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تزديب:
قغ ٝهللا حٗالى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بىظــىص الخغمحن الكغٍٟحن ٣٦بلت للمؿلمحن مً مكاع١
ألاعى ومٛاعبهـا مما خضا بالخ٩ىمت  -بالغٖاًت ال٨غٍمت لخاصم الخغمحن الكغٍٟحن وولي ٖهضه ألامحن خٟٓهم
ً
هللا – بخ٣ضًـم ٧اٞت الخضماث ،التي جٟ٨ل للدجاط ؤصاء اإلاىاؾ ٪بِؿغ وؾهىلت ،مخًمىت الخضمـاث الصخُت
بك٣حها الى٢اجي والٗالجي.
ً
واهُال٢ا مً مؿئىلُت وػاعة الصخت ًٖ الصخت الٗامت إلاىؾم الدج يمً الخضماث الصخُت التي
ً
ج٣ضمها لجىت الخضماث الصخُت بالدج بةقغا ٝمباقغ مً مٗالي وػٍغ الصخت ،ج٣ىم و٧الت الىػاعة للصخت
الٗامت بالخٗاون م٘ مضًغٍت الٗامت للكاون الصخُت بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت ومضًغٍت الكاون الصخُت بمىُ٣ت
اإلاضًىت اإلاىىعة ومضًغٍاث الكاون الصخُت بمىاٞظ اإلامل٨ت اإلاسخلٟت بةٖضاص وجىُٟظ البرهامج الهخي الى٢اجي
ل٩اٞت الدجاط لًمان ؾالمتهم الصخُت.
ًوٍُُب لي ؤن ؤعخب ب٩ل الٗاملحن في بغهامج الصخت الٗامت للدج ٖلى ٧ل اإلاؿخىٍاث وبوي ٖلى ز٣ت مً
جٟاهحهم في زضمت الدجاط وؤؾإ ٫هللا لهم الخى ٤ُٞوالؿضاص.
ً
ظمُٗا هدى ج٣ضًم ؤًٞل الخضماث لدجاط بِذ هللا الخغام
و٣ٞىا هللا
وكيـل الىسارة للصذت العبهت
رئيس لجبى الذج والعوزة التذضيزيت
رئيس لجٌت الصذت العبهت ببلذج والعوزة
د .هبًي بي عبد العشيش جىخدار

2

توهيـد:

ً
هُال٢ا مً مؿئىلُت وػاعة الصخت ًٖ بغهامج الصخت الٗامت إلاىؾم الدج ممشلت في و٧الت الصخت
ا ً

ججمٗا
ًً
الٗامت بالخٗاون م٘ اإلاضًغٍت الٗامت للكاون الصخُت بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمتً ،وخُض ٌك٩ل مىؾم الدج
ضخما ًخىاظض ُٞه ٖضص ٦بحر مً الىاٞضًً مً مسخل ٠الضو ٫ألصاء مىاؾٞ ٪غًٍت الدج ألًام مدضوصة في
ًً
م٨ت اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت مما ًخُلب اؾدىٟاع ظمُ٘ الجهىص الى٢اثُت مً ٢بل وػاعة الصخت باإلامل٨ت
ً
واهُال٢ا مً طل٣ٞ ٪ض ويٗذ و٧الت
ً
الٗغبُت الؿٗىصًت بهض ٝو٢اًت هظا الخجم٘ الُٗٓم وؾالمت الدج،
الىػاعة للصخت الٗامت ممشلت في الى٧الت اإلاؿاٖضة للصخت الى٢اثُت الاقتراَاث الصخُت الى٢اثُت للدج بك٩ل
مب٨غ بياٞت بلى ٧اٞت ؤلاظغاءاث الضازلُت والتي حكمل خمالث الخُُٗم يض مغى الخمى اإلاسُت الكىُ٦ت
ألاهٟلىهؼا وجإمحن ٧اٞت اخخُاظاث بغهامج الصخت الٗامت للدج م٘ جغقُذ ال٣ىي الٗاملت اإلاُلىبت
ً
وٞحروؽ
مب٨غا بغٖاًت اللجىت ؤلاقغاُٞت للبرهامج ألظل ج٣ضًم زضماث صخُت مخمحزة بخى ٤ُٞهللا.
ًً
ً
ظمُٗا هدى ج٣ضًم ؤًٞل الخضماث لدجاط بِذ هللا الخغام.
و٣ٞىا هللا

وكيل الـىسارة الوسبعد للصذت الىقبئيت
ًبئب رئيس لجٌت الصذت العبهت ببلذج والعوزة
د .عبد هللا بي هفزح عسيزي

ً
ً
3

تىضيـخ:

ً
مً ؤظل ج٣ضًم زضماث و٢اثُت مخمحزة جًمً زلى مىؾم الدج مً ألاوبئت واؾخ٨ما ًل للجهىص الى٢اثُت

التي جبظ ٫في ٧ل ٖام ٢امذ ؤلاصاعة الٗامت إلا٩اٞدت ألامغاى اإلاٗضًت بالىػاعة واإلاضًغٍت الٗامت للكئىن
الصخُت بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت باإلاكاع٦ت والخٗاون م٘ ؤلاصاعة الٗامت لىىا٢ل اإلاغى وؤلاصاعة الٗامت لصخت
البِئت والصخت اإلاهىُت في جىُ٣ذ ومغاظٗت صلُل ؤلاظغاءاث الى٢اثُت وبظغاءاث م٩اٞدت ألامغاى اإلاٗضًت وصلُل
مخًمىا ألامغاى اإلاؿخجضة مشل ٧ىُٞض 91-اإلاغجبِ بٗضوي
ًً
ٖمل وخضة ؾالمت الٛظاء زال ٫مىؾم الدج
ٞحروؽ ٧ىعوها-ؾاعؽ ،2-الالتهاب ال٨بضي الخاص والىزُم مجهى ٫اإلايكإ وظضعي ال٣غوص .وؾِخم جىػَ٘ وسخ
مغقضا لخ٣ضًم ؤًٞل
ًً
بل٨تروهُت مً الضلُل ٖلى الٗاملحن في الٟغ ١الى٢اثُت والبٗشاث الُبُت ختى ً٩ىن لهم
الخضماث الصخُت لدجاط بِذ هللا الخغام.
ًوخُض بن ؤلابال ٙهى الغ ً٦ألاؾاس ي لٗمل اإلاغا٢بت الىباثُتٞ ،ةوي ؤهتهؼ هظه الٟغنت لخظ٦حر ظمُ٘
الٗاملحن بإن الىؾُلت الغثِؿت لئلبال ٙهي ًٖ َغٍ ٤هٓام خهً بلـ الظي ًىٞغ اإلاٗلىماث ٖلى ظمُ٘
ً
اإلاؿخىٍاث مما ّ
ٌؿغٕ ٖملُت ؤلاظغاءاث الى٢اثُت الىاظب ٖملها ٖالوة ٖلى جىٞحر مٗلىماث ص٣ُ٢ت إلاخسظي
ً
ٖا ٫في الخضماث الصخُت ،وٍخم جإُ٦ض ٖملُت ؤلابالَ ًٖ ٙغٍ٤
ال٣غاع ألامغ الظي ًم٨جهم مً ج٣ضًم مؿخىي ٍ
الٟا٦ـ ؤو الهاج ٠ؤو البرًض ؤلال٨ترووي والتي حٗخبر الىؾُلت الغثِؿُت زال ٫مىؾم الدج في خا ٫جى ٠٢ؤو
حُٗل هٓام (خهً بلـ).
ً
زا ٫مً ألاوبئت ، ، ،
حج ٍ
و٣ٞىا هللا ظمُٗا هدى ٍ
هديز عبم اإلدارة العبهت لوكبفذت األهزاض الوعديت
د .دليوت بٌت علي السزيذي
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شزح:
مً ؤظل ج٣ضًم زضماث و٢اثُت مخمحزة جًمً زلى مىؾم الدج مً ألامغاى اإلاى٣ىلت بالىىا٢ل
ً
واؾخ٨ما ًل للجهىص الى٢اثُت التي جبظ ٫في ٧ل ٖام ٢امذ ؤلاصاعة الٗامت لىىا٢ل اإلاغى باإلاكاع٦ت والخٗاون م٘
ؤلاصاعة الٗامت إلا٩اٞدت ألامغاى اإلاٗضًت بالىػاعة واإلاضًغٍت الٗامت للكئىن الصخُت بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت
وؤلاصاعة الٗامت لصخت البِئت والصخت اإلاهىُت في جىُ٣ذ ومغاظٗت صلُل ؤلاظغاءاث الى٢اثُت وبظغاءاث م٩اٞدت
مخًمىا ألامغاى اإلاى٣ىلت بالىىا٢ل مشل
ًً
ألامغاى اإلاٗضًت وصلُل ٖمل وخضة ؾالمت الٛظاء زال ٫مىؾم الدج
اإلاخهضٕ ،خمى َّ
الً ْى ،٪الخمى الهٟغاء وخمى ال٣غم  -ال٨ىٛى الجزُٞت الجزُٞت.
ِّ ً
اإلاالعٍا ،خمى الىاصي
ّ
ًوخُض بن ألامغاى اإلاى٣ىلت بالىىا٢ل جم ِشل مك٩لت عثِؿت مً مك٨الث الصخت الٗمىمُت في ب٢لُم
َ
مىٓمت الصخت الٗاإلاُت لكغ ١اإلاخىؾِ .وزـ َّمت بم٩اهُت لهدكاع هظه ألامغاى زال ٫مىؾم الدجٞ ،ةوي ؤهتهؼ
هظه الٟغنت لخظ٦حر ظمُ٘ الٗاملحن بإهمُت م٩اٞدت الىىا٢ل ،ول َّ
ؾُما جىُٟظها مً زال ٫ؤؾلىب الخضبحر
َّ
اإلاٗىُت وب٢امت الكغا٧اث مما ّ
ٌؿغٕ ٖملُت ؤلاظغاءاث
اإلاخ٩امل للىىا٢ل ،والخيؿُ ٤بحن مسخل ٠الُ٣اٖاث
ً
ٖالوة ٖلى جىٞحر مٗلىماث ص٣ُ٢ت إلاخسظي ال٣غاع ألامغ الظي ًم٨جهم مً ج٣ضًم مؿخى ًي
الى٢اثُت الىاظب ٖملها
ٖا ٫في الخضماث الصخُت،
ٍ
ً
زا ٫مً ألامغاى ، ، ،
حج ٍ
و٣ٞىا هللا ظمُٗا هدى ٍ
هديز عبم اإلدارة العبهت لٌىاقل الوزض واألهزاض الوشتزكت
د .هذود دسي الشهزاًي
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تقدين:
جدكغ ٝم٨ت اإلا٨غمت بىظىص الخغم اإلا٩ي الكغٍ ٠واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت مما ظٗلها ٢بلت مالًحن اإلاؿلمحن
ً
مىاجُا لهخ٣ا ٫مؿبباث ألامغاى
ًً
ْغٞا
مً ظمُ٘ ؤهداء اإلاٗمىعة زانت في مىاؾم الٗمغة والدج مما ٌك٩ل ً
اإلاٗضًت وزانت جل ٪التي جيخ٣ل ًٖ َغٍ ٤الغطاط ؤو مً زال ٫الجهاػ الخىٟس ي ؤو مً زال ٫جلىر الُٗـام ؤو
اإلاـاء ببٌٗ اإلاُ٨غوبـاث .هظا الىي٘ ًخُلب اؾدىٟاع ظمُ٘ الجهىص الى٢اثُت والٗالظُـت مً ٢بل اإلاضًغٍت
الٗامت للكاون الصخُت بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت والجهاث طاث الٗال٢ت بهض ٝؾالمت الدجُج.
ولخد ٤ُ٣هظا الهض٢ ٝامذ اإلاضًغٍت الٗامت للكاون الصخُت بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت بالخيؿُ ٤م٘ و٧الت
الىػاعة للصخت الٗامت بىي٘ زُت جٟهُلُت جخًمً ظمُ٘ ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت بخد ٤ُ٣هض ٝؾالمت الدجُج
مً خُض ال٣ىي الٗاملت والاخخُاظاث اللىظؿدُت للٟغ ١الى٢اثُت وحٗضًل ألاصلت ؤلاعقاصًت وصلُل ٖمل بغهامج
الصخت الٗامت في الدج.
وبهظه اإلاىاؾبت ؤجىظه بالك٨غ ل٩ل مً ؤؾهم في بٖضاص هظا الضلُل وؤزو بالك٨غ الؼمالء بةصاعة
الصخت الٗامت بمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت والؼمالء بى٧الت الىػاعة للصخت الٗامت وؤجمجى مً ظمُ٘ الٗاملحن في
بغهامج الصخت الٗامت بظ٧ ٫ل الجهىص ختى ه٣ضم زضمت مخمحزة لدجاط بِذ هللا الخغام.
ً
ظمُٗا لخ٣ضًم زضمت ؤًٞل لدجاط بِذ هللا الخغام.
و٣ٞىا هللا
هديز عبم الشئىى الصذيت بوٌطقت هكت الوكزهت
رئيس لجٌت الذج التٌفيذيت بوٌطقت هكت الوكزهت
د .وائل بي دوشة هطيـز

ً
6

تشزيف:
الخمض هلل الظي قغ ٝاإلاؿلمحن بىخضة اله ٠وال٩لمت في مىؾم الدج مً ٧ل ٖام ،والخمض هلل الظي
قغ ٝهظا البلض بسضمت يُى ٝالغخمً في ظمُ٘ ؤعظاثه مىظ صزىلهم ممل٨ت ألامً وألامان وختى مٛاصعتهم
ؤعايحها آمىحن مُمئىحن  -بةطن هللا ً -وخُض بن ألامً الهخي ع٦حزة ؤؾاؾُت في زضمت يُى ٝالغخمًٞ ،ةن
وػاعة الصخت جدمل ٖلى ٖاج٣ها ج٣ضًم ؤعقى وؤًٞل الخضماث الصخُت الٗالظُت والى٢اثُت ،وطل ٪ابخضاء مً
ؤماها مً ألامغاى والٟاقُاث،
اإلاكاع٦ت في جدضًض الاقتراَاث والخىُٖت الصخُت التي ج٨ؿب يُى ٝالغخمً ًً
مغو ًًعا بالخجهحزاث والخضماث الى٢اثُت التي حؿاٖض في الخض مً اهدكاع هظه ألاوبئت ،واهتهاء بخ٣ضًم ؤخضر
الخضماث الٗالظُت في خالث ؤلانابت  -ل ٢ضع هللا.
َغٍ٣ا
و٢ض جًاٞغث ظهىص اإلاؿاولحن في مسخل ٠بصاعاث الصخت الٗامت إلزغاط هظا الضلُل الظي ًً٘ ًً
ومِؿغا ل٩ل الٗاملحن الصخُحن للمكاع٦ت الٟٗالت في زضمت يُى ٝالغخمً وخماًتهم مً ألاوبئت
ًً
واضخا
ًً
زا ٫مً ألاوبئت وألامغاى اإلاٗضًت  -بةطن هللا
وألامغاى اإلاٗضًت .و٧لىا ز٣ت في جىخُض الجهىص للخغوط بذج ٍ ً
حٗالى.
ً
ؾاثال اإلاىلى ٖ -ؼ وظل  -الخى ٤ُٞوالخِؿحر والؿالمت لدجاط بِذ هللا الخغام وإلا٣ضمي ٧اٞت الخضماث
ً
الصخُت وٚحرها.
هديز عبم اإلدارة العبهت للذج والعوزة
هسبعد هديز عبم الشئىى الصذيت بوٌطقت هكت الوكزهت
رئيس اللجٌت التٌفيذيت لبزًبهج الصذت العبهت لذج 3441هـ
د .سزي بي إبزاهين عسيزي
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ملدمت:
مىؾم الدج هى اخدكاص ضخم ًخىاظض ُٞه ٖضص ٦بحر مً الىاٞضًً مً مسخل ٠البلضان ألصاء مىاؾ ٪الدج ألًام مدضوصة في م٨ت
ً
وخٟاْا ٖلى هظا الخجم٘ ال٨بحر وؾالمت الدجاط جدكض وػاعة الصخت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٧اٞت
ً
اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت،
الجهىص لخ٣ضًم الخضماث الى٢اثُت والٗالظُت.
مىظ بضء ظاثدت ٧ىُٞض ٌٗ ،91-ض هظا مىؾم الدج الشالض .في مىؾم الدج ( 9449هـ2222 ،م) وبؿبب جٟص ي الىباء ،جم ازخُاع
الدجاط بإٖضاص مدضوصة للٛاًت مً مسخل ٠الجيؿُاث اإلاخىاظضًً  ِ٣ٞفي ظمُ٘ مىاَ ٤ومضن اإلامل٨ت .ولم جضزغ اإلامل٨ت الٗغبُت
ظهضا في الخٟاّ ٖلى ؤعواح الدجاط وو٢اًتهم مً ه٣ل الٗضوي ،و ٤ٞؾُاؾاث وجىظحهاث وػاعة الصخت ،ألامغ الظي ؤؾٟغ
الؿٗىصًت ًً
ًٖ مىؾم حج هاجر للٛاًت.
ً
ً
وصولُا ،وجىاٞغ الل٣اخاث الٟٗالت واإلاٗخمضة يض ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض ،وم٘ اعجٟإ وؿب
مدلُا
وم٘ جُىعاث الىي٘ الىباجي
ا لخلُ٣ذ يض هظا الٟحروؽ ،ؤٖاصث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في مىؾم الدج ( 9442هـ2229 ،م) الؿماح للدجاط مً زاعط اإلامل٨ت
الغاٚبحن بإصاء مىاؾ ٪الدج بالضزى ً٫بلى ؤعايحها و ٤ٞالًىابِ والاقتراَاث الصخُت وٖلى عؤؾها جل٣ي الدجاط ظغٖاث ٧املت مً
ؤًًا جضابحر اختراػٍت واقتراَاث
ل٣اح ٞحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض  )91-اإلاٗخمض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت٦ .ما زههذ للمُ٣محن ًً
صخُت .خُض بلٖ ٜضص الدجاط في ٖام 9442هـ هدى  02ؤل ٠خاط مً صازل اإلامل٨ت وزاعظها.
واهُال٢ا مً اهخمام اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت باهخٓام ٞغًٍت الدج وجم٨حن ؤ٦بر ٖضص مً اإلاؿلمحن مً مسخل ٠ؤهداء الٗالم مً
ؤصاء مىاؾ ٪الدج والٗمغة وخغنها ٖلى يمان ؾالمتهم وامجهم ٣ٞض ج٣غع عٖ ٘ٞضص حجاط مىؾم هظا الٗام 9441هـ 2222 /م بلى
ملُىن خاط مً صازل اإلامل٨ت وزاعظها م٘ ألازظ بالخىنُاث الصخُت.
ج٣ضم خ٩ىمت اإلامل٨ت عٖاها هللا بك٩ل ؾىىي ظمُ٘ الخضماث التي جًمً ؤصاء الدجاط إلاىاؾ ٪الدج بؿهىلت وؤمان وَمإهِىت ،بما في
طل ٪الخضماث الصخُت ،الى٢اثُت والٗالظُت ٖلى خض ؾىاء .ج ٘٣مؿاولُت بٖضاص وجىُٟظ بغهامج الصخت الى٢اثُت لجمُ٘ الدجاط ٖلى
ٖاج ٤وػاعة الصخت في اإلا٣ام ألاو ٫ممشلت بلجىت زضماث الدج الصخُت جدذ ؤلاقغا ٝاإلاباقغ إلاٗالي وػٍغ الصختً .خ٩ىن الهُ٩ل
ؤؾُا مً مؿاٖض اإلاضًغ الٗام للصخت الٗامت (ومضًغ بصاعة الدج والٗمغة) ،هاثب
الخىُٓمي للجىت الصخت الٗامت إلاىؾم حج 9441هـ ع ًً
عثِـ لجىت الصخت الٗامت (هاثب اإلاؿاٖض للصخت الٗامت) ،وخضة الخدلُل والخ٣اعٍغ زم زمـ مً الىخضاث مً يمجها اإلاغا٢بت
والغنض الىباجي وهي اإلاؿاو ٫اإلاباقغ ًٖ مغا٢بت ألامغاى اإلاٗضًت وم٩اٞدتها زال ٫مىؾم الدج والتي جىضعط جدتها ٞغ ١الصخت
الٗامت اإلاُضاهُت.
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ألام ـ ـ ـغاى اإلاٗضًـ ـ ــت والىباثُ ـ ـ ــت ٧اهـ ـ ــذ وماػالـ ـ ــذ مه ـ ـ ــضصا خُ٣ُ٣ـ ـ ــا لك ـ ـ ــٗحرة الدـ ـ ــج ،خُـ ـ ــض جخ ـ ـ ــىٞغ لهـ ـ ــا الٓـ ـ ــغو ٝاإلاالثم ـ ـ ــت وهـ ـ ــي جمغ ٦ـ ـ ــؼ
الخكـ ـ ــىص ببٗ٣ـ ـ ــت ظٛغاُٞـ ـ ــت مدـ ـ ــضوصة .وللى٢اًـ ـ ــت مجهـ ـ ــا ًجـ ـ ــب الاؾـ ـ ــخمغاع فـ ـ ــي عنـ ـ ــض ألام ـ ـ ـغاى اإلاٗضًـ ـ ــت زـ ـ ــال ٫مىاؾـ ـ ــم الدـ ـ ــج وٖمـ ـ ــل
صلُـ ـ ــل قـ ـ ــامل بهـ ـ ــاٖ .لُـ ـ ــه واؾـ ـ ــخمغ ًاعا للجهـ ـ ــىص الى٢اثُـ ـ ــت التـ ـ ــي ًـ ـ ــخم بـ ـ ــظلها ٧ـ ـ ــل ٖـ ـ ــام ،اؾخٗغيـ ـ ــذ بصاعة الصـ ـ ــخت الٗامـ ـ ــت باإلاضًغٍـ ـ ــت
الٗام ـ ــت للك ـ ــاون الص ـ ــخُت بمىُ ٣ـ ــت م ٨ـ ــت اإلا٨غم ـ ــت ال ـ ــضلُل الاعق ـ ــاصي لئلظـ ـ ـغاءاث الى٢اثُ ـ ــت لؤلمـ ـ ـغاى اإلاٗضً ـ ــت طاث ألاهمُ ـ ــت ز ـ ــال٫
مىؾ ـ ــم الد ـ ــج 9411هـ ـ ـ خُ ـ ــض ج ـ ــم التر٦ح ـ ــز ٖل ـ ــى ٢اثم ـ ــت ألام ـ ـغاى اإلاٗضً ـ ــت طاث ألاهمُ ـ ــت اإلاؿ ـ ــتهضٞت باإلاغا٢ب ـ ــت الىباثُ ـ ــت ز ـ ــال ٫مىؾ ـ ــم
ح ـ ــج 9441هـ ـ ـ وحك ـ ــمل (٧ى ُٞـ ــض ،91-ؤهٟل ـ ــىهؼا ،مالعٍ ـ ــا ،حؿ ـ ــمم  ٚـ ــظاجي (ٞاق ـ ــُت) ،خم ـ ــى الً ـ ــى ،٪الته ـ ــاب ٦ب ـ ــض خ ـ ــاص ،بؾـ ـ ـها ٫م ـ ــاجي
خ ـ ــاص (اق ـ ــدباه  ٧ـ ــىلحرا ،مخالػم ـ ــت الك ـ ــغ ١ألاوؾ ـ ــِ الخىٟؿ ـ ــُت ،خه ـ ــبت ،الته ـ ــاب الس ـ ــخاًا الىِؿ ـ ــحري ،خم ـ ــى هؼ ُٞـ ــت ،ق ـ ــلل عز ـ ــى خ ـ ــاص
(اقدباه قلل ألاَٟا.)٫
ًى٣ؿ ـ ـ ــم ال ـ ـ ــضلُل بل ـ ـ ــى ٢ؿمؿ ـ ـ ــً عثِؿ ـ ـ ــحن ٌؿ ـ ـ ــخٗغى ؤوله ـ ـ ــا ألام ـ ـ ـغاى اإلاٗضً ـ ـ ــت طاث ألاهمُ ـ ـ ــت ز ـ ـ ــال ٫مىؾ ـ ـ ــم الد ـ ـ ــج والت ـ ـ ــي حك ـ ـ ــمل
ألام ـ ـ ـغاى اإلاؿ ـ ـ ــتهضٞت بالخده ـ ـ ــحن ،الخمُ ـ ـ ــاث الجز ُٞـ ـ ــت ،ألام ـ ـ ـغاى اإلاى٣ىل ـ ـ ــت ٖ ـ ـ ــً َغٍ ـ ـ ــ ٤الىىا ٢ـ ـ ــل والام ـ ـ ـغاى
ألام ـ ـ ـغاى الخىٟؿ ـ ـ ــُتً ،
اإلاؿ ـ ــخجضة ،فـ ـ ــي خـ ـ ــحن ًدى ـ ــاو ٫الش ـ ــاوي صلُـ ـ ــل ٖم ـ ــل وخـ ـ ــضة ؾـ ـ ــالمت ال ٛـ ــظاء ف ـ ــي الد ـ ــج .ؾ ـ ــِخم جىػَ ـ ــ٘ وسـ ـ ــخ بل٨تروهُـ ـ ــت مدضزـ ـ ــت مـ ـ ــً
الضلُل ٖلى الٗاملحن بالٟغ ١الى٢اثُت والبٗشاث الُبُت لُ٩ىن لضحهم صلُل لخ٣ضًم ؤًٞل الخضماث الصخُت للدجاط.
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ً
أول :ألامساض املعدًت ذاث ألاهميت خالل مىطم الحج
ا

