاى٣ىلت بالٛظاء ؾىاء و٢ٗذ ٞاقُاث ؤم لم ج٣٘ )الباٙل الهٟغي( وعٞٗهاألامغاى  بٖضاص الخ٣اٍع

غ ًٖ ٧ل ما ٢امذ به الًىبلى  الخىُٟظًت لبرهامج الصخت الٗامت بالدج باإلياٞت  خضة في الُىم الؿاب٤.ج٣ٍغ

ها  .1 ت إلا٩ان خضور الٟاقُت إلا٣ابلت اإلاهابحن والخإ٦ض مً و٢ٖى ٖىض جل٣ي الباٙل ًٖ اقدباه ٞاقُت مغى مى٣ى٫ بالٛظاء ًخم الصخىم وبؿٖغ

ت وبعؾالها للمسخبر. غاى والُٗام اإلاكدبه ومهضع وم٩ان جىاو٫ الُٗام وؤزظ الُٗىاث اإلاسخبًر  وحٗبئت ؤلاؾدباهت لخدضًض ألٖا

ُىاث  .0 ظًت ألازغي ٖو ُىاث ٖكىاثُت مً ألٚا ٗمت اإلاكخبهت ٖو ظًت وألَا ٖمل ؤلاؾخ٣هاء البُئي للم٩ان اإلاكدبه وؤزظ الُٗىاث مً ٖما٫ ألٚا

ظًت والُٗام بمكاع٦ت ؤًٖاء اللجىت الغباُٖت.  مً اإلاُاه وحٗبئت الىماطط الخانت بٗما٫ ألٚا

غ الخخا .2 غ الجهاثُت للٟاقُاث والخ٣ٍغ  مي للىخضة.٦خابت الخ٣اٍع

بُت لؤلَباء الٗاملحن واإلاغا٢بحن الصخُحن الٗاملحن بالبرهامج.    .4  اإلاكاع٦ت في الضوعاث الخضٍع

ُت الصخُت ُٞما ًسو الؿالمت الٛظاثُت. .1  اإلاؿاهمت في الخٖى

 مهام أ ضاء الىحدة:

 ول الىحدة:ؤامظ

٣ىم بخىػَ٘ وجيؿ٤ُ الٗمل بحن باقي ؤًٖاء الٍٟغ - ٤ مً زال٫ وي٘ ظضاو٫ اإلاىاوباث وحؿلُم الٗهض للٟغ١ ًغؤؽ وخضة ؾالمت الٛظاء ٍو

 وحؿلمها مجهم في جهاًت البرهامج.

 ًمشل الىخضة في الاظخماٖاث الُىمُت للجىت الخىُٟظًت للبرهامج. -

غ الُىمُت ًٖ ظمُ٘ ما ج٣ىم به الىخضة وجل٣ي البالٚاث ًٖ ٞاقُاث الدؿمم الٛظاجي وببالٚها للجىت الخىُٟظًت ًو - مىضوب بٖضاص الخ٣اٍع

 البلضًت اإلا٩ل٠ م٘ الىخضة.

 الطبيب في وحدة طالمت الؼراء:

ٖىض ونى٫ مٗلىماث ًٖ خالت حؿمم ٚظاجي ٣ًىم الُبِب اإلاؿئى٫ ًٖ الىخضة باإلباٙل الٟىعي ل٩ل مً اللجىت الخىُٟظًت وباقي ؤًٖاء  -

٤ وخضة ؾالمت اللجىت الغباُٖت لل٣ُام بالؾخ٣هاء البُئي م٘ جؼوٍضهم باؾخماعة باٙل ًٖ ٞاقُت مًغ ٣ىم ٍٞغ ى مى٣ى٫ بالٛظاء مكخبهت. ٍو

ت الىي٘ الهخي للمهابحن ومهضع ا الٛظاء اإلاىاوب بغثاؾت الُبِب بالججاه للمؿدكٟى ٞىًعً وطل٪ للخإ٦ض مً خضور الٟاقُت وإلاٗٞغ

 الُٗام اإلاكدبه الظي جم جىاوله والخإ٦ض مً ؤزظ وبعؾا٫ الُٗىاث للمسخبر.

ت ؤنىاٝ الُٗام في الىظبت اإلاكخبهت م٣ابلت مً جىاو٫ الُٗام إلا - ضص اإلاىىمحن ومٗٞغ غاى ٖو ضص مً ْهغث ٖلحهم ألٖا ت ٖضصهم ٖو ٗٞغ

ت هٕى الُٗام ألا٦ثر اقدباًهً مل الاؾخ٣هاء الخدلُلي ا ومٗٞغ في الىظبت مً زال٫ حٗبئت واؾخسضام هماطط الاؾخ٣هاء الىباجي الىنٟي ٖو



 

83 
 

ممغيت مً بخضي الٟغ١ اإلاخدغ٦ت خؿب اإلااؾؿت الصخُت ؤو  ًخم الاؾخٗاهت بممغى ؤلاخهاجي وفي خا٫ ٖضم طهاب اإلاهابحن للمؿدكٟى

بت مً ؾ٨ً ت الالػمت.ؤو  ال٣ٍغ  مسُم اإلاهابحن وطل٪ ألزظ الُٗىاث اإلاسخبًر

ما٫ م٩ان بٖضاص الُٗام للمكاع٦ت في الاؾخ٣هاء البُئي م٘ باقي ؤًٖاء اللجىت الغباُٖت وم٣ابلت مضًغ اإلايكإة الٛظبلى  الاهخ٣ا٫ - اثُت ٖو

ظًت ومً البِئ ظًت ومً ٖما٫ ألٚا ظًت ومالخٓت اإلاماعؾاث الصخُت التي ًخم بجباٖها ٖىض بٖضاص الُٗام وؤزظ الُٗىاث الالػمت مً ألٚا ت ألٚا

 اإلادُُت مً ٢بل مغا٢ب الىباثُاث جدذ بقغاٝ الُبِب.

ظًت والخإ٦ض مً ؤن الٗاملحن باإلاى٢٘ هم مً ٢امىا بةٖضاص - مل  م٣ابلت ٖما٫ ألٚا الُٗام اإلاكدبه )٢ض ًدضر ؤن ًخم حُٛحر َا٢م الٗمل( ٖو

ت اإلاماعؾاث  ال٨ك٠ ؤلا٧لُي٩ُي ٖلى مً ٢ام بخدًحر الُٗام والاؾخٟؿاع مً ٧ل ٖامل ًٖ صوعه في زُىاث بٖضاص وججهحز الُٗام إلاٗٞغ

ظًت مً ٢بل م  غا٢ب الىباثُاث.الخاَئت التي جخم ٖىض جضاو٫ الُٗام م٘ مغا٢بت اإلاماعؾاث الصخُت لٗما٫ ألٚا

ت اإلاٟٗى٫ وؤزظ ُٖىاث ممً ٢ام بخدًحر الُٗام خل٣ُت وؤهُٟت )ٖىض وظىص باعة نضًضًت( وؤْاٞغ  - الخإ٦ض مً وظىص قهاصاث صخُت ؾاٍع

ُىت مً البثراث والجغوح زم جغؾل الُٗىاث ُىت مً بغاػ ومسخاث قغظُت ٖو ؿخسضم لظل٪ الىمىطط الخام بالؾخ٣هاء بلى  ٖو اإلاسخبر َو

 جي وهخاثج الٟدو ؤلا٧لُي٩ُي واإلاسبري إلاً ٢ام بخدًحر الُٗام اإلاكدبه.الىبا

٣ت اإلاىاؾبت للٟدو الجغزىمي وال٨ُمُاجي وطل٪ ٦ما ًلي  -  ؤزظ الُٗىاث بالٍُغ

غاعى الخىؾ٘ في ؤزظ الُٗىاث للىنى٫ إلاهضع مدضص ب٣ضع  .9 ٗمت ألازغي ٍو ُىاث ٖكىاثُت مً ألَا ُٖىاث مً الُٗام اإلاكدبه ٖو

ظًت اإلاٗلبت جغؾل ُٖىاث مً ٖبىاث لم ٌؿب٤ ٞخدها وفي خالت حٗظع الخهى٫ ٖلى طل٪ ؤلام٩ان إلا ؿبباث الدؿمم وفي خالت ألٚا