11

ألامساض املعدًت الخنفظيت
ا
٢اثمـ ـ ــت ألام ـ ـ ـغاى اإلاٗضً ـ ـ ــت الخىٟؿـ ـ ــُت طاث ألاهمُ ـ ـ ــت اإلاؿـ ـ ــتهضٞت باإلاغا٢ب ـ ـ ــت الىباثُ ـ ـ ــت ز ـ ـ ــال ٫مىؾـ ـ ــم ح ـ ـ ــج
9441هـ حكمل الاحي
٧ .9ىُٞض 91-اإلاغجبِ بٗضوي ٞحروؽ ٧ىعوها-ؾاعؽ2-
 .2ؤلاهٟلىهؼا
 .1مخالػمت الكغ ١ألاوؾِ الخىٟؿُت لٟحروؽ ٧ىعوها ()MERS-CoV
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كىفيد 31-املسجبط بعدوي فيروض كىزوها-طازض4-
حٗغٍ٠
الخالت
اإلاكدبه بها

الخالث
اإلاا٦ضة
اإلا٣هىص
باإلاسالُت

ون ٠اإلاغى
.

حٗغٍ ٠ع٢م  9مغٌٍ لضًه  1ؤٖغاى ٖلى الا٢ل مً ؤول وزاهُا ٖلى الىدى الخالي
ً
ؾغٍغٍا ،وٍيبػي جد ٤٣ازىحن مجها ٖلى ألا٢ل
ًً
ؤول ؤٖغاى ج٣اؽ
ً
 .1ًدرجة حرارة مسجلة طبي ًًا أعلى من ( )33درجة مئوية.
 .2ًسرعة تنفس ( )Respiratory rateؤ٦ثر مً ( )22صوعة جىٟؿُت في الض٣ُ٢ت.
 .3ًمستوى التأكسج في الدم ( )Pulse Oxyؤ٢ل مً (%14).
زاهُا ؤٖغاى مهاخبت
ًً
١
•ًيُ ٤في الخىٟـً• .ؤلم في الهضعً• .ؾٗاً• .٫اخخ٣ان في الخلً• .٤ؤلاؾها٣ًٞ• .٫ضان خاؾت الكم والخظو ً
حٗغٍ ٠ع٢م  2مغٌٍ ٌٗاوي مً ْهىع مٟاجئ لئلزىحن ٖلى ألا٢ل مما ًلي الهضإ ،التهاب الخل ،٤ؾُالن ألاه ،٠الٛشُان،
ؤلاؾها ٫ؤو ٣ٞضان خاؾت الكم ؤو الخظو .١وٍىُبٖ ٤لى ألا٢ل ؤي مً الخالي ٖلى الخالت اإلاكخبهت زال ٫آزغ ً 94ىما ٢بل
ْهىع ألاٖغاى (مسالُت م٘ خالت ما٦ضة مهابت ب٩ىُٞض ،91-مِٗكت ؤو ٖمل في ميكإة جم ٞحها خضور جٟص ي ل٩ىُٞض-
)۹۱
حٗغٍ ٠ع٢م  1الخالت اإلاكخبهت لضحها ؤي مً الٓغو ٝالخالُت مغٌٍ بال 94> )ٜؾىت) مىىم بٗضوي جىٟؿُت وزُمت خاصة
ٚحر مدضصة اإلاؿبب ؾىاء ٧التهاب عثىي م٨دؿب مً اإلاجخم٘ ؤو مً اإلاؿدكٟى
شخو ٌؿخىفي حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها م٘ جإُ٦ض مسخبري ( )PCRؤو الٟدو الؿغَ٘ لٗضوي 91-COVID

حٗغ ٝاإلاسالُت ٖلى اجها ؤي شخو ٌٗاوي مً ؤي مً خالث الخٗغى الخالُت
• ؤن ج٩ىن ٖلى بٗض مترًً ؤو ؤ٢ل مً خالت  91-COVIDاإلاا٦ضة إلاضة جؼٍض ًٖ  91ص٣ُ٢ت
• الاخخ٩ا ٥الجؿضي اإلاباقغ بدالت ما٦ضة مً ؤلانابت بٟحروؽ ٧ىُٞض 91-
• جىٞحر الغٖاًت اإلاباقغة إلاغٌٍ ٧ىُٞض  91-ما٦ض صون اؾخسضام مٗضاث الى٢اًت الصخهُت اإلاىاؾبت
• الِٗل في اإلاجز ٫م٘ خالت بنابت ما٦ضة بٟحروؽ ٧ىُٞض 91-
• مكاع٦ت ٚغٞت ؤو مؿاخت ؤزغي م٘ خالت بنابت ما٦ضة بٟحروؽ ٧ىُٞض 91-
• الجلىؽ في هُا ١نٟحن (في ؤي اججاه) مً خالت  91-COVIDاإلاا٦ضة إلاضة جؼٍض ًٖ  91ص٣ُ٢ت اإلاسالُت
بالخالث اإلاا٦ضة في وؾاثل الى٣ل الٗامت ؤو اإلاكتر٦ت
ُ
ُ
٧ىُٞض 91-هى اإلاغى الىاظم ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض اإلاؿمى ٞحروؽ ٧ىعوها-ؾاعؽ .2 -و الظي اؾخجض ألو ٫مغة في
 19صٌؿمبر  ،2291بٗض ؤلابال ًٖ ٙمجمىٖت مً خالث الالتهاب الغثىي الٟحروس ي في ووهان بجمهىعٍت الهحن الكٗبُت

مؿبب اإلاغى ٞحروؾاث ٧ىعوها ( )CoVهي ٖاثلت ٦بحرة مً ٞحروؾاث الخمٌ الىىوي الغٍبي التي حؿبب ؤمغ ً
ايا جتراوح مً هؼلث البرص
بلى ؤمغاى ؤ٦ثر قضة مشل مخالػمت الكغ ١ألاوؾِ الخىٟؿُت ( )MERS-CoVومخالػمت الجهاػ الخىٟس ي الخاص (.)SARS-CoV
جم الخٗغٖ ٝلى الؿاللت الجضًضة مً الٟحروؽ الخاجي في صٌؿمبر  2291في مضًىت ووهان بم٣اَٗت هىبى بجمهىعٍت
الهحن الكٗبُت  ،و٢ض جم حؿمُتها مً ٢بل اللجىت الضولُت لخهيُ ٠الٟحروؾاث (ٖ )ICTVلى ؤجها مخالػمت الالتهاب
الخىٟس ي الخاص الىزُم .2-خضص  ICTVؤن ؾاعؽ 2-هى هٟـ هىٕ  SARSCoVول٨ىه ؾاللت مسخلٟت٢ .امذ مىٓمت الصخت
الٗاإلاُت ( )WHOبدؿمُت اإلاغى اإلاغجبِ بٗضوي  2-SARS-CoVب٩ىُٞض.91-
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َغ ١الاهخ٣ا٫

جيخ٣ل الٗضوي مً بوؿان آلزغ مً زال٫
ً
شخها آزغ جٓهغ لضًه ؤٖغاى جىٟؿُت (مشل الؿٗا ٫ؤو الُٗـ) مسالُت
ً
الغطاط الخىٟس يٖ ،ىضما ًسالِ شخو
لهُ٣ت (في خضوص مؿاٞت متر واخض) مما ًجٗل هظا الصخو ٖغيت لخُغ حٗغى ؤٚكِخه اإلاساَُت (الٟم وألاه )٠ؤو
ملخدمخه (الٗحن) لُ٣حراث جىٟؿُت ًُدخمل ؤن ج٩ىن مٗضًت.
اإلاسالُت ٚحر اإلاباقغة بمالمؿت ؤؾُذ مىظىصة في البِئت اإلاباقغة اإلادُُت ؤو ؤصواث مؿخسضمت ٖلى الصخو اإلاهاب
بالٗضوي (مشل ؾماٖت الُبِب ؤو الترمىمتر).
ّ
بالهىاء في ْغو ٝوؾُا٢اث مُٗىت ُج َّ
ُبٞ ٤حها بظغاءاث ؤو ٖالظاث صاٖمت مىلضة للغطاط ،ؤي الخىبُب الغٚامي وجىٓحر
ال٣هباث وبُٖاء ٖالط بالبسار والتهىٍت الُضوٍت ٢بل الخىبُب ووي٘ اإلاغٌٍ في ويُٗت الاه٨باب وٞهل اإلاغٌٍ ًٖ
ظهاػ الخىٟـ الانُىاعي والتهىٍت ٚحر الٛؼوٍت بالً ِٛاإلاىظب وٛٞغ الغٚامي وؤلاوٗاف ال٣لبي الغثىي.

وجخىاٞغ بٌٗ ّ
البِىاث ٖلى اخخما ٫ؤن جاصي الٗضوي بمغى ٧ىُٞض 91-بلى ٖضوي مٗىٍت وج٩ىن مىظىصة في البراػ .وم٘
طل ،٪هىا ٥ختى آلان صعاؾت واخضة ُ ِ٣ٞػعٕ في بَاعها الٟحروؽ اإلاؿبب إلاغى ٧ىُٞض 91-بإزظه مً ُٖىت بغاػ
َّ
واخضةً9.ولم ًبل ٜختى آلان ًٖ اهخ٣ا ٫الٗضوي بهظا الٟحروؽ مً البر ًاػ بلى الٟم.
ّ
ج٣غٍبا في اإلاخىؾِ ،ول٨جها
الخٗغى لٗضوي ٧ىُٞض 91-بلى خحن بضء ْهىع ألاٖغاى مً  0-1ؤًام ًً
ٞترة الخًاهت حؿخٛغ ١اإلاضة مً و٢ذ
ًىما.
٢ض جتراوح بحن ًً 94-9
مضة الٗضويً

٢ض ً٩ىن ألاشخام في الىا ٘٢ؤ٦ثر ٖغيت ليكغ الٟحروؽ لآلزغًٍ زال ٫الـ  44ؾاٖت ٢بل ْهىع ألاٖغاى .وبدلى ٫الُىم
الٗاقغ بٗض ْهىع ؤٖغاى ،91-لً ً٩ىن مٗٓم ألاشخام مٗضًحنَ ،اإلاا اؾخمغث ؤٖغايهم في الخدؿً والؼوا.٫

مهضع
الٗضويً

ًب٣ى اإلاهضع (اإلاهاصع) ألانلي لهخ٣اٚ 2-SARS-CoV ٫حر مٗغو .ٝوم٘ طل ،٪حكحر البُاهاث الىباثُت اإلاخاخت بلى ؤن
 2-SARS-CoVهى ؤخض مؿبباث ألامغاى الخُىاهُت اإلايكإ م٘ اخخما ٫اهدكاعه مباقغة مً الخُاة البرًت ؤو ٖبر مًُٟاث
خُىاهُت وؾُُت ؤو مىخجاتهم.

ألاٖغاى
ً
والٗالماث

ألازغي
اعجبُذ مٗٓم الخالث بالخمى وؤٖغاى الجهاػ الخىٟس ي (الؿٗا ٫ويُ ٤الخىٟـ) ،في خحن ؤن مٗٓم الخالث ً
ج٩ىن زُٟٟت ؤو ل جٓهغ ٖلحها اٖغاى ؾغٍغٍت
قُىٖا في (الخمى ،الؿٗا ٫الجا ،ٝؤلاظهاص)
ًً
ؤٖغاى ٧ىُٞض 91-ألا٦ثر
قُىٖا التي ٢ض جهِب بٌٗ اإلاغض ى (٣ٞضان الظو ١والكم ،اخخ٣ان ألاه ،٠التهاب اإلالخدمت
ًً
ألاٖغاى ألازغي ألا٢ل
ؤًًا بمؿمى اخمغاع الُٗىحن) ،ؤلم الخل ،٤الهضإ ،آلم الًٗالث ؤو اإلاٟانل ،مسخل ٠ؤهماٍ الُٟذ
(اإلاٗغوًً ٝ
الجلضي ،الٛشُان ؤو ال٣يء ،ؤلاؾها ،٫الغٖكت ؤو الضوزت)
حكحر بلى مغى ٧ىُٞض 91-الىزُم (يُ ٤الىٟـ ،اوٗضام الكهُت ،الخسلُِ ؤو الدكىف ،ألالم
وحكمل الٗالماث التي ً
اإلاؿخمغ ؤو الكٗىع بالًٖ ِٛلى الهضع ،اعجٟإ صعظت الخغاعة (ؤ٦ثر مً  14صعظت مئىٍت).
ً
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قُىٖا (ؾغٖت التهُج ،اهسٟاى مؿخىي الىعي ،ال٣ل ،٤الا٦خئاب ،ايُغاباث الىىم،
ًً
وحكمل الٗالماث ألازغي ألا٢ل
ُ
مًاٖٟاث ٖهبُت ؤقض وزامت وهضعة مشل الؿ٨خاث الضماُٚت والتهاب الضما ٙوالهظًان وجل ٠ألاٖهاب)
الدصخُو

لدصخُو خالث الٗضوي ب ً 91-COVIDجب ٖلى اإلاسخبر بظغاء ازخباع  RTPCRاإلاٗخمض مً ٢بل مسخبر الصخت الىَجي.
والُٗىاث التي ًىصر باؾخسضامها ٦ما ًلي
● ُٖىاث الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي حكمل بٞغاػاث ال٣هبت الهىاثُت ،ؾاثل ٚؿى ٫ال٣هباث الهىاثُت ؤو البلٛم.
وًٍٟل ؤزظ ُٖىاث الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي بطا ٧ان اإلاغٌٍ ٌٗاوي مً ٖالماث ؤو ؤٖغاى ٖضوي الجهاػ
ً
ؾغٍغٍاُٞ ،جب ظم٘ ُٖىاث
الخىٟس ي الؿٟلي .بطا ٧اهذ ُٖىاث الجهاػ الؿٟلي ٚحر مم٨ىت ؤو لم ًخم جدضًضها
الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي.
● ُٖىاث الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي
 )9ظم٘ الُٗىاث ٖىض البالٛحن
 ًجب ؤن ج٩ىن اإلاسخت ألاهُٟت البلٗىمُت هي الخُاع ألاوٖ ٫ىض ظم٘ الُٗىاث مً البالٛحن.
 بطا ٧اهذ اإلاسخت ألاهُٟت البلٗىمُت ٚحر مم٨ىتُٞ ،مٚ ً٨ؿى / ٫ق ِٟألاه٠
 ًم ً٨اؾخسضام مسخت البلٗىم في خالت ٖضم جىٞغ الخُاعًٍ الؿاب٣حن.
 )2ظم٘ الُٗىاث ٖىض ألاَٟا( ٫ؤ٢ل مً  92ؾىت)
● ًجب ان ج٩ىن اإلاسخت مً الٟم والبلٗىم هي الخُاع ألاوٖ ٫ىض الاَٟا.٫
ً
مم٨ىاً ،م ً٨اؾخسضام ٚؿى / ٫ق ِٟألاه.٠
● بطا لم ً ً٨طل٪
ً
● بطا لم ً ً٨طل ٪مم٨ىاً ،م ً٨اٖخباع مسخت البلٗىم ألاهٟي (ًجب اؾخسضام مسخت البلٗىم ألاهٟي اإلاغهت
)ِ٣ٞ
ً
● بطا ٧ان الازخباع ألاولي ؾلبُا و٧ان هىا ٥ماقغ مغج ٟ٘لالقدباهً .جب بٖاصة ازخباع اإلاغض ى باؾخسضام
ً
مم٨ىا ،بٖاصة ظم٘ ُٖىت مً البلٗىم ألاهٟي
ُٖىت مً الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي ؤو ،بطا لم ً ً٨طل٪
● في هٓام خهً بلوً ،م ً٨حسجُل الخالت ،لالزخباع اإلاُلىب ،مً زال ٫جدضًض  ،91-COVIDوجدضًض
اإلاسخبر اإلاٗحن٦ .ما ًجب ب٦ما ٫همىطط َلب خهً وٍجب بعٞا٢ه م٘ الُٗىت.
● هدُجت ازخباع ؾلبُت واخضة ،زانت مً ُٖىت الجهاػ الخىٟس ي الٗلىي ،ل حؿدبٗض ؤلانابت.
● ًجب جٟؿحر الىخاثج الؿلبُت لـ  RT-PCRبالعجباٍ م٘ الاٖغاى الؿغٍغٍت والخاعٍش اإلاغض ي وبظغاءاث
الدصخُو ألازغي.
● ٌكحر  RT-PCRؤلاًجابي لـ  91-COVIDبلى ؤلانابت بٟحروؽ  .2-SARS-CoVوم٘ طلٞ ،٪ةهه ل ٌؿدبٗض
ؤلانابت بالٟحروؾاث ألازغي.