ًًُؤو  جازظ مً م٩ان قغائها  .ااإلاهى٘ اإلاىخج لها مدل

ٗمت. .2  مالخٓت ألاواوي وألاصواث اإلاؿخسضمت وؤزظ مسخاث مً ؤواوي وؤما٦ً ججهحز وخٟٔ ألَا

 ما٦ً جدًحر الُٗام وبٖضاصه وجىاوله و٢ُاؽ وؿبت ال٩لىع اإلاخب٣ي.ُٖىاث مً مهضع اإلاُاه في ؤ .1

ؿخسضم لظل٪ همىطط الُٗام بلى  جغؾل ظمُ٘ جل٪ الُٗىاث .4 ت مؿبباث الدؿمم َو اإلاسخبر للٟدو الجغزىمي وال٨ُمُاجي إلاٗٞغ

ت.   اإلاكدبه به والُٗىاث الٗكىاثُت واإلاُاه وهخاثجها اإلاسبًر

ت اللجىت.الاقترا٥ في اللجىت الغباُٖت وج -  ٩ل٠ُ الُبِب الظي ٢ام بٗمل الاؾخ٣هاء اإلاُضاوي لًٍٗى

ت - غ الجهاجي وعٞ٘ ٧امل الخاصزت م٘ الىماطط الخانت بالىخاثج اإلاسخبًر ٤ الىخضة الظي باقغ الٟاقُت ب٨خابت الخ٣ٍغ اللجىت بلى  ٣ًىم ٍٞغ

ظًت باإلص اعة الٗامت للصخت الى٢اثُت بهىعه مً ٧امل اإلاٗاملت الخانت الخىُٟظًت لبرهامج الُب الى٢اجي بالدج م٘ جؼوٍض بغهامج ؾالمت ألٚا

 الخاصزت ٦ظل٪ نىعة لصخت م٨ت إلصعاظها يمً بخهاثُاث خىاصر الدؿمم الٛظاجي في اإلاى٣ُت.

 مساكب الىبائياث:

 أ/  ند وكىع فاشيت مسض منلىل  الؼراء:

ت اإلاٟٗى٫ وؤزظ ُٖىاث ممً ٢ام بخدً .9 ُىت مً بغاػ ومسخاث الخإ٦ض مً وظىص قهاصاث صخُت ؾاٍع حر الُٗام خل٣ُت وؤهُٟت وؤْاٞغ ٖو

ُىت مً البثراث والجغوح )ٖىض وظىص باعة نضًضًت( وبعؾا٫ الُٗىاث ؿخسضم لظل٪ الىمىطط الخام بالؾخ٣هاء بلى  قغظُت ٖو اإلاسخبر َو

 الىباجي وهخاثج الٟدو ؤلا٧لُي٩ُي واإلاسبري إلاً ٢ام بخدًحر الُٗام اإلاكدبه.

٣ت اإلاىاؾبت للٟدو الجغزىمي ال٨ُمُاجي ٦ما ًلي ؤزظ الُٗىاث ا  .2  لبُئُت بالٍُغ

ظًت اإلاٗلبت جغؾل   ُٖىاث مً الُٗام اإلاكدبه والٗكىاجي للىنى٫ إلاهضع مدضص ب٣ضع ؤلام٩ان إلاؿبباث الدؿمم وفي خالت ألٚا

اإلاىخج لها بطا ٧اهذ مىخجه  اإلاهى٘ؤو  ُٖىاث مً ٖبىاث لم ٌؿب٤ ٞخدها وفي خالت حٗظع الخهى٫ ٖلى طل٪ جازظ مً م٩ان قغائها

ًًُ  .امدل

ٗمت.   مالخٓت ألاواوي وألاصواث اإلاؿخسضمت وؤزظ مسخاث مً ؤواوي وؤما٦ً ججهحز وخٟٔ ألَا
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 ُٖىاث مً مهضع اإلاُاه في ؤما٦ً جدًحر الُٗام وبٖضاصه وجىاوله و٢ُاؽ وؿبت ال٩لىع اإلاخب٣ي. 

ؿخسضم لظل٪ همىطط الُٗام اإلاكدبه به اإلاسخبر للٟدو الجغزىمي وال٨ُبلى  جغؾل ظمُ٘ جل٪ الُٗىاث .1 ت مؿبباث الدؿمم َو مُاجي إلاٗٞغ

جب ؤل جسلِ ألاوؾاٍ  ت والخإ٦ض مً ؤن ل٩ل ُٖىت مً هظه الُٗىاث وؾِ مٗحن لى٣لها ٍو والُٗىاث الٗكىاثُت واإلاُاه وهخاثجها اإلاسبًر

 ببًٗها.

ظًت. .4  مالخٓت اإلاماعؾاث الصخُت لٗما٫ ألٚا

 إلاى٢٘ هم مً ٢ام بةٖضاص الُٗام اإلاكدبه ألهه ٢ض ًخم حُٛحر َا٢م الٗمل.الخإ٦ض مً ؤن الٗاملحن با .1

ً والٗاملحن في اإلا٩ان. .0  مالخٓت هٓاٞت م٩ان بٖضاص الُٗام والخسٍؼ

ش اهتهاء الهالخُت للمىاص الٛظاثُت. .2  الخإ٦ض مً جاٍع

 ٦ٟاءة اإلابرصاث واإلاجمضاث.بلى  الاهدباه .4

٣ت ه٣لهاالاؾخٟؿاع ًٖ ٦ُُٟت بٖضاص وججهحز وحؿُِذ  .1 ٍغ ضاص َو ٗمت وخٟٓها بٗض ؤلٖا  ؤن جهل للمؿتهل٪ بةقغاٝ الُبِب.بلى  ألَا

ظًت واإلا٩ان وحسجُل ظمُ٘ اإلاٗلىماث جدذ  .92 ما٫ ألٚا مخابٗت ْهىع هخاثج الُٗىاث اإلاإزىطة مً اإلاهابحن والُٗام اإلاكدبه والٗكىاجي ٖو

 بقغاٝ الُبِب.

٤ ٖى .99  ض و٢ٕى ٞاقُه حؿمم ٚظاجي.الالتزام بخىظحهاث الُبِب والخىاظض م٘ الٍٟغ

ا

 ب/ في حالت  دم وجىد فاشياث أمساض منلىلت  الؼراء ًلىم املساكب الصحي  اآلحي:

٤ ُٞما ًخٗل٤ بؿالمت الٛظاء. ما٫ التي ٩ًل٠ بها مً عثِـ الٍٟغ  ٣ًىم مغا٢ب الىباثُاث اإلاؿاٖضة في ألٖا
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ا :  طياطت وإجساءاث الصحت العامت ومكافحت العدوي أثنا
ً
ء هلل و جصعيد الحجاج املصا ين ثالث

   أمساض معدًت

 الظياطت:

ـــــــــً الدجـــــــــاط اإلاهـــــــــابًًُ
ّ
ـــــــــاث بطا ٧ـــــــــان ويـــــــــٗهم الهـــــــــخي ٌؿـــــــــمذ بلـــــــــى  ن بـــــــــإمغاى مٗضًـــــــــت مـــــــــً الاهخ٣ـــــــــا٫ًىم٨ م٨ـــــــــت و الخهـــــــــُٗض للى٢ـــــــــٝى بٗٞغ

 ٚحرهم وبلى الُا٢م الُبي اإلاغا٤ٞ لهم.بلى  م٘ اجساط ؤلاظغاءاث ال٨ُٟلت بمى٘ اهخ٣ا٫ الٗضوًي ،بظل٪

 اءاث:إلاجسا

ـــــــــ٤ الهـــــــــىاءبلـــــــــى ؤلا جىُبـــــــــ٤ هـــــــــظه الؿُاؾـــــــــت ٖلـــــــــى الدجـــــــــاط اإلاهـــــــــابحن بمـــــــــغى مٗـــــــــٍض ٢ابـــــــــل لالهخ٣ـــــــــا٫ .9 ؤو  الـــــــــغطاطؤو  وؿـــــــــان ٖـــــــــً ٍَغ

م٨ً الى٢اًت مىه باجبإ  ،اإلاالمؿت ًُ ظغاءاث م٩بٍو  .ااٞدت الٗضوي اإلاخٗاٝع ٖلحها َب

اث في ألاخىا٫ البلى  ؿدشجى اإلاهابىن باألمغاى اإلاٗضًت مً الخهُٗضًٌُ .2   تخالُٖٞغ