الٗالط

ًخم الٗالط ًٖ َغٍ ٤جىٞحر الغٖاًت الصخُت مشل الى٢اًت مً الجٟا ٝبةُٖاء اإلاغٌٍ الؿىاثل وبُٖاء مؿ٨ىاث لؤللم
وزا ٌٞللخغاعة وٖالط اإلاًاٖٟاث التي ٢ض جيخج مً ؤلانابت مشل الالتهاب الغثىي م٘ مغاٖاة الٗؼ ٫الهخي للمهاب ختى
لجيخ٣ل الٗضوي لآلزغًٍ اإلاسالُحن له.الٗالط .

الى٢اًت

الل٣اح اإلاًاص ل٩ىُٞض91-
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إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها كبل كدوم الحجاج إلى اململكت:
.9
.2
.1
.4

ٌكترٍ ب٦ما ٫الخدهحن بالل٣اخاث اإلاٗخمضة صازل اإلامل٨ت.
اظغاء ٞدو  PCRلٟحروؽ ٧ىعوها لجمُ٘ الدجاط زال )22( ٫ؾاٖت ٢بل مىٖض اإلاٛاصعة بلى اإلامل٨ت
جىُٖت الدجاط وخثهم ٖلى الالتزام بٛؿل ألاًضي ،ووي٘ ؤ٢ىٗت الىظه ،وبأصاب الؿٗا ،٫واإلاباٖضة بحن ألاشخام ،وججىب
اإلاالمؿت والابخٗاص ًٖ آلازغًٍ ٖىض ؤلانابت باإلاغى بىاؾُت البٗشاث الُبُت للدجاط
جىٞحر اإلاٗلىماث لجمُ٘ الدجاط وجؼوٍضهم باإلاٗلىماث ال٨خابُت ًٖ الى٢اًت مً اإلاغى ،والٗالماث وألاٖغاى التي ًيبػي الاهدباه
بلحها ،وَبُٗت الغٖاًت الصخُت اإلاخاخت وَغٍ٣ت الخهىٖ ٫لحها ،مً زال ٫البٗشاث الُبُت وٍيبػي ؤن جخىاٞغ ظمُ٘ اإلاٗلىماث
اؾخسضاما بحن الدجاط
ًً
باللٛاث ألا٦ثر
إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها للحالث املشدبه بها:
في خاْ ٫هىع ؤٖغاى اقدباه ٧ىُٞض 91-لخض الدجاط بمكٗغ مجى ومؼصلٟت ؤو مكٗغ ٖغٞاث

.1
.0
.2
.4

.1


.92

.99
.92
.9

اؾخ٣با ٫الخالث ٖلى الُبِب اإلاٗالج في اإلاغ ٤ٞالهخي باإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت الظي اؾخ٣بل الخالث الخٗغٖ ٝلى ٧اٞت الخالث
اإلاكخبهت ؤو اإلادخمل بنابتها خؿب حٗغٍ ٠الخالت الُ٣اس ي ٞىع ونىلهم للمغ ٤ٞالهخي وبٗض ٖمل الخُُ٣م اإلابضجي
ؤزظ الُٗىاث واظغاء الازخباع الدصخُص ي (( PCRلٗضوي ٞحروؽ ٧ىُٞض – 91باإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت
ٖؼ ٫ماؾس ي ٖؼ ٫الخالث في اإلاسُم اإلاسهو للٗؼ ٫بم٣غ ؾ ً٨الخاط إلاى٘ اهدكاع الٗضوي زالٞ ٫ترة اهخٓاع هدُجت الازخباع وفى
خا ٫ؤن الخالت اإلاكدبه في انابتها ل حؿخضعي الخىىٍم .
ٖؼَ ٫بي للخالثً ،خم جهيُٟها ٧الخالي
 الخالث اإلاكدبه بةنابتها بـ(٧ىُٞض )91-التي حؿخضعي الخىىٍم حٗؼ ٫بمؿدكُٟاث اإلاكاٖغ . الخالث اإلاا٦ض بنابتها بـ(٧ىُٞض )91-التي حؿخضعي الخىىٍم في اإلاكاٖغ ًخم جدىٍلها بلى مؿدكٟى قغٖ ١غٞاث. الخالث التي ل حؿخضعي جىىٍمً ،خم ٖمل ٞدو ؾغَ٘ و الخٗامل مٗها خؿب اإلاىضر في اإلاسُِ الخىيُخي للخٗاملم٘ الخالت اإلاكدبه بها ،و اإلاًمً في البروجى٧ى.٫
ؤلابالٙ
في اإلاؿدكُٟاث ًخم ؤلابال ٙالٟىعي ل٣ؿم الصخت الٗامت و٢ؿم م٩اٞدت الٗضوي باإلاؿدكٟى وٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي باإلاؿدكٟى
لُ٣ىم باإلبال ٙالٟىعي بلى ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي بىخضة اإلاغا٢بت والغنض الىباجي ٖلى ع٢م الهاج ٠والٟا٦ـ ( )۲۹۰1021001ؤو
البرًض ؤلال٨ترووي  idp@makkahhc.saباؾخسضام همىطط ؤلابال ٙوالخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.
في ؤخض اإلاغا٦ؼ الصخُت ؤو اإلاؿخىنٟاث والُٗاصاث الخانت ؤو البٗشاث الُبُت للدجاط ُٞخم ؤلابال ٙالٟىعي بلى ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء
الىباجي بىخضة اإلاغا٢بت والغنض الىباجي ٖلى ع٢م الهاج ٠والٟا٦ـ ( )۲۹۰1021001ؤو البرًض ؤلال٨ترووي idp@makkahhc.sa
ؤلابال ٙوالخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.
باؾخسضام همىطط ً
الالتزام باخخُاَاث م٩اٞدت الٗضويً
في خا ٫ؾلبُت الازخباع لٗضويً ٧ىُٞض 91-بً٣ا ٝالٗؼ ٫وٍ٨مل الخاط الٟغًٍت
الخىُٖت الصخُت ًخم جىُٖت الدجاط باإلاغى وؤٖغايه وفي خالت الكٗىع بإي ؤٖغاى مغيُت ًجب م٣ابلت الُبِب وٖلحهم
اإلاضاومت ٖلى ٚؿل الُضًً باإلااء والهابىنً ؤو اإلاىاص اإلاُهغة زهىنا بٗض الؿٗا ٫والُٗاؽ ،اؾخسضام اإلاىاصًل ٖىض الؿٗا ٫ؤو
الُٗاؽ والخسلو مجها بُغٍ٣ت ؾلُمت في ؾلت الىٟاًاث ،وججىب مالمؿت الُٗىحن وألاه ٠والٟم بالُض ب٣ضع ؤلام٩ان ،لبـ
ال٨ماماث والخباٖض اإلا٩اوي
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إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها للحالث املؤكدة:
ٖىض جإُ٦ض الخالت ًخم بظغاء آلاحي





ٖؼ ٫ماؾس ي ه٣ل الخالث ؤلاًجابُت اإلاا٦ضة بلى اإلا٣غ اإلاسهو للٗؼ ٫اإلااؾس ي (اإلاسُم اإلاسهو للٗؼ )٫في خا ٫ؤن الخالت
مؿخ٣غة َبًُا ول حؿخلؼم الخىىٍم.
ً
جىىٍما بةؾٗا ٝمسهو بلى ؤ٢غب مؿدكٟى
ًً
خالث بنابت ما٦ضة بم٨ت اإلا٨غمت حؿخلؼم ٖ ًؼ ًل َبًُا بخالت الخالث التي حؿخلؼم
بم٨ت اإلا٨غمت.
ً
ٖؼ ًل َبًُا ه٣ل الخالت بةؾٗا ٝمسهو مً مكٗغ مجى ومؼصلٟت بلى مؿدكٟى
خالث بنابت ما٦ضة باإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت حؿخلؼم ً
بالٗؼ ٫بمؿدكٟى قغٖ ١غٞاث.
قغٖ ١غٞاث ،وخالث ؤلانابت اإلاا٦ضة بمكٗغ ٖغٞاث جب٣ى ً
ً
ال م٘ ٢غم مضمج ًدخىي ٖلى ٧ل نىع ألاقٗت التي
في خالت وٞاة اإلاغٌٍ  -ل ٢ضع هللا ً -جب بعؾا ٫نىعة مً مل ٠اإلاغٌٍ ٧ام ً
ؤزظث للمغٌٍ.
إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها حيال املخالطين:

 اؾخ٨ما ٫ؤلاظغاءاث الى٢اثُت وخهغ اإلاسالُحن وجازظ ُٖىاث ؤهُٟت خلُ٣ت للمسالُحن الظًً ْهغث ٖلحهم ؤٖغاى مغيُت ِ٣ٞ
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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ألاهفلىهصا
ا
حٗغٍ٠
الخالت
اإلاكدبه بها
حٗغٍ٠
الخالت
اإلاا٦ضة

ٞجاثُا بإٖغاى خمى ،نضإ ،آلم ًٖلُت ،وهً ،ؤلم في الخل ٤وػ٧ام مصخىب ب٨دت قضًضة.
ًً
خالت جبضؤ

الخالت اإلاكدبه بها بياٞت بلى اؾخٟغاص الٟحروؽ مً اٞغاػاث جىٟؿُت ؤو اهُٟت خلُ٣ت ؤو بةْهاع اإلاؿخًض الٟحروس ي مً زالًا
اهُٟت وخلُ٣ت.

ؤًًا .وج٨دؿب
ٚالبا ٌكمل الاه ٠والخل ٤و٢ض ًخُىع إلنابت الغثت ًً
ون ٠اإلاغى ؤلاهٟلىهؼا هي ٖضوي ٞحروؾُت تهاظم الجهاػ الخىٟس ي ًً
ألاهٟلىهؼا ؤهمُت بؿبب اهدكاعها الؿغَ٘ بك٩ل وباجي بياٞت بلى اإلاًاٖٟاث الخُحرة التي ٢ض جدضر في خالث هاصعة و٢ض حؿبب
الىٞاة.
جدضر اإلاًاٖٟاث والىُٞاث في الخالث ألاٖلى زُىعة وحكمل
ً
وزهىنا ؤولئ ٪الظًً ج٣ل ؤٖماعهم ًٖ  0قهىع.
● ألاَٟا ٫جدذ ؾً  1ؾىىاث،
● اإلاؿىحن الظًً جؼٍض ؤٖماعهم ًٖ  01ؾىت.
● اإلاُ٣مىن في صوع عٖاًت اإلاؿىحن وٚحرها مً مغا ٤ٞالغٖاًت َىٍلت ألامض.
● الخىامل واليؿاء ختى ؤؾبىٖحن بٗض الىلصة.
● ألاشخام اإلاهابىن بًٗ ٠ؤظهؼة اإلاىاٖت.
● ألاشخام اإلاهابىن بإمغاى مؼمىت مشل الغبى ومغى ال٣لب ومغى ال٨لى ومغى ال٨بض والؿ٨غي.
● ألاشخام الظًً لضحهم ؾمىت مٟغَت وماقغ ٦خلت ظؿم  42ؤو ؤ٦ثر.
مؿبب اإلاغى ًىظض زالزت ؤهماٍ مً ٞحروؽ ألاهٟلىهؼا (ؤ) (ب) (ط)
الىمِ (ؤ) ٌكمل ٖضة همُُاث هي ( )2H3N2) (H1N1) (H2Nو٢ض اعجبِ هظا الىمِ باألوبئت ال٨بحرة والجاثداث الىاؾٗت
مىظ ال٣ضم.
الىمِ (ب) اعجبِ بدضور ؤوبئت مدضوصة
ٚالبا ٌؿبب خالث ٞغصًت وجٟكُاث نٛحرة مدضوصة.
الىمِ (ط) ًً
َغ ١الاهخ٣اً ٫يخ٣ل ًٖ َغٍ ٤الغطاط اإلادمى ٫في الهىاء في ألاما ً٦اإلاٛل٣ت ؤو ًٖ َغٍ ٤مالمؿت ألاؾُذ اإلالىزت وصزىلها ًٖ َغٍ ٤ألاٚكُت
اإلاساَُت لؤله ،٠الٟم ؤو الٗحن.
ٞترة الخًاهت جتراوح ٖاصة مً  4-9ؤًام.
مضة الٗضويً

جتراوح مً  2-2ؤًام مً بضء ألاٖغاى الؿغٍغٍت

مهضع
الٗضويً

ؤلاوؿان هى اإلاهضع الغثِـ للٗضوي البكغٍت ،وم٘ طل٢ ٪ض ًخم ه٣ل اإلاغى ًٖ َغٍ ٤الخُىاهاث الشضًُت مشل الخىاػٍغ والُُىع
مشل البِ والضظاط مما ًاصي بلى خضور همُُاث ومخدىعاث ظضًضة في الٟحروؽ.
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ألاٖغاى
ً
والٗالماث
الدصخُو

ؤهم ألاٖغاى اإلاهاخبت لها حكمل ؾُالن في ألاه ٠وُٖاؽ والتهاب في الخلُ ،٤
ّ
والخٗغ،١
الخ ّمى ،آلم الًٗ ًالث ،ال٣كٗغٍغة
الهضإ ،الؿٗا ٫الجا ٝواإلاؿخمغ ،يَُ ٤
الىٟـ ،الخٗب والًٗ ،٠اوؿضاص ؤو ؾُالن ألاه ،٠التهاب الخل ،٤ؤلم الُٗىحن.
● بًجابُت ٞدو البلمغة اإلادؿلؿل ()PCR
● ال٨ك ٠الؿغَ٘ ًٖ اإلاؿخًض ( )Rapid antigen detectionللٟترة اإلاٗىُت مً ألاهٟلىهؼا ًوٍم ً٨الخهىٖ ٫لى الىخاثج
في ًٚىن ٞترة جتراوح بحن  12-91ص٣ُ٢ت.
● ؤزىاء مغخلت وظىص ألاٖغاى ًم ً٨الخإ٦ض اإلاسبري مً اإلاغى ًٖ َغٍٖ ٤ؼ ٫الٟحروؽ مً ؤلاٞغاػاث الخىٟؿُت ؤو
ألاهُٟت ؤو الخلُ٣ت وٞدهه.

الٗالط

ألاصوٍت اإلاًاصة للٟحروؾاث ،ؤصوٍت زاًٞت للخغاعة ،قغب ال٨شحر مً الؿىاثل والغاخت

الى٢اًت

ل٣اح ألاهٟلىهؼا الؿىىيً

إلاجساءاث التي ًجب اجخاذها كبل كدوم الحجاج إلى اململكت:
ً .9ىصر ظمُ٘ ال٣اصمحن للٗمغة ؤو الدج ؤو الٗمل اإلاىؾمي ؤو ألي ٚغى آزغ في مىاَ ٤الدج والٗمغة جل٣ي ل٣اح ألاهٟلىهؼا اإلاىؾمُت
ً
وزهىنا اليؿاء الخىامل ،وألاَٟا ٫صون ؾً ( )1ؾىىاث ،واإلاؿىحن،
٢بل ٢ضومهم للممل٨ت بمضة ل ج٣ل ًٖ (  )92ؤًام
واإلاهابحن بإمغاى مؼمىت مشل ؤمغاى ال٣لب ؤو ؤمغاى الجهاػ الخىٟس ي ؤو ؤمغاى ال٨لى ؤو ألاًٌ ؤو الجهاػ الٗهبي ؤو ال٨بضي ؤو
الضمىي (وألاٞغاص الظًً ٌٗاهىن مً خالث جشبُِ مىاعي) مشل ٞحروؽ ه٣و اإلاىاٖت البكغي اإلا٨دؿب/ؤلاًضػ ،وجل٣ي الٗالط
الُ٨مُاجي ؤو اإلايكُاث ،ؤو ألاوعام.
 .2ع ٘ٞالىعي الهخي للدجاط بىاؾُت البٗشاث الُبُت للى٢اًت مً مغى الاهٟلىهؼا

إلاجساءاث التي ًجب اجخاذها حيال املسض ى:
 .9ؤلابال ٙالٟىعي بلى ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي بىخضة اإلاغا٢بت والغنض الىباجي ٖلى ع٢م الهاج ٠والٟا٦ـ ( )۲۹۰1021001ؤو البرًض
ؤلال٨ترووي  idp@makkahhc.saباؾخسضام همىطط ؤلابال ٙوالخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو+
مؿب٣ا والتي ٢ض ج٣لل مً اإلاًاٖٟاث الخاصة
ًً
 .2ؤزظ ألاصوٍت اإلاًاصة للٟحروؾاث بٗض الاؾدكاعة الُبُت خؿب البروجى٧ىلث اإلاٗممت
والىُٞاث (في ًٚىن  44ؾاٖت مً ْهىع ألاٖغاى) في خالت اإلاغى .ومً ؤقهغها ؤوؾُلخامُٟحر (٢ )Tamifluض ج٣لل هظه ألاصوٍت
مضة اإلاغى بم٣ضاع ًىم ؤو هدىه ،وؾى ٝحؿاٖض ً
ؤًًا ٖلى مى٘ اإلاًاٖٟاث الخُحرة .باإلياٞت بلى ؤوؾُلخامُٟحر هى صواء ًُازظ ًٖ
َغٍ ٤الٟمٌُ .ؿخيك ٤ػاهامُٟحر مً زال ٫ظهاػ ٌكبه بسار الغبى ،وٍجب ؤل ٌؿخسضمه ؤي شخو لضًه مكا٧ل مُٗىت مؼمىت في
الجهاػ الخىٟس ي ،مشل الغبى وؤمغاى الغثت ألازغيً .جب جىبُه اإلاغٌٍ بلى الاٖغاى الجاهبُت للمًاصاث الٟحروؾُت الٛشُان وال٣يء.
َ
ًم ً٨جس ٠ُٟهظه آلازاع الجاهبُت بدىاو ٫الضواء م٘ الُٗام .ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن مٗٓم ؾاللث ألاهٟلىهؼا م٣اومت لؤلماهخاصًً
والغٍماهخاصًً ( ،)Flumadineوهما مً ألاصوٍت ال٣ضًمت اإلاًاصة للٟحروؾاث ،ول ًُىصر باؾخسضامهما ً
خالُا.
 .1جىاو ٫مؿ٨ىاث ألالمُ .مؿ٨ىاث ألالم اإلاخاخت بىنٟت َبُت ،مشل ؤؾِخامُىىٞحن (جاًلىى ً ،٫وٚحره) ؤو بًبىبغوٞحن (آصٞل ،ومىجغن آي
بي ،وٚحرهما) ،إلا٣اومت ألاوظإ اإلاغجبُت باإلهٟلىهؼا.
َ
جىاو ٫ال٨شحر مً الؿىاثل للى٢اًت مً الجٟا.ٝ
.4
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 .1الخهىٖ ٫لى ٢ؿِ واٞغ مً الىىم لخ٣ىٍت ظهاػ ٥اإلاىاٖت.
َّ
ججىب مسالُت الدجاط .وٖؼ ٫اإلاغض ى بلى ما بٗض ػواُ ٫
الخ ّمى بـ  24ؾاٖت ٖلى ألا٢ل لخ٣لُل اخخما ٫ه٣ل الٗضوي لآلزغًٍ.
.0

إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها حيال املخالطين :ا
•
•
•
•
•
•

ٞىعا.
الخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت خُا ٫اإلاسالُحن ًً
خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىاٞ ٫ترة الخًاهت وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع بإٖغاى وٖالماث اإلاغى.
البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال ٫جدضًض جدغ٧اث اإلاغٌٍ زال ٫مضة الٗضوي.
الى٢اًت باؾخسضام ألاصوٍت بم ً٨اؾخٗما ٫مًاصاث الٟحروؾاث ٧الخامُٟلىا للٟئاث ألا٦ثر ٖغيت للمغى (الك٩ل اصهاه)
الدجغ الهخي لًىظض
ع ٘ٞالىعي الهخي بحن الدجاط بما بلي ٚؿل الاًضي باؾخمغاعً.ؤلا٦شاع مً ٚؿل الُضًً باإلااء والهابىن  42 ٫زاهُت ٖلى ألا٢ل مً
ُ ّ
ٗ٣م ٦دىلي للُضًً بطا لم ججض اإلااء والهابىنَّ ،
ججىب
الُغ ١الٟٗالت إلاى٘ اهخ٣ا ٫الٗضًض مً ألامغاى الكاجٗت .وٍم ً٨اؾخسضام م ِ
ألاه ٠والٟم ،اعجضاء ال٨مامت ال٣ماقُت ؤو الجغاخُت ،حُُٛت الاه ٠والٟم ٖىض الؿٗا ٫والُٗـ ،ججىب مالمؿت
مالمؿت الُٗىحن و ً
الاؾُذَّ ،
ججىب ألاما ً٦اإلاؼصخمت في مغا ٤ٞالدج اإلاسخلٟت.
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ا لف اثاا ك را س تالإل ا تا ئهفلىه صااشدًدة:
.1األَٟاً٫ؤ٢لًمً  1ؾىىاث.
.2اليؿاءًالخىاملًبلى  6ؤؾابًُ٘بٗضًالىلصة.
٦.3باعًالؿًًؤ٦برًمً  01ؾىت.
 .4األشخامًالظًًًلضحهمًالخالثًالُبُتًاإلاؼمىتًمشلًمغىًالؿ٨غًوامغاىً
ال٣لبًوالوُٖتًالضمىٍتًوامغاىًالغثتًوالؿغَان...
 .5اإلاُ٣محنًفيًم غاً٤ٞالغٖاًتًَىٍلتًاألظل

إلا غا٢بتًإلاضةً 5اًام

لهًال٣ابلُتًلالنابتًبمغىًقضًض

األمغاىًالكبحهتً
باإلهٟلىه ؼاً"

ا ألمغاىًالكبحهتًباإلهٟلىهؼاً"
الخالتًالتيًحٗاويًمًًاعجٟإًصعظتً
الخغاعةً °38صعظتًمئىٍتًؤوًؤ٦ثرً
مصخىبتًبؿٗاً٫زال10 ٫ؤًامً
ؾاب٣ت".

اؾُلخامىٞحرً 75ملجمًبالٟمًمغةً
واخضةًبالُىمًإلاضة  10اًام

األمغاىًالكبحهتً
باإلهٟلىه ؼاً"

اؾُلخامىٞحرً 75ملجمًبالٟمً
مغجحنًبالُىمًإلاضة  5اًام

ًدخاطًجىىٍمً
باإلاؿدكٟى

ًجبًالبضءًبهىعةًٖاظلتًفيًالٗالطًاوً
ً
الٗالطًالى٢اجيًهٓ غاًلٟٗالُتًمًاصاثً
الٟحروؾاثًفيًاو 48ً٫ؾاٖتًمًً اإلاغىً
اوًالخٗغىًللٗضويً

اؾُلخامىٞحرً 75ملجمًبالٟمً
مغجحنًبالُىمًإلاضة  5اًامًًمًً٨
ػٍاصتهاًفيًالخالثًالنابتً
الكضًضةًللجهاػًالخىٟس ي

ملحى تً :غجىًمغاٖاةًاخدؿابً
الجغٖاثًللمغض ىًالظًًًلضحهمً
٢هىعًبىْاثً٠ال٨لى
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مخالشمت الشسق ألاوطط الخنفظيت لفيروض كىزوها ()MERS-CoV
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها

الخالث اإلاا٦ضة

حٗغٍ ٠ع٢م  9البالٛىن التهاب عثىي خاص (مٗض ٫الكضة ؤ٦ثر مً ( )1ه٣اٍ خؿب الجضو ٫ؤصهاه .ؤو مخالػمت يُ٤
الخىٟـ الخاص ( )ARDSمبيُت ٖلى الهىعة الا٧لُيُُ٨ت ؤو نىعة ألاقٗـت.
ي
جضهىع ٚحر مبرع لخالت مؼمىت إلاغٌٍ ٞكل ٢لبي ؤو ٞكل ٧لى ٌٗخمض ٖلى ٚؿُل ال٨لى.
حٗغٍ ٠ع٢م  2ال٨باع وألاَٟا ٫خمى خاصة حؿاويً ؤو ؤ٦ثر مً  14صعظت مئىٍت م٘ ؤو مً ٚحر ؤٖغاى
ً
لتر ؤو اهسٟاى
جىٟؿُت .ؤو ؤٖغاى مٗىٍت (قئ ؤو بؾها )٫م٘ ٦غوٍاث الضم البًُاء ؤ٢ل مً  1.1ؤلً / ٠
ًىما مً ْهىع ألاٖغاى وظىص عابِ وباجي
الهٟاثذ الضمىٍت ًو٢بل ًً 94
 ًمسالُت خالت م ًا٦ضة.ؤو
ًىما الؿاب٣ت.
 ًػٍاعة مغ ٤ٞنخي به ؤو حٗالجذ به خالت ما٦ضة في ًٚىن الـ ـ ـ ـ ًً 94ؤو
ًمسالُت مباقغة باإلبل ؤو جىاو ٫مىخجاث الابل (خلُب ٚحر مٛلي ،لخم ويء ،بى.).. ٫
هي الخالت اإلاكدبه بها التي ؤ٦ض الٟدو اإلاسخبري بنابتها بالٟحروؽ

اإلا٣هىص باإلاسالُت

ج٣ضًم عٖاًت للمغٌٍ ،وطلً ٪خًمً الٗاملحن في ُ٢إ الغٖاًت الصخُت ،ؤو ؤخض ؤٞغاص الٗاثلت ،ؤو الؼوط والؼوظت.
ؤو
ؤلا٢امت في ؤو ػٍاعة اإلا٩ان الظي ًخىاظض ُٞه اإلاغٌٍ زال ٫مغيه الخاص.
ي
مغى ًهِب الجهاػ الخىٟس ي ٌؿببه ٞحروؽ مً ٖاثلت الٟحروؾاث الخاظُت وٍاصي بلى التهاب عثى ل همُي ًبضؤ بدمى
ٖالُت  14صعظت ٞإ٦ثر ًدبٗها آلم ًٖلُت ونضإ وؤلم في الخل ٤وفي بٌٗ ألاخُان ًهاخبه اؾها ٫زم ٢ض ًخُىعً بلى
التهاب عثىي خاص لضعظت الاخخُاط بلى جىٟـ نىاعي.

مؿبب اإلاغى

ٞحروؽ ٧ىعوها هى ٞحروؽ ًيخمي بلى ٞهُلت ٞحروؾاث ٧ىعوها ؤو الٟحروؾاث الخاظُت وهى ؤخض ؤٞغاص مجمىٖت ٦بحرة مً
الٟحروؾاث جىظض باإلوؿان والخُىان وهي طاث ٦بؿىلت ؤخاصًت ٖ RNAغٞذ مىظ ؾخِىاث ال٣غن اإلااض ي ،وَؿبب
مخالػمت الكغ ١ألاوؾِ الخىٟؿُت وهي مخالػمت خاصة جهِب الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي لئلوؿان وجهل مٗضلث الىٞاة
ٞحها بلى ؤ٦ثر مً  %42للخالث الكضًضة.
ًيخ٣ل اإلاغى مً شخو آلزغ مً زال ٫اإلاسالُت اللهُ٣ت ٦ما ًدضر ٖىض الٗىاًت ؤو الِٗل م٘ ؤو مالمؿت
ؤلاٞغاػاث الخىٟؿُت ؤو ٚحرها مً ؾىاثل الجؿم ألشخام ٌكدبه ؤو ًدخمل بنابتهم باإلاغى .وَٗخ٣ض ؤن َغٍ٤
الاهخ٣ا ٫الغثِؿُت هي ًٖ َغٍ ٤الغطاط الخىٟس ي ٦ما ًدضر ٖىض ال٨دت ؤو الُٗـ مً شخو مهاب.
ًم ً٨ؤن ًيخ٣ل الٟحروؽ مً زال ٫مسالُت شخو ؾلُم لؤلؾُذ اإلالىزت باإلٞغاػاث الخىٟؿُت (ال٨دت ؤو
الُٗـ) لصخو مغٌٍ زم ً٣ىم بٗض طل ٪بمالمؿت الٗحن ؤو ألاه.٠

ٞترة الخًاهت

ً 91 - 1ىم.

ي
مضة الٗضو ً

حكحر الضعاؾاث اإلابضثُت بلى ؤهه ل ًدضر اهخ٣ا ٫للٗضوي ٢بل ْهىع ألاٖغاى والٗالماث الؿغٍغٍت للمغى وجؼصاص
اخخمالُت بنابت الٗاملحن في الُ٣اٖاث الصخُت باإلاغى ًٖ ألاشخام الٗاصًحن ول ؾُما بطا جًمً ٖملهم بظغاء
جضزالث جخٗل ٤بالجهاػ الخىٟس ي.

مهضع الٗضويً

ٌٗخ٣ض ؤن الجما ٫ؤخض اإلاهاصع الغثِؿُت للٗضوي خُض وظض الٟحروؽ ومًاصاث ألاظؿام اإلاًاصة بها٦ .ما وظض

ون ٠اإلاغى
.

َغ ١الاهخ٣ا٫
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الٟحروؽ في بٌٗ الخٟاِٞل بإخض اإلادآٞاث التي سجلذ بها خالت.
ألاٖغاى والٗالماث
ً

الدصخُو

-

●

●

●

●

●

●

اعجٟإ خاص في صعظت الخغاعة  14صعظت ٞإ٦ثر.
ؾٗا ٫م٘ ؤو بضون بلٛم.
ؤلم ٖام في الجؿم.
نضإ ،ؤو
بؾها ،٫ؤو
ٚشُ ــان ،ؤو

ج ُ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
ً
ما٦ضا في خالت بًجابُت
ً
ٌٗخبر الٟدو اإلاسخبري لٟحروؽ ال٩ىعوها اإلاؿبب إلاخالػمت الكغ ١ألاوؾِ الخىٟؿُت
ازخباع جٟاٖل البلمغة اإلادؿلؿلت ٖ PCRلى الٗاملحن الجُيُحن  upEو  ، ORF laؤو بًجابُت  upEم٘ ٖمل حؿلؿل
ظُجي لٗامل زاوي  RdRpSeqؤو .NSeq
ًىصر باؾخسضام ُٖىاث مً الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي بن ؤم٧ ً٨البلٛم ؤو بٞغاػاث ال٣هبت الهىاثُت ؤو ٚؿُل
ال٣هباث باإلاىٓاع وفي خالت ٖضم وظىص التهاب عثىيً ؤو ٧ان هىا ٥نٗىبت في الخهىٖ ٫لى هظه الُٗىاث
ُٞخىظب ؤزظ ُٖىاث (مسخاث) مً ألاه ٠والخل ٤وظمٗها في اهبىبت ُٖىاث واخضة وبظغاء الٟدو اإلاسخبري
مٗا.
ل٩لحهما ًً
بطا ظاءث هدُجت مسخت ألاه ٠والخل ٤ؾلبُت إلاغٌٍ ٌكدبه بكضة بنابتهم بٟحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوهاُٞ ،جب
بٖاصة الٟدو باؾخسضام ُٖىاث مً الجهاػ الخىٟس ي الؿٟلي للمغٌٍ وفي خالت حٗظع طلُٞ ٪جب بٖاصة ٞدو
ُٖىاث ألاه ٠والخل.٤
باليؿبت للمغض ى الظًً ًهٗب ؤزظ ُٖىاث مً ظهاػهم الخىٟس ي الؿٟلي ُٞم ً٨الىٓغ لٗمل ٞدىناث
مؿاٖضة مشل ٚؿى ٫الخل ٤وُٖىاث صم إلظغاء مسر مهلي في الُىع الخاص وبٗض الخاص٦ ،ما ًم ً٨ؤزظ ُٖىاث
مً ؾىاثل الجؿم ألازغي مشل الضم والبى ٫والبراػ ،ل ً٨ظضوي ٞدو هظه الؿىاثل لدصخُو ؤلانابت
بٟحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها ل جؼاٚ ٫حر ما٦ضة.
٦ما ًخىظب ٖمل الٟدىناث اإلاسخبرًت الالػمت للُٗىاث لؾدبٗاص ألاؾباب الٗامت لٗضوي الالتهاب الغث ـ ــىي (مشل
ُٞـ ـ ــغوؽ ألاهٟلىهؼا الى ــىٕ "ؤ" و "ب “وٞحروؽ  RSVبى ـ ــاء ٖلى مُُٗ ـ ــاث Legionella pneumophila
و pneumonia Streptococcusوب٨خحرًا الٟدو الؿغٍغي والىي٘ الىباجي .وٍم ً٨بظغاء هظه الٟدىناث في
مٗض
هٟـ الى٢ذ الظي ججغي ُٞه ازخباعاث ٞحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها .وفي خالت زبىث بنابت اإلاغٌٍ
بمغى ٍ
ٍ
جىٟس ي آزغ ٞال ٌٗجي طل ٪اؾدبٗاصه مً ٞدو ٞحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها ،ألن ؤلانابت ب٨ال الىىٖحن مم٨ىت.
ل ًىصر بك٩ل ٖام بٗمل ٞدو اإلاحرؽ ٧ىعوها لؤلشخام الظًً لِـ لضحهم ؤي ؤٖغاى للتهاب الجهاػ
الخىٟس ي ختى وبن حٗغيىا لخالث مهابت ؤو زالُىها .وَؿدشجى مً طل ٪الٗاملحن الصخُحن الظًً باقغوا
الخالت اإلاا٦ضة صون الالتزام بمٗاًحر م٩اٞدت الٗضوي خؿب البرجى٧ى ٫الخام بظل.٪
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إلاجساءاث التي ًجب اجخاذها للحالث املشدبه بها :ا
.9

.2

.1
.4

.1

اؾخ٣با ٫الخالث ٖلى الُبِب اإلاٗالج في اإلاغ ٤ٞالهخي الظي اؾخ٣با ٫الخالث الخٗغٖ ٝلى ٧اٞت الخالث اإلاكخبهت ؤو اإلادخمل بنابتها خؿب
حٗغٍ ٠الخالت الُ٣اس ي ٞىع ونىلهم للمغ ٤ٞالهخي وبٗض ٖمل الخُُ٣م اإلابضجي ًخم ٖؼ ٫الخالث في م٩ان مىٟهل إلاى٘ اهدكاع الٗضوي (م٘
بُٗضا ًٖ الخالث اإلادخملت) ومىدهم ٦ماماث٦ ،ما ٖلى الٟغٍ ٤الهخي الظي ًخٗامل م٘ هظه الخالث لبـ
يغوعة ٞهل الخالث اإلاكخبهت ًً
ظُضا ٢بل وبٗض الخٗامل م٘ ؤي مغٌٍ.
وؾاثل الخماًت الصخهُت اإلاىاؾبت ،وٚؿل ألاًضي ًً
ؤلابالٙ
 -9في اإلاؿدكُٟاث ًخم ؤلابال ٙالٟىعي ل٣ؿم الصخت الٗامت و٢ؿم م٩اٞدت الٗضوي باإلاؿدكٟى وٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي باإلاؿدكٟى لُ٣ىم
idp@makkahhc.sa
باإلبال ٙالٟىعي بلى ٞغٍ ٤اإلاغا٢بت الىباثُت في الدج ٖلى ع٢م الهاج )۲۹۰1021001( ٠ؤو البرًض ؤلال٨ترووي
باؾخسضام همىطط ؤلابال ٙع٢م ( )9والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.
 -2في خا ٫اؾخ٣با ٫الخالث في ؤخض اإلاغا٦ؼ الصخُت ؤو اإلاؿخىنٟاث والُٗاصاث الخانت ؤو البٗشاث الُبُت للدجاط ُٞخم الابال ٙالٟىعي بلى
ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي في الدج ٖلى ع٢م الهاج ٠والٟا٦ـ (()۲۹۰1021001ؤو البرًض ؤلال٨ترووي idp@makkahhc.sa
باؾخسضام همىطط ؤلابال ٙع٢م ( )9والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.
ٞىعا بلى ؤ٢غب مؿدكٟى ًٖ َغٍ ٤الاجها ٫بالغ٢م اإلاباقغ ( )112الخام بىػاعة الصخت اإلاؿئى٫
٣ً -1ىم الٟغٍ ٤ؤلاقغافي بخدىٍل اإلاغٌٍ ًً
ًٖ اؾخ٣با ٫وجيؿُ ٤وجدىٍل خالث ؤلانابت بٟحروؽ اإلاحرؽ ٧ىعوها اإلاكخبهت ؤو اإلاا٦ضة اإلاىىمحن باإلاؿدكُٟاث في وخضاث الٗىاًت اإلاغ٦ؼة.
ؤزظ الُٗىاث في اإلاؿدكٟى ًجب الخإ٦ض مً ؤزظ الُٗىاث الالػمت للٟدو خؿب ما هى مظ٧ىع ؤٖاله وجىي٘ في بهاء مٗ٣م مد٨م الٛل ٤وجغؾل
ٞىعا بلى اإلاسخبر الا٢لُمي في خاوٍت مبرصة (صعظت خغاعة  4-2صعظت مئىٍت) م٘ بعٞا ١همىطط اإلاسخبر ل٩ل ُٖىت خؿب آلُت ؤلاعؾا ٫اإلاخٖ ٤ٟلحها.
ًً
ٖؼ ٫الخالث اإلاكخبهت واإلادخملت ًخم ٖؼ ٫الخالث في اإلاؿدكٟى وجىىٍمها بالترجِب الخىاػلي الخالي حجغاث طاث ي ِٛؾلبي لها ؤبىاب مٛل٣ت،
حجغة مٟغصة مؼوصة بضوعة مُاه زانت ،وي٘ الجماٖاث في مىُ٣ت لها مهضع مىٟهل للتهىٍت (صازل وزاعط) ،وصوعاث مُاه مؿخ٣لت وبطا لم
ًم ً٨جضبحر مهضع مؿخ٣ل للتهىٍتً ،خم ٞخذ الىىاٞظ لخىٞحر التهىٍت الجُضة (بكغٍ ؤن ج٩ىن هظه ألاما ً٦بُٗضة ًٖ ألاما ً٦الٗامت).
الالتزام باخخُاَاث م٩اٞدت الٗضوي
ً -9جب الالتزام الخام بالخخُاَاث الٗامت إلا٩اٞدت الٗضوي م٘ التر٦حز ٖلى الاخخُاَاث الخانت بالٗضوي اإلاى٣ىلت ًٖ َغٍ ٤الغطاط والخماؽ،
(مخًمىا الخضماث اإلاٗاوهت) ٖلى جضعٍب م٨خمل ًٖ م٩اٞدت الٗضوي واؾخسضام وؾاثل الى٢اًت
ًً
م٘ يغوعة ؤن ًدهل ظمُ٘ الٗاملحن
الصخهُت (ال٣ىإ الىاقي ،الٟ٣اػاث طاجُت الاؾخسضام ،خماًت الُٗىن (الىٓاعاث) ،اإلاالبـ ؤخاصًت الاؾخسضام ،اإلاغٍلت ،اُُٚت ال٣ضمحن
التي ًم ً٨بػالت جلىثها).
ً
مم٨ىا ٖىض مٗالجت والٗىاًت بدالث مخالػمت الكغ ١الاوؾِ
ً
ً -2جب اؾخسضام اإلاٗضاث التي ًخم اؾخسضامها إلاغة واخضة خُشما ٧ان طل٪
الخىٟؿُت لٟحروؽ ال٩ىعوها وٍخم الخسلو مً جل ٪اإلاٗضاث بالُغٍ٣ت الصخُدت .وبطا ٧ان ل بض مً بٖاصة اؾخسضام اإلاٗضاث ٞةهه ًجب
حُٗ٣مها خؿب جىنُاث الجهت اإلاهىٗت .وٍجب جىُٓ ٠ألاؾُذ بمُهغاث واؾٗت اإلاجا ٫زبذ ٞاٖلُتها يض الٟحروؾاث.
ً -1جب خظع خغ٦ت اإلاغض ى بلى زاعط مىاَ ٤الٗؼ ،٫وفي خالت الًغوعة للخغ٦ت ٞةهه ًجب وي٘ ٢ىإ ٖلى وظه اإلاغٌٍ٦ .ما ًجب ج٣لُل
الؼٍاعاث بلى ؤ٢ل ٢ضع مم ً٨واؾخسضام وؾاثل الخماًت الصخهُت جدذ بقغا ٝناعم.
ؤلاظغاءاث الغثِؿُت لظلً ٪جب جىٞحر مهضع للمُاه الىُٟٓت والخُ٣ض بٛؿُل ألاًضي ٢بل وبٗض مسالُت ؤي مغٌٍ
ٌٗ -4خبر ٚؿُل ألاًضي مً ً
وبٗض ؤي ؤوكُت ًم ً٨ؤن جدؿبب في الخلىر ،وبٗض الخسلو مً ال ٟ٣ـ ــاػاث .وٍخم اؾخسضام مُهغاث الجلض ال٨دىلُت بطا لم ً ً٨هىال٪
مىاص ًٖىٍت ملىزت ْاهغة.
ً -1جب جىظُه ٖىاًت زانت بلى جضزالث ٖالظُت مشل اؾخسضام ؤظهؼة الاؾخيكا ، Nebulizers ١الٗالط الٟحزًاجي للهضع  ،مىاْحر الكٗب
الخىٟؿُت  ،مىاْحر الجهاػ الهًمي وٚحرها مً الخضزالث التي ًم٨جها ؤن جخًمً الجهاػ الخىٟس ي مما ٢ض ًً٘ الٗاملحن الصخُحن في
مسالُت مباقغة م٘ بٞغاػاث مدخملت الٗضوي.
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ًجب الخٗامل م٘ ٧اٞت اإلاٗضاث الخاصة بؿغٖت وخظع .مٟاعف الؿغٍغ الخام باإلاغض ى ًجب ججهحزها في هٟـ م٩ان ؤؾغة اإلاغض ى وويٗها
في الخ٣اثب الخانت باإلاساَغ الخُىٍت وطل٢ ٪بل حؿلُمها للٗاملحن في اإلاٛاؾل.