 .للىعي وؤلاصعا٥ا بطا ٧ان الخاط ٞا٢ًضً              2.1

ك٩ل الخهُٗض زُغًً              2.2  ٖلى الخُاة.ا بطا ٧ان الىي٘ الهخي للخاط ٚحر مؿخ٣غ َو

ًهـــٗب الى٢اًـــت مىـــه ؤزىـــاء الخهـــُٗض )٣ًـــغع طلـــ٪ ؤو  بطا ٧ـــان اإلاـــغى اإلاٗـــضي ٖـــالي الخُـــىعة              2.3

 إلاٗضًت وم٩اٞدت الٗضوي(.مسخو باألمغاى ا

ًـــــخم مٗاًىـــــت الدجـــــاط اإلاهـــــابحن بـــــإمغاى مٗضًـــــت وج٣ُـــــُم اإلاســـــاَغ مـــــً ٢بـــــل َبِـــــب مســـــخو بـــــاألمغاى اإلاٗضًـــــت       .3

 والخيؿ٤ُ م٘ عثِـ اللجىت الخىُٟظًت للصخت الٗامت في الدج بظل٪. ،وم٩اٞدت الٗضوًي

٣ـــت الى٣ـــل )ؾـــُاعاث جخـــىلى اللجىـــت الخىُٟظًـــت للصـــخت الٗامـــت )خؿـــب ج٣ُُمهـــ         .4 ـــغ هـــٕى و ٍَغ ؾـــٗاٝ، با للىيـــ٘( ج٣ٍغ

٣ت الٗؼ٫ في م٩ان الىنى٫ )الٗؼ٫ الٟغصيزاٞالث   الجماعي(.ؤو  مسههت( و ٍَغ

ٌؿـــخمغ جىانـــل الُبِـــب اإلاســـخو بـــاألمغاى اإلاٗضًـــت وم٩اٞدـــت الٗـــضوي مـــ٘ الُـــا٢م الُبـــي اإلاغاٞـــ٤ للخالـــت ؤزىـــاء          .5

 الخهُٗض لخ٣ضًم الاؾدكاعة.

 بطا جم اجساط ٢غاع الى٣ل/الخهُٗض ٞخخسظ ؤلاظغاءاث الخالُت          .6

ًدــضص الى٢ــذ اإلاىاؾـــب للخهــُٗض بىـــاء ٖلــى الخيؿــ٤ُ بـــحن اللجــان اإلاسخهـــت بالصــخت الٗامـــت               6.1

ٞجـــــــــغ الُـــــــــىم بلـــــــــى  فـــــــــي الخؿـــــــــبان ؤن و٢ـــــــــذ الخهـــــــــُٗض ًمخـــــــــض مـــــــــً ٞجـــــــــغ الُـــــــــىم الخاؾـــــــــ٘ألازـــــــــظ  مـــــــــ٘ ،واإلاؿدكـــــــــُٟاث

 الدجت.الٗاقغ مً طي 
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ٌ مـــً اإلاؿدكــٟى اإلاىـــىم ُٞـــه              6.2 ـــاث فـــي ؾـــُاعةبلـــى  ًـــخم ه٣ـــل اإلاـــٍغ مجهـــؼة بـــإصواث بؾـــٗاٝ  ٖٞغ

 الخماًت الصخهُت وال٨دى٫ اإلاُهغ وؤصواث الاؾخسضام الىاخض.

6.3              ًٌُ ٌ واخض في الؿُاعة الىاخضة.ل   ؿمذ بى٣ل ؤ٦ثر مً مٍغ

ـــ٤ اإلا              6.4 ب ؤؾاؾـــُاث م٩اٞدـــت ًدـــضص الٍٟغ ٌ مـــً اإلاماعؾـــحن الخانـــلحن ٖلـــى جـــضٍع غاٞـــ٤ للمـــٍغ

 لخٗامل م٘ مساَغ الٗضوي.لولضحهم ؤلاإلاام ال٩افي  BICSLالٗضوي 

ُــضألاهٟلــىهؼا  اإلاى٣ىلــت بــالهىاء )مشــل الــضعن الغثــىي،ألامــغاى  فــي خالــت              6.5 ٌ 91و ٧ٞى ( ُٞب٣ــى اإلاــٍغ