إلاجساءاث التي ًجب اجخاذها للحالث املؤكدة واملخالطين لها :ا
.9
.2
.1

.4

.1

ٖىض جإُ٦ض الخالت ًخم اؾخ٨ما ٫الخ٣ص ي الىباجي وحٗبئت الىمىطط ع٢م  2وبعؾاله ٞىعا بالٟا٦ـ بلى ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي ٖلى ؤن
ًخم الخدضًض الُىمي للخالت.
ً
ًىمُا مً ٧ل خالت ما٦ضة وبعؾالها بلى اإلاسخبر ؤلا٢لُمي بىٟـ الُغٍ٣ت اإلاخبٗت ألزظ الُٗىاث اإلاىضخت ؤٖاله بلى ؤن
ؤزظ مسخاث ؤهُٟت خلُ٣ت ً
جشبذ ؾلبُت ُٖىت اإلاسخت الخلُ٣ت.
ً
ًىما  ،وٖضم الؿماح لهم بالؿٟغ زالٞ ٫ترة
حٗبئت الىمىطط اإلاسهو للمغٌٍ الاًجابي بم٩ان ؾ٨ىه وخهغ اإلاسالُحن له ومغا٢بتهم إلاضة (ً )94
الخًاهت  ،وجازظ ُٖىاث ؤهُٟت خلُ٣ت للمسالُحن الظًً ْهغث ٖلحهم ؤٖغاى مغيُت  ِ٣ٞؤما اإلاسالُحن الظًً ل جٓهغ ٖلحهم ؤٖغاى ٞال
جازظ لهم ُٖىاث .وفي خالت حصخُو اإلاغٌٍ بؿبب آزغ ٚحر محرؽ ًخم و ٠٢اإلاغا٢بت الىباثُت للمسالُحن له .
ًخم جىُٖت اإلاغض ى واإلاسالُحن لهم مً اإلاىاَىحن واإلاُ٣محن والدجاط واإلاٗخمغًٍ باإلاغى وؤٖغايه وفي خالت الكٗىع بإي ؤٖغاى مغيُت ًجب
زهىنا بٗض الؿٗا ٫والُٗاؽ  ،بؾخسضام اإلاىاصًل ٖىض
ًً
م٣ابلت الُبِب وٖلحهم اإلاضاومت ٖلى ٚؿل الُضًً باإلااء والهابى ًن ؤو اإلاىاص اإلاُهغة
ب٣ضع ؤلام٩ان  ،لبـ ال٨ماماث
الؿٗا ٫ؤو الُٗاؽ والخسلو مجها بُغٍ٣ت ؾلُمت في ؾلت الىٟاًاث ،وججىب مالمؿت الُٗىحن وألاه ٠والٟم بالُض ً
زهىنا في ؤما ً٦الؼخام  ،واإلادآٞت ٖلى الىٓاٞت الصخهُت.
ًً
في خالت وٞاة اإلاغٌٍ  -ل ؾمذ هللا – ًجب بعؾا ٫نىعة مً ٧امل مل ٠اإلاغٌٍ م٘ ٢غم مضمج ًدخىي ٖلى ٧ل نىع ألاقٗت التي ؤزظث
للمغٌٍ.
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ألامساض املنلىلت ن طسٍم املاء أو الؼراء
ألام ـ ـ ـ ـغاى اإلاٗضًـ ـ ـ ــت اإلاى٣ىلـ ـ ـ ــت ٖـ ـ ـ ــً َغٍـ ـ ـ ــ ٤اإلاـ ـ ـ ــاء ؤو الٛـ ـ ـ ــظاء طاث ألاهمُـ ـ ـ ــت اإلاؿـ ـ ـ ــتهضٞت باإلاغا٢بـ ـ ـ ــت الىباثُـ ـ ـ ــت زـ ـ ـ ــال٫
مىؾم حج 9441هـ حكمل آلاحي
ؤلاؾها ٫اإلااجي الخاص
ً
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إلاطهال املائي الحاد
ا
حعسٍف الحالت املشدبه بها:
مىاًَ  /مُ٣م  /خاط ٢اصم مً بخضي الضو ٫التي جدضر ٞحها جٟكُاث ٧ىلحرا وكُت (با٦ؿخان ،بى٣الصٌل ،الُمً ،الهىما ،٫ظىىب الؿىصان،
ظمهىعٍت ال٨ىٛى الضًم٣غاَُت ،ؤوٚىضا ،ال٩امحرون ،مىػمبُ ،٤ججزاهُا) ولضًه بؾها ٫ماجي (زالر مغاث في الُىم ٖلى ألا٢ل) خاص (إلاضة ؤؾبىٕ ؤو ؤ٢ل)
ؤ٦ثر مً ألاٖغاى ؤو الٗالماث الخالُت
باإلياٞت بلى واخض ؤو ً
 .9قيء قضًض.
ٖ .2الماث ظٟا ٝقضًض (اهٓغ اإلالخ.)٤
ُٚ .1اب آلم البًُ و/ؤو الخغاعة.

حعسٍف الحالت املؤكدة:
الخال ـ ــت اإلاك ـ ــخبهت اي ـ ــاٞت بل ـ ــى جإ ُ٦ـ ــضها مسبرً ـ ــا م ـ ــً ز ـ ــال ٖ ٫ـ ــؼ ٫ي ـ ــماث ال ٩ـ ــىلحرا اإلا ٟـ ــغػة للؿ ـ ــمىم م ـ ــً اي م ـ ــً الؼم ـ ــغجحن
اإلاهلُخحن  ،9 O،O139مً البر ًاػ ؤو ال٣يء ؤو وظىص اًجابُت الٟدىم اإلاهلُت اإلاا٦ضة لىظىص انابت خضًشت
إلاجساء:
ٚ .1غٞت الٗملُاث
 -9جل٣ي البال.ٙ
 -2الاجهاٖ ٫لى الجهت اإلابلٛت وجدضًض اإلا٩ان وٖضص ؤلاناباث.
 -1ببال ٙاإلاكغٖ ٝلى الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج (عثِـ ٞغٍ ٤جٟكُاث ال٩ىلحرا) ،الظي ً٣ىم بضوعه بةبال ٙعثِـ اللجىت الخىُٟظًت للصخت
الٗامت بالدج إلبال ٙعثِـ لجىت الصخت الٗامت للدج (وُ٦ل الىػاعة للصخت الٗامت)
 -4جدغٍٞ ٪غٍ ٤الصخت الٗامت بلى اإلاى( ٘٢الاؾخ٣هاء الىباجي – البٗشاث الُبُت – صخت البِئت).
 .2الٟغٍ ٤اإلاُضاوي
 -9لبـ اإلاالبـ الى٢اًت (ٟ٢اػاث ،مغٍى ٫ؤنٟغ ٚحر هٟاط٦ ،مام ظغاحي ،هٓاعاث واُ٢ت -لالؾخسضام ٖ ِ٣ٞىض وظىص جُاًغ لؿىاثل ظؿم
اإلاغٌٍ).
 -2جُُ٣م اإلاهاب/اإلاهابحن (الخاعٍش اإلاغض ي ،ي ،ِٛخغاعة ،هبٌ ،وعي ،خالت ؾىاثل الجؿم) وجُبُ ٤الخٗغٍ.٠
 -1خهغ ٖضص اإلاهابحن وٞغػهم خؿب خالتهم الصخُت (بؿُُت ،مخىؾُت ،خغظت).
 -4ببالٚ ٙغٞت الٗملُاث بالخُُ٣م ألاولي.
 -1بظغاء ٞدو ال٩ىلحرا الؿغَ٘ لخالت واخضة ٖلى ألا٢ل (ُٖىت مً ؤلاؾها ٫اإلااجي).
 -0جىظُه الخالت/الخالث خؿب هدُجت الٟدو.
 -2في خالت بًجابُت الٟدو الؿغَ٘ لل٩ىلحرا
مسبرًا (مؼعٖت بغاػ لل٩ىلحرا) وطل ٪بةعؾاُٖ ٫ىت جإُ٦ضًت بلى مسخبر الصخت الٗام ــت (اهٓغ صلُل ظم٘ وه٣ل
ًً
 )9جإُ٦ض الدصخُو
الُٗىاث).
ً
ٞىعا  /ببال ٙوخضة الصخت الٗامت  /مؿئى ٫اللىاثذ الصخُت الضولُت.
 )2ببالٚ ٙغٞت الٗملُاث ً
 )1جيكُِ ٞغٍ ٤جٟكُاث ال٩ىلحرا والخيؿُ ٤م٘ بصاعة الُىاعت وألاػماث (٢اثض الخضر) إلصاعة الخضر وجدضًض ال٣غاع بخإمحن م٩ان
الخضر وبزالء ٚحر اإلاهابحن وه٣ل الخالث اإلاخٗحن ه٣لها وببال ٙالجهاث ألامىُت وبجبإ زُىاث الاؾخ٣هاء الىباجي لؤلوبئت.
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 )4جسهُو ظؼء مً اإلاسُم ٦مغ٦ؼ ٖالجي ،والباقي لؤلٞغاص بضون ؤٖغاى ،م٘ اجبإ ٧اٞت مٗاًحر م٩اٞدت الٗضوي.

جحدًد ف اث الخطىزة لحالث إلاطهال املائي:
الى٣ـاٍ

اإلاٗامل

ؤلاؾها٫
ً

ال٣يء

1

2

3

ًىمُا
ٖضص مغاث ؤلاؾهاًً ٫

1-3

4 - 5

 0ؤو ؤ٦ثر

م ـ ـ ـ ــضة ؤلاؾها( ٫باألًام)

ؤ٢ل مً 9

1 - 2

 1ؤو ؤ٦ثر

ًىمُا
ٖـ ـ ـ ــضص مغاث ال٣يء ًً

ؤ٢ل مً 9

1 - 2

 1ؤو ؤ٦ثر

م ـ ـ ـ ــضة ال ٣ـ ـ ـ ــيء (باألًام)

1

2

 1ؤو ؤ٦ثر

بؿُِ

مخىؾِ

قضًض

صعظت الجٟا( *ٝلُ٣اؽ صعظت الجٟا ٝاهٓغ الجضو ٫ؤصهاه)

 ًدؿب إلاٗامل صعظت الجٟا ٝيٗ ٠الى٣اٍ اإلادؿىبت لٛحرها ،خُض بن لها وػن ؤٖلى مً ؤلاؾها ٫وال٣يء في جدضًض ٞئاث الخُىعة.
 مشا ٫مغٌٍ ٖىضه اؾها ٫ماجي  1مغاث (هُ٣ت) إلاضة ؤ٢ل مً ًىم (هُ٣ت) م٘ قيء مغجحن (هُ٣خحن) إلاضة ًىمحن (هُ٣خحن) وصعظت الجٟا٧ ٝاهذ
مخىؾُت (هُ٣خحن  .)4 = 2 xاإلاجمىٕ =  92 =4+2+2+9+9وبهظا ً٩ىن اإلاغٌٍ في ٞئت الخُىعة اإلاخىؾُت.
ا
دزجت (مظخىي) الجفاف:
الٗالماث

بؿُِ

مخىؾِ

قضًض

الىبٌ

٢ىي  ،مٗضَ ٫بُعي

هبٌ ؾغَ٘

يُٗ ٠وؾغَ٘

الً ِٛالاه٣باض ي

َبُعي

َبُعي بلى مىس ٌٟبؿُِ

ظضا
مىسً ً ٌٟ

الخىٟـ

َبُعي

ؤٚكُت الٟم

ً
ظا٢ ٝلُالً

ٖمُ ،٤واإلاٗض٢ ٫ض ً٩ىن ُٞه
ػٍاصة

ٖمُ ٤ومٗض ٫ؾغَ٘

ظاٝ

ظا ٝبىيىح (ُٖكان)

الُٗىحن

ٖاصًت

ٚاثغة

ٚاثغة بىيىح

الجلض

ٖاصي

باعص

باعص ،زكً ،بػع٢ا ١ألاًضي  /ألاعظل

٦مُت البى ً٫

هىٖا ما
٢لُل ًً

ظضا
٢لُل ً ً

مىٗضم (ل ًىظض)

ا
ا
ا
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ف ـاث الخطـ اىزة:
بؿُِ

مخىؾِ الخُىعة

قضًض الخُىعة (خغظت)

ؤ٢ل مً 2

7 - 10

ؤ٦ثر مً 92

الفحى اث املخبرًت:
 .9ازخباع ال٩ىلحرا الؿغَ٘
ازخباع مىاعي ٦غوماجىظغفي ؾغَ٘ لل٨ك ٠الىىعي ًٖ يماث ال٩ىلحرا في ُٖىاث البراػ واإلاُاه والُٗام واإلاسخاث الكغظُت اإلاد٣ىهت في ببخ ًىن
٢لىي.
● و٢ذ ٢غاءة الىدُجت  91 - 1ص٣ُ٢ت.
● ٌؿخسضم ٖلى ُٖىاث مغض ى جم حصخُههم باقدباه ٧ىلحرا.
 .2بظغاءاث ظم٘ وه٣ل وخ ٟٔوجسؼًٍ الُٗىاث
٢بل ؤي بظغاء ًجب ألازظ بٗحن الاٖخباع اإلاؿخلؼماث واخخُاَاث الؿالمت الالػمت لجم٘ الُٗىاث وه٣لها للمسخبر (الخىُ٢ذ ،اإلاؿاع ،مخُلباث
صعظت خغاعة الى٣ل ،بظغاءاث الصخً ،والخىزُ٣اث والبُاهاث) باإلياٞت بلى جغجِباث الخسؼًٍ وبظغاءاث بػالت الخلىر والخسلو الؿلُم مً
الىٟاًاث الُبُت ويمان وؾُلت جىانل ؾغَ٘ (مىباًل ،هاجٞ ،٠ا٦ـ ... ،لٗمل الخبلُ.)ٜ

ً

أول :احخياطاث الظالمت ألاطاطيت:
ا






ًجب اؾخسضام ٟ٢اػاث واُ٢ت مُاَُت ٖىض ظم٘ الُٗىاث والخٗامل مٗها.
اعجضاء اإلاالبـ الىاُ٢ت (مَُٗ ٠بي٦ ،مامت) ٖىض ظم٘ الُٗىاث.
جىُٓ ٠مىاَ ٤وؤؾُذ الٗمل وجُهحرها.
الخسلو مً ألاصواث اإلاؿخسضمت مباقغة في نىاصً ٤مسههت وخاوٍاث مٟ٣لت بةخ٩ام.
ٚؿل وحُٗ٣م الُضًً باإلاُهغ.

ثاهيا :جمع وأخر العيناث:
ًا
 ججم٘ ُٖىت بغ ًاػ ؤو مسخت قغظُت مً ؤو ٫خالت ٧ىلحرا مكخبهت ،وبطا ٧اهذ هىا ٥ؤ٦ثر مً خالت مكخبهت ججم٘ (ُٖ )1ىاث مً اإلاغض ى
الظًً ًىُبٖ ٤لحهم حٗغٍ ٠الخالت مباقغة و٢بل اؾخسضام اإلاًاصاث .ؤما اإلاغض ى اإلاهابىن بالجٟاً ٝجب البضء بٗالظهم بمدلى٫
ً
الجٟا ٝؤ ًو ًل زم ؤزظ الُٗىاث.
 ججم٘ ُٖىت البراػ في ألاوُٖت البالؾدُُ٨ت طاث الُٛاء اإلاد٨م والخانت بُٗىاث اإلاسخبر.
 ؤما مسخت اإلاؿخُ٣م ؤو الكغظُت ٞخىي٘ في وؾِ ماء الببخىن ال٣لىي ،وفي خاٖ ٫ضم جىٞغه ٌؿخسضم وؾِ ٧اعي بلحر لى٣ل اإلاسخاث.
وبطا لم ًخىٞغ ؤي مً البِئاث الؿاب٣ت ًم ً٨اؾخسضام  1مل مدلى ٫ملخي.

ا
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ً
ثالثا :جسكيم وحعليم العيناث:
ا
ًيبػي اؾخسضام
َُ
ً
ّ
ظُضا ٖلى ؤوُٖت الُٗىاث وؤهابِب اإلاسخاث وٍ٨خب ٖلحها
 )9مله٣اث جشبذ ً
 oاؾم اإلاغٌٍ ؤو اؾم الجهت الصخُت.
 oع٢م حؿلؿلي خؿب ٖضص الُٗىاث اإلاغؾلت.
َ )2لباث ٞدو ؤو اؾخماعة ج٣ص ي مىضر ٞحها
 oهىٕ الُٗىت.
 oاؾم اإلاغٌٍ وٖمغه وظيؿه وظيؿِخه.
 oجاعٍش الخالت وو٢ذ ظم٘ الُٗىت.
 oع٢م حؿلؿلي.
 oاؾم اإلاغ ٤ٞالهخي.
 oالدصخُو اإلابضجي.

زابعا :هلل العيناث:
ًا
ًخم ه٣ل الُٗىاث الىباثُت يمً مٗاًحر ؾالمت زانت جخًمً
 الخإ٦ض مً بخ٩ام بٚال ١ؤوُٖت وؤهابِب الُٗىاث.
 وي٘ ٧ل وٖاء ؤو ؤهبىب ٖلى خضة في ِ٦ـ مد٨م ومًاٖٟت الخماًت بِ٨ـ آزغ.
 بعٞاَ ١لب الٟدو في ظُب الِ٨ـ ألازحر.
ً
مجهؼا لٗمل ٞدو ال٩ىلحرا ،ؤما بطا ٧ان هىا ٥خاظت لى٣ل
 بهظه الخجهحزاث وؿخُُ٘ ه٣ل الُٗىاث بلى ٢ؿم اإلاسخبر في هٟـ اإلاغ ٤ٞبطا ٧ان ً
ً
مؿب٣ا ب٣ىالب زلج خضًشت و ًُ٢مام وٖلحها ٖالمت
ً
الُٗىاث إلاسخبر آزغ بُٗض ٞخىي٘ الُٗىاث اإلاٛلٟت في خآٞت ه٣ل الُٗىاث اإلاجهؼة
الخُغ الخُىي.