ٌ ٦ما ًــــــــ٘ اإلاــــــــٍغ ــــــــ٤ اإلاغاٞــــــــ٤ َــــــــىا٫  تظغاخُــــــــ تمــــــــفــــــــي ؾــــــــُاعة ؤلاؾــــــــٗاٝ ٍو ؿــــــــخسضم الٍٟغ َــــــــىا٫ ٞتــــــــرة الخهــــــــُٗض َو

 ٞحهم الؿاث٤( ٢ىإ الىظه ٖالي ال٨ٟاءة مالثم. ًالى٢ذ )بم

ـــت ؾـــُاعة ؤلاؾـــٗاٝ بٟـــخذ البـــاب وزـــغوط الُـــا٢م            6.6 ـــاث باإلم٩ـــان تهٍى ٖىـــض الى٢ـــٝى بمكـــٗغ ٖٞغ

ٌ مً الؿُاعة.  الُبي للخاعط م٘ الخإ٦ُض ٖلى ٖضم زغوط اإلاٍغ

 ًخم جُهحر ؾُاعاث ؤلاؾٗاٝ باجبإ البروجى٧ى٫ اإلاٗخمض.              6.7

 ًخم الخسلو مً الىٟاًاث الُبُت اإلاؿخسضمت ؤزىاء الى٣ل خؿب البروجى٧ى٫ اإلاٗخمض.              6.8
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اخاجمـــــــــــــــت
 

زال٫ مىاؾم الٗمغة والدج ، خُض ٌك٩ل جىاظض وجضازل ظم٘ هاثل مً البكغ جدكٝغ مى٣ُت م٨ت اإلا٨غمت باؾخ٣با٫ حجاط بِذ هللا الخغام      

ً
ً
ًًُا في م٩ان وػمان واخـض ْٞغ ٤ الغطاطألامغاى  الٗضوي وزانتألامغاى ؤو  مً خاملي بٌٗ مؿبباثألامغاى  لهخ٣ا٫ مؿبباثا مىاج ؤو  التي جيخ٣ل ًٖ ٍَغ

اإلاـاء ببٌٗ اإلا٨ُغوبـاث ، لهظا جم جهمُم بغهامج الصخت الٗامت إلاىؾم الدج لخ٣ضًم زضماث ؤو  مً زال٫ جلىر الُٗـامؤو  مً زــال٫ الجهاػ الخىٟس ي

حر وؾالمت مُاه الكغب الى٣ُت والؿ٨ً الهخي ؤلاصخـاح البُئي والخسلو الهخي مً الًٟاًل ث و٢اثُت قاملت لًُٝى الغخمً جخًمً الخإ٦ض مً جٞى

ألامغاى  ؤلاظغاءاث الى٢اثُت للخض مً اهدكاًعبلى  الدجاط في بلضاجهم وفي اإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت، بياٞت وم٩اٞدت الخكغاث والهـىام ووكغ الىعي الهخي بحن

 اإلاٗضًت.

ت والى٢اثُت وبظغاءاث اإلا٩اٞدت لؤلمغاى اإلاٗ      ضًت ٦ما جم بنضاع الاقتراَاث الصخُت لل٣اصمحن للدج والٗمغة والتي حكمل ؤلاظغاءاث الاختراٍػ

ىض ٖبىعه للمىاٞظ اإلاسخلٟت باإلال٨ت ونًى طاث ألاهمُت زال٫ مىؾم ًالدج في بلض الخاط ٖو
ً

 م٨ت اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت واإلاضًىت اإلاىىعة. بلى  ل

لُه ًإحي بٖضاص هظا الضلُل ل٩ُىن مغقًضً      للٗاملحن في بغهامج الصخت الٗامت في الدج وللٗاملحن بالبٗشاث الُبُت اإلاسخلٟت والٗاملحن فى ا ٖو

اًت الُبُت ختى ًخم٨ىىا مً ج٣ضًم ؤًٞل وؤظىص الخضماث الى٢اثُت لدجاط بِذ هللا الخغام.مىاٞظ ج٣  ضًم الٖغ

 

 

 