خامظا :جخصٍن العيناث:
ًا
ألاؾلم وألاًٞل ه٣ل الُٗىاث بلى اإلاسخبر مباقغة بضون جإزحر ،ؤما بطا حٗظع طلٞ ٪خد ٟٔالُٗىاث إلاضة  4 - 2ؾاٖاث في الشالظت ٖىض صعظت خغاعة
جبرًض  4 - 4صعظت مئىٍت بلى خحن الخم ً٨مً ه٣لها .م٘ ألازظ في الاٖخباع ؤن ؤ٢ص ى و٢ذ ما بحن ظم٘ الُٗىت وػعٖها في اإلاسخبر ل ًخجاوػ  24ؾاٖت ،خُض
ًهٗب بٗضها ٖؼ ٫يماث ال٩ىلحرا.

إلاجساءاث العالجيت:
 .9الٗالط في اإلاى ٘٢ؤو في ع ً٦ؤلاعواء ان وظض
 .aبضء ؾاثل ؤلاعواء بالٟم.
 .bوي٘ ٢ؿُغة وعٍضًت َغُٞت Peripheral IV access
.c

بضء الؿىاثل الىعٍضًت خؿب صلُل الٗالط

 .dبُٖاء ظغٖت واخضة مً اإلاًاص الخُىي
 .9صو٦س ي ؾاً٩لحن  122( Doxycyclineمل )ٜمغة واخضة.
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 .2الخىامل وألاَٟا ٫ؤ٢ل مً  92ؾىت ِٞؿخٗاى ٖىه ب اػٍثروماٌؿحن  Azithromycinبالٟم ظغٖت
واخضة ( 9222مل ٜللبالٛحن 22 ،مل ٜ٦/ٜلؤلَٟا.)٫
 .eبٖاصة الخُُ٣م ٧ل ؾاٖخحن
.f

ًيبػي بُٖاء ألاَٟا ٫الظًً ج٣ل ؤٖماعهم ًٖ  1ؾىىاث الؼه ٪إلاضة  92ؤًام ( 92مل ٜفي الُىم جدذ  0ؤقهغ  22 ،مل ٜفي الُىم
ٞى 0 ١ؤقهغ).

إلاجساءاث الىكائيت:
جاعٍش آزغ حٗغى للمغى ل٦دكا ٝؤي خالت مكخبهت بُجهم واجساط
 .2خهغ ومىاْغة اإلاسالُحن اإلاباقغًٍ للمغٌٍ ومغا٢بتهم إلاضة زمؿت ؤًام مً ً
ؤلاظغاءاث الالػمت م٘ ججضًض اإلاغا٢بت في خالت ْهىع خالت بُجهم.
ً
ظُضا باإلااء والهابىن ٢بل ألا٧ل وبٗض الخبرػ إلاى٘ اهخ٣ا ٫اإلاغى وؤهمُت
 .1جىُٖت اإلاسالُحن ًٖ ؤهمُت الىٓاٞت الصخهُت ويغوعة ٚؿل ألاًضي ً
اإلادآٞت ٖلى ؾالمت ألاَٗمت واإلاكغوباث.
 .4صعاؾت اإلاسالُحن ومداولت جدضًض مهضع الٗضوي اإلادخمل (ماء قغب ؤو َٗام ملىر) وٖمل الاؾخ٣هاء الىباجي إلاً جىاو ٫الُٗام م٘ اإلاغٌٍ
زال ٫ألاًام الخمؿت الؿاب٣ت لبضء اإلاغى.
٢ض ج٣غع ٞغ ١الصخت الٗامت اُٖاء الضواء الى٢اجي للمسالُحن اإلاباقغًٍ الظًً ٌكتر٧ىن م٘ اإلاغٌٍ في اإلاؿ ً٨وجىاو ٫الُٗام
.1
والكغاب زانت باليؿبت لؤلوبئت الىاججت ًٖ همِ الُىع خُض ج٨ثر الخالث الشاهىٍت ًًٟل بُٖاء ٖ٣اع الضو٦س ي ؾُُ٨لً للبالٛحن ٦جغٖت
واخضة م٣ضاعها  122ملُجغام.

إجساءاث وكائيت امت:
.9
.2
.1
.4
.1

.0
.2
.4

الخىُٖت بسُىعة اإلاغى وَغ ١اهدكاعه وُُٟ٦ت الى٢اًت مىه وبجبإ الؿلى ٥الهخي الؿلُم في اإلاإ٧ل واإلاكغب واإلاؿ ً٨وؤهمُت الىٓاٞت
ظُضا باإلااء والهابىن.
الصخهُت وٚؿُل ألاًضي ًً
الخسلو الهخي مً البراػ البكغي والخإُ٦ض ٖلى اؾخٗم ـ ــا ٫اإلاىاق ٠الىعُ٢ت في اإلاغاخُ ـ ــٌ بك٩ل ٧ا ،ٝوفي الٓغو ٝاإلاُضاهُت ًخم الخسلو
مً البراػ بالض ًٞفي مى ٘٢بُٗض ًٖ مهضع ماء الكغب وؤز ٌٟمً مؿخىاه.
خماًت و٧لىعة مهاصع اإلااء الٗامت وجىٞحر بمضاصاث مإمىهت وججىب خضور اجهالث زلُٟت الخض ٤ٞبحن بمضاصاث اإلاُاه وقب٨ت اإلاجاعي .وخماًت
ُ٦مُاثُا ؤو ٚلُه.
ًً
الؿٟغ ؤو في الخ٣ل بمٗالجت اإلااء
ً
ألاٞغاص والجماٖاث الهٛحرة وؤزىاء
م٩اٞدت الظباب بىي٘ خىاظؼ ؾلُ٨ت وبالغف بمبُضاث خكغٍت وباؾخٗماَٗ ٫ىم ووؾاثل ٢ىو مبُضة للخكغاث .وم٩اٞدت جىالض الظباب
بجم٘ ال٣مامت والخسلو مجها بىؾاثل مالثمت واجساط بظغاءاث إلا٩اٞدت الظباب ٖىض بوكاء ونُاهت اإلاغاخٌُ.
الخُ٣ض بالىٓاٞت الخامت في بٖضاص وجضاو ٫الُٗام ،وجشلُجه بُغٍ٣ت مالثمت ،وٍيبػي جىظُه ٖىاًت زانت للخؼن الصخُذ َّ
للؿلُاث وألاَٗمت
ألازغي التي ج٣ضم باعصة .وهظه الخٗلُماث جىُبٖ ٤لى ٧ل مً اإلاىاػ ٫وؤما ً٦ألا٧ل الٗامت .وفي خالت ٖضم الىزى ١في اإلاماعؾاث ؤلاصخاخُت،
ًجب ازخُاع ؤَٗمت مُبىزت وج٣ضًمها ؾازىت ،وٍجب ج٣كحر الٟىا٦ه مً ٢بل مخىاولحها.
بؿترة ؤو ٚلي ظمُ٘ ألالبان ومىخجاث ألالبان وؤلاقغا ٝالهخي ٖلى ؤلاهخاط الخجاعي لؤللبان وزؼجها وجىػَٗها .و٦ظل ٪جىُٟظ بظغاءاث مىاؾبت
ّ
لًبِ الجىصة في ظمُ٘ اإلاهاو٘ الٗاملت في بٖضاص َٗام ؤو قغاب لالؾتهال ٥البكغي واؾخٗما ٫ماء م٩لىع للخبرًض ؤزىاء ججهحز َٗام مٗلب.
ج٨شُ ٠الغ٢ابت ٖلى مهاصع مُاه الكغب وؤزظ ُٖىاث مً اإلاُاه للٟدو الب٨ترًىلىجي وُ٢اؽ وؿبت ال٩لىع.
ببالٞ ٙغٕ وػاعة البلضًت إلصخاح البِئت وحكضًض الغ٢ابت ٖلى ٖما ٫ومخضاولي ألاَٗمت وؤماٖ ً٦ملهم في اإلاىُ٣ت والخإ٦ض مً نالخُت الكهاصاث
الصخُت.

31

ٖالُا مً الخماًت لٗضة ؤقهغ يض ال٩ىلحرا
خالُا هىٖان آزغان آمىان مً الل٣اح الٟمىي وٍد٣٣ان مؿخى ًي ًً
 .1الخُُٗم بل٣اح ال٩ىلحرا وٍخىٞغ ًً
اإلادؿببت ًٖ طعاعي الؼمغة  ،9Oؤخضهما ل٣اح حي ٌُٗى بجغٖت وخُضة وألازغ ل٣اح ٚحر حي ًخ٩ىن مً يماث مُٗلت باإلياٞت بلى طًٟان
ال٩ىلحرا مً جدذ الىخضة الباثُت (ب) وَُٗى ٖلى ظغٖخحن.

32

ألامساض املظتهدفت الخحصين
٢اثم ـ ـ ـ ـ ــت ألام ـ ـ ـ ـ ـغاى اإلاٗضً ـ ـ ـ ـ ــت اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ــتهضٞت بالخده ـ ـ ـ ـ ــحن طاث ألاهمُ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاؿ ـ ـ ـ ـ ــتهضٞت باإلاغا٢ب ـ ـ ـ ـ ــت
الىباثُت زال ٫مىؾم حج 9441هـ حكمل آلاحي
 .9الخهبت
 .2قلل ألاَٟا٫
 .1صاء اإلا٩ىعًاث السخاثُت الٛاػٍت
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الحصبت
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكخبهت
الخالث اإلاا٦ضة

٧ل خالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى جؼٍض ًٖ  12.1صعظت مئىٍت .
مسبرًا
ًً
الخالت اإلاكخبهت التي جم جإُ٦ضها

وباثُا
الخالت اإلاغجبُت ًً

مسبرًا.
ًً
الخالت التي لها اعجباٍ وباجي بدالت ما٦ضة

ٍغٍا
الخالت اإلاصخهت ؾغ ًً

هي ٧ل خالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى جؼٍض ًٖ  12.1صعظت مئىٍت والتي لم ًخم ٖمل ٞدو ُٖىت صم لها ؤو
مسخت خلُ٣ت ول ً٨جم ٖغيها ٖلى لجىت مغاظٗت خالث الُٟذ الجلضي اإلاصخىب بدمى الىػاعة ؤو اإلاضًغٍت
وج٣غع ؤجها خالت خهبت.
هي خالث الخهبت التي جٓهغ ٖلى شخو زالً 94-2 ٫ىم مً جلُ٣ه جُُٗم الخهبت وْهغث ٖلُت ؤٖغاى َٟذ
مسبرًا زال ٫هٟـ
ًً
ًىما بكغٍ ٖضم مسالُخه لخالت خهبت ما٦ضة
الجلضي م٘ جإُ٦ض ُٖىه الضم زالًً 10-1 ٫
الٟترة.
هي الخالت اإلاكخبهت التي ؤزظث لها ُٖىاث وجم ٞدهها و٧اهذ هدُجتها ؾلبُت للخهبت والخهبت ألاإلااهُت.

الخالت اإلاغجبُت بالخُُٗم

الخالت اإلاؿدبٗضة
ون ٠اإلاغى
.

مؿبب اإلاغى
َغ ١الاهخ٣ا٫

مغى ٞحروس ي خاص ؾغَ٘ الاهدكاع جهاخبه ؤٖغاى الخمى ،التهاب ملخدمت الٗحن ،ػ٧ام ،ؾٗا ،٫وجٓهغ في بٌٗ
ألاخُان ب٧ ٘٣ىبلُ ٪في اإلاغخلت الؿاب٣ت لٓهىع الُٟذ الجلضي ٖلى الٛكاء اإلاساَي اإلابًُ لجضاع الخجىٍ٠
الٟمىي ()koplik spots
وٍٓهغ َٟذ ظلضي ؤخمغ ب٣عي خُاَي مخمحز في الُىم في الُىم ً 2-1بضؤ ٖلى الىظه زم ًيخ٣ل بلى باقي الجؿم
وَؿخمغ بٗض طل ٪مً  0-4ؤًام.
٢ض جىجم ٖىه مًاٖٟاث حكمل التهاب ألاطن الىؾُى  ،التهاب الغثت  ،التهاب الخىجغة وال٣هباث الهىاثُت ،
التهاب في الجهاػ الهًمي ؤو التهاب الضما.ٙ
جيخج الخهبت ًٖ ٞحروؽ الخهبت( ً)Measles virusالظي ًيخمي بلى ٖاثلت Paramyxovirus

ٞترة الخًاهت

ًيخ٣ل ًٖ َغٍ ٤الهىاء( )airborneؤو ًٖ َغٍ ٤مالمؿت ألاؾُذ اإلالىزت وصزىلها ًٖ َغٍ ٤ألاٚكُت اإلاساَُت
لؤله ،٠الٟم ؤو الٗحن.
ً
ً
ًىما ختى ْهىع الُٟذ الجلضي.
ًىما مً الخٗغى ختى بضء الخمى ،وخىالي ً 29-94
جتراوح ٖاصة مً ً 94-2

مضة الٗضويً

جتراوح مً  4-4ؤًام مً بضء ألاٖغاى الؿغٍغٍت.

مهضع الٗضويً

ؤلاوؿان هى اإلاهضع الغثِس ي والىخُض للٗضوي البكغٍت

ألاٖغاى والٗالماث
ً

●
●
●
●
●
●
●
●

ُ
الخ ّمى
الؿٗا ٫الجاٝ
ؾُالن ألاه٠
التهاب الخل٤
التهاب الُٗىحن (التهاب اإلالخدمت)
ب ٘٣بًُاء نٛحرة م٘ باع بًُاء ماثلت للؼع٢ت ٖلى زلُٟت خمغاء صازل الٟم ٖلى البُاهت الضازلُت
للخض ،وحؿمى ً
ؤًًا ب٧ ٘٣ىبلُ٪
َٟذ ظلضي َّ
ًخ٩ىن مً ب٦ ٘٣بحرة مؿُدتً ،
٦شحرا ما ًخهل بًٗها ببٌٗ
جىعم الٛضص اللُمٟاوٍت.
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●

الم باإلاٟانل.

ٚالبا بىاء ٖلى الُٟذ الجلضي الظي ًخمحز به هظا اإلاغى ،باإلياٞت
الدصخُو الا٧لُيُ٩ي ً٩ىن ًً
بلى وظىص بٗ٣ت نٛحرة بًُاء ماثلت للؼع٢ت ٖلى زلُٟت بلىن ؤخمغ ٞاجذ  -بٗ٣ت ٧ىبلُٖ - ٪لى بُاهت
الخض الضازلُت.
ًم ً٨لزخباع الضم ؤن ًا٦ض ما بطا ٧ان هظا الُٟذ الجلضي خهبت بالٟٗل ؤم لً .م ً٨ؤًًاً
جإُ٦ض ؤلانابت بٟحروؽ الخهبت مً زال ٫ازخباع ٖؼ ٫الٟحروؽ مً الضم ؤو ملخدمت الٗحن ؤو البلٗىم
ألاهٟي ؤو ُٖىت بى ٫في مؼعٖت وؿُجُت ٖلى ؤن ج٩ىن الُٗىت مإزىطة ٢بل الُىم الغاب٘ مً ْهىع الُٟذ
الجلضي.
وظىص الًض الىىعي يض الخهبت  IgMفي ُٖىت الضم بٗض  4-1ؤًام مً ْهىع الُٟذ الجلضي
وٍالخٔ ؤن الازخباعاث الؿغٍغٍت في ؤو 22 ٫ؾاٖت مً ْهىع الُٟذ الجلضي بطا ٧اهذ ؾلبُت ًجب
بٖاصتها
وظىص اعجٟإ ملخىّ في جغ٦حز الايضاص  IgGبٗض  92ؤًام مً الٗضوي.

الدصخُو

إلاجساءاث الىكائيت الىاجب اجخاذها حيال جللي البالغ ن حالث الحصبت خالل مىطم الحج:
.i

إلا الغ الفىزي:

ً٣ىم ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤو ٢ؿم الصخت الٗامت صازل اإلاؿدكٟى باإلبال ٙالٟىعي ًٖ الخالث اإلاكخبهت لٟغٍ ٤اإلاغا٢بت والترنض الىباجي
ٖبر هٓام خهً بلو٦ .ما ًخم الخيؿُ ٤م٘ البٗشاث الُبُت لخثهم ٖلى
هاجُٟا والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ً
ًً
اإلاغ٦ؼي بمضًغٍت الكاون الصخُت
الا٦دكا ٝاإلاب٨غ للخالث اإلاكخبهت وؤلابال ٙالٟىعي ٖجها.
ً .9خم اؾدُٟاء ظمُ٘ الخ٣ى ٫بىمىطط ؤلابال ًٖ ٙخالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى.
ً .2خم سخب ُٖىت صم ومسخت خلُ٣ت للخالت اإلاكخبهت وبعؾالها للمسخبر الهخي الىَجي..
ً .1خم ٖؼ ٫الخالت اإلاكخبهت.
 .4واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي الىباجي لخالت َٟذ ظلضي مصخىب بدمى
ؤلاظغاءاث الى٢اثُت للمسالُحن:
.ii
ًخم جىظُه ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي اإلاُضاوي باإلاؿدكٟى بلى م٩ان ؾ ً٨الخالث لجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ججاه اإلاسالُحن ٦ما ًلي
 -1خهغ وحسجُل ٧اٞت اإلاسالُحن اإلاباقغًٍ للخالت اإلاغيُت (وطل ٪في الٟترة الؿاب٣ت ٖلى ْهىع ألاٖغاى في اإلاغٌٍ وهي ٞترة ج٣ضع بدىالي  2ؤًام
مً جاعٍش آزغ حٗغى للمغٌٍ و٦ظل ٪في الٟترة الخالُت لٓهىع الُٟذ الجلضي..
 -0ا٦دكا ٝخالث ظضًضة بحن اإلاسالُحن جٓهغ ٖلحهم الخمى والُٟذ الجلضي.
ؾاب٣اً
 -2جُُٗم اإلاسالُحن (ؤَٟا ،٫بالٛحن) بل٣اح الشالسي الٟحروس ي .ل٩ل مً ل ًشبذ جلُ٣ه لل٣اح يض مغى الخهبت ً

-4

ع ٘ٞالىعي الهخي ًٖ ؤٖغاى وٖالماث اإلاغى وَغ ١اهخ٣اله وُُٟ٦ت الى٢اًت مىه ويغوعة مغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض
مالخٓت ألاٖغاى والٗالماث.

العالج النىعي

ل ًىظض
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شلل ألاطفال  -التهاب طنجا يت النخاع الحاد
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكخبهت

الخالث اإلاا٦ضة

خالت مخىا٣ٞت (خالت مخىا٣ٞت م٘
قلل ألاَٟا)٫

ؤي خالت قلل ٞجاجي عزى في َٟل ٖمغه ؤ٢ل مً  91ؾىت بما في طل ٪مخالػمت ظُلُان باعيً ؤو ؤي مغى ًاصي للكلل في
ؤلاوؿان في ؤي ٖمغ ٖىض الاقدباه في قلل ألاَٟا.٫
●

خالت قلل ألاَٟا ٫التي جم الخإ٦ض مجها ًٖ َغٍٖ ٤ؼٞ ٫حروؽ قلل ألاَٟا ٫البري مً ُٖىت البراػ اإلاإزىطة مً الخالت
وهي خالت جخىا ٤ٞم٘ حٗغٍ ٠مىٓمت الصخت الٗاإلاُت للخهيُ ٠الؿغٍغيً ؤو الٟحروس ي لخالث الكلل الغزى الخاص.

●

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

اؾدىاصا بلى ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخاخت.
ًً
خالت الكلل الغزى الخاص التي ل ًمٞ ً٨حها اؾدبٗاص حصخُو قلل ألاَٟا ٫بش٣ت

ون ٠اإلاغى

●

.
●

ٌُ َّ
ٚالبا ما جخمحز بالبضء الخاص للكلل الغزى .جدضر ٖضوي ٞحروؽ قلل
ٗغ ٝقلل ألاَٟا ٫بإهه ٖضوي ٞحروؾُت ًً
وجىدكغ بلى الٗ٣ض اللُمٟاوٍت اإلاجاوعة وفي ٢لت مً الخالث جيخ٣ل الٗضويً بلى
ً
ألاَٟا ٫مً زال ٫الجهاػ الهًمي
الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي.
٦ما ٌُ َّ
ؤًًا قلل ألاَٟا ٫بإهه مغى ٞحروس ي قضًض الٗضوي ًضزل الٟحروؽ ظؿم الاوؿان ٖبر الٟم وٍخ٩ازغ
ٗغًً ٝ
ٚالبا ًهِب
في ألامٗاء وَٛؼو الجهاػ الٗهبي وهى ُٟ٦ل بةخضار الكلل الخام في ًٚىن ؾاٖاث مً الؼمًًً ،
وهاصعا ما ًهِب ال٨باع.
ألاَٟا ٫في الٟئت الٗمغٍت صون ؾً الخامؿت بالضعظت ألاولى ًً

مؿبب اإلاغى

ٌُ َ
ٗخبر ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫مً ظيـ الٟحروؾاث اإلاٗىٍت مً ألاهماٍ  9و 2و 1وظمُ٘ ألاهماٍ ًم ً٨ؤن حؿبب الكلل وَٗخبر
خالُا هى اإلاؿاو ًٖ ٫خضور ؤٚلب ٞاقُاث وؤوبئت مغى قلل ألاَٟا ٫في الٗالم ،بِىما ًدؿبب الىمِ  1في خضور
الىمِ ًً 9
ٞاقُاث ٢لُلت إلاغى قلل ألاَٟا ٫في مىاَ ٤ظٛغاُٞت مدضوصة بِىما لم ًخم عنض ؤو ا٦دكا ٝؤي خالت بنابت بٟحروؽ قلل
ألاَٟا ٫مً الىمِ  2مىظ ٖام 9111م.

َغ ١الاهخ٣ا٫

ًدضر الاهخ٣ا ٫مً شخو آلزغ ًٖ َغٍ ٤جلىر الُٗام ؤو الكغاب بالٟحروؽ وٍم ً٨ا٦دكا ٝالٟحروؽ بؿهىلت ؤ٦ثر
ظُضا ً٩ىن
اهدكاع البلٗىمي
ً
وزال ٫مضة ؤَى ٫في البراػ م٣اعهت بةٞغاػاث الخل ٤وم٘ طلٗٞ ٪ىضما ً٩ىن ؤلاصخاح البُئي ً ً
وؿبُا .ول جىظض بِىاث ما٦ضة ٖلى اهدكاع الٗضوي بالخكغاث.
ؤ٦ثر ؤهمُت ًً

●

●

ًضزل الٟحروؽ لجؿم الاوؿان ًٖ َغٍ ٤الٟم ٖىض جىاو ٫الُٗام ؤو الكغاب اإلالىر ،وجيخ٣ل الٗضوي
ؤؾاؾا مً البراػ
ًً
وَؿاٖض يٗ ٠ؤلاصخاح البُئي والٗاصاث الصخُت ٚحر الؿلُمت ٖلى اهدكاع الٟحروؽ وَك٩ل ألاَٟا ٫الظًً ج٣ل
ؤٖماعهم ًٖ ٖامحن بِئت مشالُت لخضاو ٫الٟحروؽ بدؿهُلهم اهخ٣اله مً ألاًضي وألاصواث اإلالىزت بالبر ًاػ بلى الٟم زال٫
الاعجباٍ الىزُ ٤الظي جدخمه ٖاصاتهم في اللٗب وجباص ٫ألالٗاب واإلاإ٧ىلث.

●

ؤًًا ًيخ٣ل الٟحروؽ ًٖ َغٍ ٤الغطاط واللٗاب اإلالىر بٟحروؽ قلل ألاَٟا ،٫وٖىض ْهىع خالت قلل في ؤؾغة ٞةن
ًً
وؿبت اهدكاع الٗضوي بحن ألاَٟاٚ ٫حر اإلاُٗمحن صازل ألاؾغة وخىلها ج٣اعب  ،%922وظمُ٘ ألاشخام ٚحر اإلادهىحن
لضحهم ٢ابلُت للٗضوي وٍم ً٨ا٦دؿاب مىاٖت مضي الخُاة بٗض الٗضوي الُبُُٗت ؾىاء ؤصث بلى قلل ؤو ؤق٩ا ٫مجهًت
ً
خضوزا٦ ،ما ؤن اإلاىاٖت مضي الخُاة ًم ً٨ا٦دؿابها بإزظ الجغٖاث اإلا٣غعة مً ل٣اح قلل ألاَٟا.٫
ًل قللُه وهي ألا٦ثر ً
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ٞترة الخًاهت

مضة الٗضويً

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

ٞترة ؾغاًت الٟحروؽ (مضة الٗضوي) ٚحر مدضصة بض٢ت ول ً٨ج٩ىن الخالث مٗضًت َاإلاا ؤن الٟحروؽ ًخم بٞغاػه ،وٍمً٨
ا٦دكا ٝالٟحروؽ في بٞغاػاث الخل ٤بٗض ( )10ؾاٖت وفي البراػ بٗض ( )22ؾاٖت مً الخٗغى للٗضوي في ٧ل مً الخالث
ً
ج٣غٍبا ،وفي البراػ إلاضة ( )1-0ؤؾابُ٘ ؤو ؤَى ٫وج٩ىن الخالث
الؿغٍغٍت واإلاؿخترة ،وٖاصة ًب٣ى الٟحروؽ في الخل ٤إلاضة ؤؾبىٕ ًً
مٗضًت ؤ٦ثر ؤزىاء ألاًام ال٣لُلت ألاولى ٢بل وبٗض بضء ألاٖغاى.
وٚالبا ٖىض ألاشخام اإلاهابحن بٗضوي مؿخترة (ٚحر ْاهغة) ل ؾُما ألاَٟا ٫ول ًىظض خامل
ًً
ؤلاوؿان
لٟحروؽ قلل ألاَٟا ٫البري لٟترة َىٍلت.

ي
مهضع الٗضو ً

ال٣ابلُت للٗضوي واإلاىاٖت

●

بهىعة ٖامت ٌُٗخبر ظمُ٘ ألاشخام ٚحر اإلامىٗحن لضحهم ٢ابلُت لئلنابت بالٟحروؽ وٍدضر الكلل  ِ٣ٞفي هدى  %9مً
الخالث اإلاهابت وٍالخٔ ؤن وؿبت الكلل اإلاخب٣ي للخالث ًتراوح بحن  %9- 2.9وَٗخمض طلٖ ٪لى قضة و"ٞىٖت" همِ
الٟحروؽ البري.

●

●

●

ٌٗخبر مٗض ٫خضور الكلل بحن اإلاهابحن بالٗضوي مً ٚحر اإلامىٗحن مً ال٨باع ؤ٦ثر مً ٚحر اإلامىٗحن مً الغي٘ ونٛاع
ألاَٟا.٫
ٍغٍا والٗضوي اإلاؿخترة ،و٢ض جإ٦ض وظىص ؤظؿام مًاصة
جدضر مىاٖت هىُٖت جب٣ى مضي الخُاة بٗض الٗضوي الٓاهغة ؾغ ًً
لضي الغي٘ اإلاىلىصًً ألمهاث ّ
ألاؾابُ٘ ألاولى مً الخُاة.
ممىٗاث جدمحهً مً ؤلانابت زالً ٫
هاصعا ما جدضر بنابت ؤزغي باإلاغى وبطا خضزذ ج٩ىن هاججت مً ؤلانابت بٗضوي ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫البري مً همِ
ًً
مسخل.٠
بن الاؾخجابت بالٗضوي بٟحروؽ قلل ألاَٟا ٫جدضر بهىعة قضًضة الازخالٝ

ألاٖغاى والٗالماث
●

الٗضوي اإلاؿخترة ٚحر الٓاهغة ؤو ٖلى ق٩ل خمى ل هىُٖت جدضر في ( )%11–12مً خالث الٗضوي بٟحروؽ قلل
ألاَٟا ٫ول ًم ً٨الخٗغٖ ٝلحها بل مً زالٖ ٫ؼ ٫الٟحروؽ مً البر ًاػ ؤو الخل ٤ؤو بؼٍاصة ُٖاعاث ألاظؿام اإلاًاصة
الىىُٖت٦ ،ظلً ٪دضر التهاب سخاًا ُٖ٣م في بٌٗ خالث الٗضوي الٟحروؾُت الؿىجابُت.

●

الٗضوي بٟحروؽ قلل ألاَٟا ٫اإلاجهًت جدضر في هدى ( )%4–4مً خالث الٗضوي بٟحروؽ قلل ألاَٟا ٫وجخمحز
بدضور اٖخال ٫ز ٠ُٟل ًهاخبه قلل م٘ وظىص خمى إلاضة ًىمحن ؤو زالزت وٞخىع وآلم بالًٗالث وعبما نضإ ول
ًم ً٨جمُحز هظه ألاٖغاى مً جل ٪التي حؿببها ٞحروؾاث ؤزغي ٦شحرة وحؿمى هظه بالٗضوي الخُٟت وج٨مً زُىعتها في
ؤن اإلاهابحن بها ٌك٩لىن اإلاؿخىصٕ الغثِس ي لٗضوي ألاصخاء وجلىٍض البِئت.

●

الٗضوي بٟحروؽ قلل ألاَٟاٚ ٫حر اإلاصخىبت بدضور الكلل وهي جسخل ًٖ ٠الىىٕ الؿاب ٤بىظىص ؤٖغاى سخاثُت
وج٩ىن ألاٖغاى الٗامت ؤ٦ثر زُىعة مما ًدضر في الٗضوي اإلاجهًت.

●

الٗضوي بٟحروؽ قلل ألاَٟا ٫اإلاصخىبت بدضور الكلل جدضر في ؤ٢ل مً ( )%9,2مً ٧ل خالث الٗضوي بٟحروؽ
قلل ألاَٟا ٫وٍدضر اإلاغى في ألاَٟـاٖ ٫لى مغخلخحن (مغى ز ٠ُٟومغى قضًض) .وٍتزامً خـضور اإلاغى الخ٠ُٟ
م٘ وظىص الٟحروؽ في الضم وحكابه ؤٖغاى الٗضوي اإلاجهًت وحؿخمغ إلاـ ــضة ( )1-9ؤًام .زم ًبضؤ اإلاغٌٍ بالٓهىع بهىعة
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الخدؿً والكٟاء مً اإلاغى إلاضة ( )1-2ؤًام ٢بل ؤن ًدضر اإلاغى الكضًض بهىعة مٟاظئت .وجٓهغ ؤٖغاى وٖالماث
ؾاب٣ت لخضور الكلل ؤزىاء اإلاغى الكضًض وهي هٟـ ؤٖغاى الالتهاب السخاجي و٢ض جتراوح صعظت الخغاعة بحن ()11-12
ٛٞالبا ما ًدضر اإلاغى ٖلى مغخلت ؤخاصًت .وٍخم الخٗغٖ ٝلى الٗلت البؿُُت في بٌٗ
صعظت مئىٍت .ؤما في ال٨باع ًً
ً
الخالث وحكمل ألاٖغاى خمى و وٖ٨ت ونضإ وٚشُان وقيء.
●

بطا جُىع اإلاغى بلى ٖلت زُحرة ٣ٞض ًدضر ؤلم قضًض في الًٗالث وجُبـ في الٗى ٤والٓهغ م٘ قلل عزى ،وقلل
ً
التهاب ؾىجابُت الىسإ ًخمحز بإهه ل مخىاْغ م٘ خمى في البضاًت وٍ٨خمل الكلل في ٞترة ٢هحرة جتراوح ٖاصة بحن  4-1ؤًام
 ،وٍخى ٠٢مىي٘ الكلل ٖلى م٩ان جسغب الخالًا الٗهبُت في الىسإ الكى٧ي ؤو ظؼٕ الىسإ  ،جإزغ الؿا٢حن ؤ٦ثر
ً
خضوزا مً جإزغ الظعاٖحن  ،وفي ألاظؼاء الؿٟلى ؤ٦ثر مً الٗلُا  ،وج٩ىن الًٗالث اإلاخإزغة عزىة  ،ول ًخإزغ ؤلاخؿاؽ
ً
باأللم ؤو اللمـ وٍ٩ىن الكلل في الٗاصة ٚحر مخجاوـ.

●

عباُٖا م٘ قلل ًٖالث العجؼ والبًُ والهضع ،وفي خالث هاصعة ًدضر
في الخالث اإلاغيُت الكضًضة ٢ض ً٩ىن الكلل ًً
قلل مازغ في ألاٖهاب اإلادغ٦ت لًٗالث الخىٟـ والبل٘ وال٨الم ،وزُغ الىٞاة مً مشل هظا الكلل ٦بُ ــغ .في خالث
ظضا ًاصي ٞحروؽ الكلل بلى التهاب اإلاش ؤو ؤٚكِخه ،وٍهٗب جمُحزها مً ؤلاناباث التي حؿببها اإلاُ٨غوباث
هاصعة ً ً

ًىما ٣ٞض ً٩ىن
مىظىصا بٗض ًً 02
ًً
ألازغي٢ .ض ٌكاهض بٌٗ الخدؿً للكلل ؤزىاء ٞترة الى٣اهت ول ً٨بطا ب٣ي الكلل
مؿخضًما.
ًً
●

هاصعا ما ًدضر مؼٍض مً يٗ ٠الًٗالث بٗض ؾىىاث ٦شحرة مً الٗضوي ألانلُت اإلاخالػمت الخالُت للتهاب ؾىجابُت
ًً
ٖاإلاُا ٞ ،ةهه
الىسإ .ول ٌٗخ٣ض ؤن هظا مغجبِ بب٣اء الٟحروؽ هٟؿه وم٘ الخ٣ضم الظي خضر هدى اؾدئها ٫اإلاغى ًً
ًجب الخمُحز آلان بحن قلل التهاب ؾىجابُت الىسإ وبحن خالث ازغي مً الكلل وطل ٪بٗؼ ٫الٟحروؽ مً البراػ خُض
ًم ً٨ؤن جاصي ؤلانابت بالٟحروؾاث اإلاٗىٍت ألازغي والٟحروؾاث الاً٩ىٍت والٟحروؾاث ال٩ى٦ؿاُ٦ت بلى خضور مغى
ٌكبه قلل التهاب ؾىجابُت الىسإ ؤو مً الكلل اإلاغجبِ بالل٣اح ؤو الكلل اإلاكخ ٤مً الل٣اح.

الدصخُو

●

الٟدو اإلاٗخمض خؿب جىنُت مىٓمت الصخت الٗاإلاُت هى ٖؼ ٫الٟحروؽ بؼعاٖت ُٖىت مً البراػ جم ؤزظها مً الخالت
اإلاكخبهت ؤو اإلاسالُت.

ً
مخىاْغا بك٩ل
ًً
باعٍه خُض ً٩ىن الكلل
خضوزا والظي ًجب الخٟغٍ ٤بِىه وبحن التهاب ؾىجابُت الىسإ هى مخالػمت ُٚالن ً
ً
ؤ٦ثر ؤؾباب الكلل الغزى الخاص
جضعٍجُا ول ًدضر خمى ونضإ وٚشُان وقيء و٦ثرة زالًا الؿاثل الىساعي ،وفي مٗٓم خالث مخالػمت ُٚالن باعٍه ًدضر اعجٟإ
ًً
همىطجي و٢ض ًدضر
البروجحن في الؿاثل الضماغي الىساعي باإلياٞت بلى حُٛحراث خؿُت الاٖخال ٫الخغ٧ي اإلادىعي الخاص ،acute motor axonal neuropathy
وجدضر ٚالبُت خالث مخالػمت ُٚالن باعي في الكباب ٞى 91 ١ؾىت مً الٗمغ .وحٗخبر مخالػمت قلل الهحن  China paralytic syndromeؾبب
هام للكلل الغزى الخاص في قما ٫الهحن وعبما ً٩ىن
٦شحرا ؾىجابُت الىسإ والخمى و٦ثرة زالًا الؿاثل
مىظىصا في ؤما ً٦ؤزغي وهى وباجي ٞهلي وٍمازل ًً
ًً
ً
الضماغي الىساعي ل جدضزان ٖاصة ول ً٨الكلل ٢ض ٌؿخمغ ٖضة ؤقهغ .ومً ألاؾباب ألازغي للكلل الغزى الخاص التهاب الىسإ اإلاؿخٗغى transverse
 myelitisوالالتهاب الٗهبي الغض ي  traumatic neuritisوالاٖخاللث الٗهبُت اإلاٗضًت  infectious neurological disordersقلل ال٣غاص والىهً الىبُل
 Weaknessوالدؿمم الىقُ٣ي  botulismوالدؿمم بمبُضاث الخكغاث والتهاب الًٗالث وصاء الكٗغٍىاث  Chyrinosisوالكلل اإلاغخلي progressive
.paralysis
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شلل ألاطفال املسجبط الللاح وشلل ألاطفال املشخم من الللاح:

-

ًىما بٗض جل٣ي ل٣اح قلل ألاَٟا ٫الٟمىي ووظىص
قلل ألاَٟا ٫اإلاغجبِ بالل٣اح هى ؤي خالت قلل عزى خاص جبضؤ بإٖغاى الكلل زالًً 12-4 ٫
ًىما بٗض ْهىع الكلل ،واؾخٟغاص ٞحروؽ ل٣اح قلل ألاَٟاٞ ٫حروؽ ٌكبه ؾابحن مً البراػ
ؤٖغاى ٖهبُت جخىا ٤ٞم٘ قلل ألاَٟا ٫زالًً 02 ٫
م٘ ٖضم وظىص ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫البري.

-

ٞحروؾاث قلل ألاَٟا ٫اإلاكخ٣ت ًٖ الل٣اح ًُل ٤هظا الاؾم ٖلى ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫الظي ًٓهغ حٛحر ٦بحر في ج٩ىٍىه الجُجي٦ ،ما ًمً٨
جهيُٞ ٠حروؾاث قلل ألاَٟا ٫اإلاكخ٣ت ًٖ الل٣اح ٖلى ؤؾـ وباثُت.

ىامل الخطىزة:
هىاٖ ٥ىامل جاصي بلى جٟا٢م ؤلانابت بٟحروؽ قلل ألاَٟا ٫ويغاوة اإلاغى وهي ٦ما ًلي

-

-

ه٣و اإلاىاٖت بن ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫ؤ٦شــغ زُـىعة ٖلى ألاشخام اإلاهابحن بًٗ ٠ؤو ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿب وفي مشل هالء ًم ً٨ؤن
ًىما بط جاصي بنابت الٟحروؽ للجهاػ
جخُىع ؤلانابت بالٟحروؽ الًاعيً ؤو ٞحروؽ الل٣اح بهىعة ٚحر َبُُٗت ،وبٗض ٞترة خًاهت ؤ٦ثر مً ًً 24
ي بلى مغى مؼمً حٗ٣به الىٞاة .وهىا ٥زُىعة مدخملت مً الخمىُ٘ بالل٣اح الٟمىي ٖلى اإلاهابحن بٟحروؽ ه٣و اإلاىاٖت
الٗهبي اإلاغ٦ؼ ً
اإلا٨دؿبت.
ًىما الؿاب٣ت زانت ل٣اح الشالسي
الخ ً٣ؤوضخذ صعاؾاث مخٗضصة وظىص ٖال٢ت بحن خضور الكلل الغزى والخ ً٣في الًٗل في زال ٫الشالزحن ًً
الب٨خحري.

-

ؾىء الخٛظًت ل جىظض بُاهاث ٧اُٞت ًٖ زُغ الٗضوي بٟحروؽ الكلل الًاعي ٖلى ألاَٟا ٫اإلاهابحن بؿىء الخٛظًتٖ .ىض بُٖاء ظغٖت مً
ل٣اح قلل ألاَٟا ٫الٟمىي ٞةن مؿخىي مؿخًضاث الخٗاص ٫جدؿاوي ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن بؿىء الخٛظًت وألاَٟا ٫ظُضي الخٛظًت بُض ؤن
اعجٟاٖا بحن ألاَٟا ٫اإلاهابحن
ًً
مخإزغا ومؿخىٍاتهــا ؤ٢ـل
ًً
بٞغاػاث الجهــاػ الهًمي مــً اإلاؿخًضاث اإلاىيُٗت لىخٓذ في مغاث ؤ٢ل و٧ان ْهىعها
بؿىء الخٛظًت.

-

اليكاٍ الًٗلي لىخٔ ؤن قضة اليكاٍ الًٗلي زال ٫الشمان وؤعبٗحن ؾاٖت بٗض ْهىع الكلل لها ٖال٢ت مباقغة بكضة الكلل ،ؤما اليكاٍ
الًٗلي ٢بل بضاًت الكلل ٞلِـ له ٖال٢ت بكضة الكلل.

-

الخمل جالخٔ ؤن الخىامل اإلاسالُاث لخالث قلل ألاَٟا ٫ؤ٦ثر ٖغيت لخُغ الكلل مً بُ٣ت اليؿاء والغظا ٫اإلاسالُحن لخالث مكابهت .بن
ٞحروؽ الكلل ًم ً٨ؤي ًهل للجىحن ٖبر اإلاكُمت ،ول ً٨ل ًىظض صلُل ٖلى ؤن الجىحن ًخإزغ بةنابت ألام بالٟحروؽ البريً ؤو جمىُ٘ ألام بالل٣اح
الخي اإلاغوى.

-

بػالت اللىػجحن لخٔ ؤً٩ى ٥في ٖام 9142م ؤن بػالت اللىػ مً شخو خامل لٟحروؽ قلل ألاَٟا٢ ٫ض ًاصي لعجٟإ اخخما ٫ؤلانابت بالكلل.
و٢ض ؤوضخذ الضعاؾاث الالخ٣ت ؤن بػالت اللىػجحن في ؤي و٢ذ ًؼٍض مً اخخما ٫ؤلانابت بالكلل .و٢ض ؤ٦ض طل ٪صعاؾاث الخدى ٫اإلاىاعي ٖ٣ب
جدهحن ألاَٟا ٫في الؿً  99–1ؾىت بل٣اح قلل ألاَٟا .٫بط ؤن بٞغاػاث اإلاؿخًضاث اإلاٗىٍت لٟحروؽ قلل ألاَٟا٢ ٫ض اهسًٟذ بهىعة
ؾغَٗت وواضخت ٖ٣ب بػالت اللىػجحن واؾخمغ هظا الاهسٟاى لٗضة قهىع م٘ ٖضم مالخٓت ؤي حُٛحر في مؿخىٍاث اإلاؿخًضاث اإلاهلُت .وٖىض
م٣اعهت ألاَٟا ٫الظًً لم جؼا ٫لىػهم باألَٟا ٫الظًً ؤػٍلذ لىػهم جالخٔ ؤن مؿخىٍاث بٞغاػ اإلاؿخًضاث ٧اهذ ؤ٢ل بحن ألاَٟا ٫الظًً ؤػٍلذ
لىػهم ٖ٣ب الخدهحن.
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إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:

-

/ال٨تروهُا ٖبر هٓام خهً بلو
ًً
ًضوٍا
ٖؼ ٫اإلاغٌٍ وؤلابال ٙالٟىعي ًخم اؾدُٟاء همىطط ؤلابال ٙاإلاسهو لخالث الكلل الغزى الخاص ًً
ٞىعا بلى اإلاضًغ الٟجي باإلاغ٦ؼ الهخي ؤو مؿئى٢ ٫ؿم م٩اٞدت الٗضوي باإلاؿدكٟى و٢ؿم اإلاغا٢بت الىباثُت بالكاون الصخُت
وابالٚها ًً
ٖبر الهاج ٠اجساط الاخخُاَاث اإلاٗىٍت وٍُب ٤الخُهحر اإلاهاخب إلٞغاػاث الخل ٤والبراػ وألاصواث اإلالىزت بها والخُهحر الخخامي.

-

الخإ٦ض مً حصخُو الخالت مً زال ٫ؤزظ ُٖىتي بغاػ زال ٫ؤؾبىٖحن مً بضاًت الكلل بٟاع )44-24( ١ؾاٖت بحن الُٗىت ألاولى والشاهُت وبعؾالها
في نىضو ١جبرًض في صعظت خغاعة ( )4-4صعظت مئىٍت للمسخبر الىَجي لكلل ألاَٟا ٫بالغٍاى وفي خالت ٖؼٞ ٫حروؽ قلل ألاَٟاٞ ٫ةهه ًخم بعؾا٫
الُٗىاث بلى اإلاسخبر ؤلا٢لُمي بؿلُىت ٖمان إلاٗغٞت هىٕ الٟحروؽ (ٞحروؽ ياعي ؤم ٞحروؽ ل٣اح) باؾخسضام ازخباع جٟاٖل البىلُمغاث
الدؿلؿلي.

-

اؾدُٟاء ظمُ٘ البُاهاث اإلاُلىبت باؾخماعة الاؾخ٣هاء الىباجي للمغٌٍ.

إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:

-

ٞىعا.
الخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت للمسالُحن ًً
حٗغى للمغٌٍ ؤو مهضع الٗضوي للخإ٦ض مً ٖضم ْهىع خالث
ًىما ٖلى ألا٢ل مً جاعٍش آزغ ً
خهغ اإلاسالُحن وحسجُلهم ومغا٢بتهم إلاضة (ًً )12
بياُٞت .والبدض اليكِ الض ًٖ ٤ُ٢خالث الكلل الغزى الخاص وؾِ اإلاسالُحن وفي ظمُ٘ اإلاؿدكُٟاث باإلاىُ٣ت.

-

جمىُ٘ ظمُ٘ ألاَٟا ٫في صاثغة ٖمل اإلاغ٦ؼ الهخي الخاب٘ له الخالت مً ٖمغ ًىم ختى زمؿت ؾىىاث بجغٖخحن مً ل٣اح قلل ألاَٟا ٫الٟمىي
بٟانل قهغ بحن الجغٖت ألاولى والشاهُت.

إلاجساءاث الىكائيت الخا ت مىاطم الحج والعمسة:
ٌكترٍ ٖلى ال٣اصمحن مً الضو ٫التي ٌؿغي ٞحها ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫البريً ؤو ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫اإلاكخ ٤مً الل٣اح ( )9cVDPVج٣ضًم قهاصة
جُُٗم ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫جشبذ خهىلهم ٖلى ظغٖت واخضة ٖلى ألا٢ل مً ل٣اح قلل ألاَٟا ٫الٟمىي زىاجي الخ٩اٞا ( )bOPVؤو ل٣اح قلل ألاَٟا٫
اإلاُٗل ( )IPVبمضة ل ج٣ل ًٖ ( )4ؤؾابُ٘ ول جؼٍض ًٖ ( )92قهغا ٢بل ال٣ضوم بلى اإلامل٨ت.
ٌكترٍ ٖلى ال٣اصمحن مً الضو ٫التي ٌؿغي ٞحها ٞحروؽ قلل ألاَٟا ٫اإلاكخ ٤مً الل٣اح ( )2cVDPVج٣ضًم قهاصة جُُٗم ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫جُٟض
خهىلهم ٖلى ظغٖت واخضة ٖلى ألا٢ل مً ل٣اح قلل ألاَٟا ٫اإلاُٗل ( )IPVبمضة ل ج٣ل ًٖ ( )4ؤؾابُ٘ ول جؼٍض ًٖ ( )92قهغا ٢بل ال٣ضوم بلى
اإلامل٨ت.
والضو ٫التي حكملها اقتراَاث قلل ألاَٟا ٫هي با٦ؿخان ،ؤٛٞاوؿخان ،هُجحرًا ،ال٩امحرون ،بزُىبُا ،ؾىعٍا ،الهىما ،٫الُمًُٚ ،يُا ،الٗغا،١
ُٚيُا الاؾخىاثُت ،ظىىب الؿىصان ،مضٚك٣غ ،ؤو٦غاهُا ،لوؽ ،مُاهماع (بىعما) ،الىُجغ ،حكاص ،لُبحرًا ،ؾحرالُىن ،ظمهىعٍت ؤٞغٍُ٣ا الىؾُى،
ظمهىعٍت ال٨ىٛى الضًم٣غاَُتُ٦ ،يُا.
• باإلياٞت بلى الكغٍ ؤٖاله ؾىً ٝخم بُٖاء ال٣اصمحن مً هظه الضو ٫ظغٖت ؤزغي مً ل٣اح قلل ألاَٟا ٫الٟمىي الشىاجي الخ٩اٞا
( )bopvفي مىاٞظ الضزى ٫للممل٨ت ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤٖماعهم وًٖ ؾاب٣ت الخدهحن.
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داء املكىزاث السحائيت الؼاشٍت
صاء اإلا٩ىعاث السخاثُت الٛاػٍت هى مغى ب٨خحري ًبضؤ باعجٟإ مٟاجئ في صعظت الخغاعة ،نضإٚ ،شُان ،اؾخٟغا ١وجهلب بالغ٢بت وْهىع َٟذ
ظلضي في بٌٗ الخالث .اؾخٗما ٫اإلاًاصاث الخُىٍت وجدؿً الٗىاًت اإلاغ٦ؼة زًٟذ مٗض ٫الىٞـاة بلى  ،%91-4وجىظض نىعجان مً اإلاغى هما التهــاب
السخاً ـ ـ ــا الكى ُ٦ـ ــت الىِؿحرًـ ــت وحؿمـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــضم.
ً
أول :التهاب السحاًا الشىكيت النيظيرًت:
ا
حٗغٍ٠
الخالت
اإلاكدبه بها

ألاَٟاٞ ٫ىٖ ١مغ ؾىت وال٨باع
بضء ٞجاجي لخمى ؤ٦ثر مً °14.1م بالكغط°12.1 ،م جدذ ؤلابِ م٘ وظىص ٖلى ألا٢ل زالزت ؤو ؤ٦ثر مً ألاٖغاى والٗالماث الخالُت
نــضإ ،قيء ،جهلب بالغ٢بتَٟ ،ذ ظلضي ،اهسٟاى يٛـِ الـضم الاه٣باض ي ؤ٢ل مً  42ملجم ،حكىجاث ؤو ُٚبىبت ؤو ٧لحهما ،التهاب
الجهاػ الخىٟس ي.
ألاَٟا ٫جدذ ٖمغ ؾىت
وظىص ازىحن ٖلى ألا٢ل مً الٗالماث الخالُت اعجٟإ في صعظت الخغاعة ،اهخٟار الُاٞىر ألامامي ،حكىجاثَٟ ،ذ ظلضي.
وظىص ٖالمت واخضة مً الٗالماث اإلاىضخت ؤٖاله م٘ وظىص ٖالمت واخضة ٖلى ألا٢ل مً الٗالماث الخالُت
قيء ،جهلب في الغ٢بتٞ ،خىع ،وظىص وباء في اإلاىُ٣ت.

حٗغٍ٠
الخالت
اإلاا٦ضة

مسبرًا ًٖ َغٍ ٤الخالي
ًً
هي خالت مكخبهت جم جإُ٦ضها
ٖ .9ؼ ٫اإلا٩ىعاث السخاثُت الىِؿحرًت في ُٖىت مً الؿاثل الىساعي ؤو الضم.
 .2ازخباع بًجابي لىظىص الخمٌ الىىوي " "DNAإلاُ٨غوب اإلا٩ىعاث السخاثُت الىِؿحرًت في ُٖىت مً م٩ان ُٖ٣م بُبُٗخه
مً مغٌٍ مهاب بإٖغاى ب٧لُيُُ٨ت مخىا٣ٞت م٘ مغى التهاب السخاًا.
 .1اًجابُت ازخباع الخالػن لُٗىت مً الؿاثل الىساعي مً مغٌٍ مهاب بإٖغاى ب٧لُيُُ٨ت مخىا٣ٞت م٘ مغى التهاب
السخاًــا.
 .4وظىص م٩ىعاث زىاثُت ؾلبُت نبٛت الجغام صازل الخالًا في ُٖىت مً م٩ان ُٖ٣م بُبُٗخه مً مغٌٍ مهاب بإٖغاى
ب٧لُيُُ٨ت مخىا٣ٞت م٘ مغى التهاب السخاًا.

ون ٠اإلاغى

و٦شحرا ما ًدضر
التهاب السخاًا الكىُ٦ت مغى ظغزىمي خاص ًخمحز ببضء ٞجاجي م٘ خمى ،نضإ قضًضٚ ،شُان ،قيء ،جُبـ الٗىًً .٤
وٚالبا ما ًدضر هظًـان وُٚبىبت .وٍتراوح مٗض ٫الىٞـاة بُـً  .%91-4و٢ض جدضر مًاٖٟاث َىٍلت ألاظل لخىالي -92
ًً
َٟذ ظلضي
ٚاػ
مغى ٍ
 %22مً اإلاغض ى الظًً ًخم قٟائهم مشل الخسل ٠الٗ٣لي٣ٞ ،ضان الؿم٘ .و٢ض ًخٟا٢م اإلاغى في ٢لت مً اإلاهابحن بلى ٍ
ً invasiveخمحز بمخالػمت ؾغٍغٍت ؤو ؤ٦ثر حكمل ججغزم الضم  bacteraemiaوؤلاهخان  sepsisوالتهاب السخاًا و٢ض جدضر ؤمغاى ؤزغي
قُىٖا.
ًً
مشل طاث الغثت  ،pneumoniaالتهاب اإلاٟانل الهضًضي بهىعة ؤ٢ل
الىِؿحرًت السخاثُت ؤو اإلاً ٩ىعاث السخاثُت وهي م٩ىعاث زىاثُت هىاثُت ؾلبُت لهبٛت الجغام .وٍم ً٨ج٣ؿُم الىِؿحرًت السخاثُت بلى
اهدكاعا وجمشل وؿبت
ًً
 91ػمغة مهلُت (همِ) ٖلى ألا٢ل هي ( )A, B, C, D, E29, H, I, K, L, W135, X, Y, Zوحٗخبر الؼمغ ( )A, B, Cألا٦ثر
 %12مً الخالث بالغٚم مً جؼاًض ؤهمُت الؼمغجحن  911Y,Wفي ٖضة مىاَ٦ .٤ما ؤن الؼمغ (( A, B, C, Y, W135, Xظمُٗها لها ال٣ضعة
حؿببا في خضور ألاوبئت زانت في مىُ٣ت الخؼام ألاٞغٍ٣ي
ٖلى الدؿبب في خضور ؤوبئت ولؾُما الؼمغة ( )Aألا٦ثر ًً
ًيخ٣ل اإلاغى مباقغة بىاؾُت بٞغاػاث ألاه ٠والخل ٤مً اإلاغض ى ؤو خاملي الجغازُم بلى الصخو الؿلُم اإلاٗغى لئلنابت ،ؤما
وؿبُا لخٛحراث صعظت الخغاعة ول حِٗل زاعط الجؿم
الاهخ٣اٚ ٫حر اإلاباقغ للٗضوي ٞمك٩ى ٥في ؤهمُخه ألن اإلا٩ىعة السخاثُت خؿاؾت ًً
لٟترة َىٍلت.

ٞترة
الخًاهت

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

مؿبب
اإلاغى

َغ ١الاهخ٣ا٫
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ي
مضة الٗضو ً

ٌؿخمغ اهخ٣ا ٫الٗضوي َىاٞ ٫ترة وظىص الجغازُم في ؤه ٠ؤو خل ٤الصخو اإلاغٌٍ ؤو خامل الجغازُم وٖاصة جسخٟي الجغازُم بٗض 24
ؾاٖت مً بضء الٗالط الٟٗا ،٫ولل٣اح ٗٞالُت ٦بحرة في مى٘ خضور اإلاغى ( %11-12بحن اإلاُٗمحن) ول ً٨هجض ؤن صوعه مدضوص في
الخض مً اهدكاع الٗضوي خُض ؤهه ل ًمى٘ خضور خالث خمل الجغازُم بحن ألاشخام اإلاُٗمحن .وٍيخج ًٖ الٗضوي بما مغى ٖام ؤو
ً
ال ما ًدضر خمل مؼمً للجغازُم.
خمل ما٢ذ للجغازُم لٟترة  4-1ؤؾابُ٘ بضون ْهىع ؤٖغاى و٢لُ ً

مهضع
الٗضويً

ألاٖغاى
والٗالماث

ؤلاوؿان اإلاؿخىصٕ الغثِس ي للمغى بما في الهىعة اإلاغيُت ؤو ٦دامل ظغازُم بل ؤن خاملي الجغازُم ؤ٦ثر زُىعة مً اإلاغض ى في وكغ
الٗضوي ل٨ثرتهم وٖضم اجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت هدىهم ألن ألاٖغاى ل جٓهغ ٖلحهم وحكحر ؤلاخهاثُاث بلى ؤهه م٣ابل ٧ل خالت مغيُت
م٨دكٟت ًىظض هدى  922خامل ظغازُم٦ .ما ؤهه في ؤي و٢ذ مً ألاو٢اث ًىظض  %92-1مً خاملي الجغازُم بحن ألاشخام ألاصخاء
ً
ال للخى ٘٢بالخُغ.
و٢ض جغج ٟ٘هظه اليؿبت ٖىض خضور وباء ،ول ً٨ل جىظض وؿبت مُٗىت لخمل الجغازُم حٗخبر صلُ ً
الاؾخٗضاص لخضور اإلاغى الؿغٍغي مىس ٌٟوٍ٣ل م٘ ج٣ضم الٗمغ ،وٍاصي طل ٪بلى وظىص وؿبت ٖالُت مً خملت اإلاُ٨غوب باإلا٣اعهت
م٘ اإلاغض ى الؿغٍغًٍ .وٍ٩ىن ألاشخام اإلاهابىن بى٣و في بٌٗ م٩ىهاث اإلاخممت ؤ٦ثر ٖغيت لئلنابت باإلاغى الىا٦ـ recurrent
ٌ
ظغ َي لهم اؾدئها ٫للُدا ٫ؤ٦ثر ٖغيت للمغى بخجغزم الضم .وحٗ٣ب الٗضوي (ختى ولى ٧اهذ
٦ .diseaseما ؤن ألاشخام الظًً ؤ ًِ
صون الؿغٍغٍت) مىاٖت هىُٖت للؼمغة الٗضواثُت زال ٫مضة مجهىلت.
ُ
ّ
ّ
ؤهم ألاٖغاى اإلاهاخبت لها حكمل ؾُالن في ألاه ٠وُٖاؽ والتهاب في الخل ،٤الخمى ،آلم الًٗالث ،ال٣كٗغٍغة والخٗغ ،١الهضإ،
الؿٗا ٫الجا ٝواإلاؿخمغ ،يَُ ٤
الىٟـ ،الخٗب والًٗ ،٠اوؿضاص ؤو ؾُالن ألاه ،٠التهاب الخل ،٤ؤلم الُٗىحن.

الدصخُو

ؤزظ ُٖىاث مً الؿاثل الىساعي وُٖىاث مً الضم لُخم ٞدهها بالزخباعاث اإلاٗملُت اإلاظ٧ىعة في حٗغٍ ٠الخالت اإلاا٦ضة

الٗالط

اإلاًاصاث الخُىٍت الىىُٖت ؤو اإلاًاصاث الخُىٍت واؾٗت اإلاجا ٫خؿب البروجى٧ىلث اإلاخبٗت

الى٢اًت

ل٣اح الخمى الكىُ٦ت الغباعي () ACYW
الٗالط الى٢اجي

ال٣ابلُت
للٗضوي
واإلاىاٖت

زاهُا حؿمم الضم Meningococcemia or Meningococcal Sepsis
ًً
حٗغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٠الخال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
اإلاكدبه حها

هي الخالت التي حٗاوي مً ألاٖغاى الخالُت الخٗب ،الخُ٣ا ،بغوصة الُضًً وال٣ضمحن٢ ،كٗغٍغة باعصة ،آلم قضًضة ؤو ؤلم في
الهضع ؤو البًُ ،الخىٟـ الؿغَ٘ ،الاؾها ٫في مغاخل لخ٣ت ،والُٟذ ألاعظىاوي الضا.ً٦
ً
الًٗالث واإلاٟانل ؤو

حٗغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٠الخال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
اإلاا٦ضة

مسبرًا بىٟـ الُغٍ٣ت للتهاب السخاًا الىِؿحرًت اإلاظ٧ىعة ؤٖاله.
ًً
هي خالت مكخبهت جم جإُ٦ضها

ون ٠اإلاغى

ٌُٗخبر حؿمم الضم بم٩ىعاث مىىجى٧ى٧اي السخاثُت الىِؿحرًت مً ؤقض ؤهىإ الالتهاب ٖىضما جخ٩ازغ الب٨خحرًا الىِؿحرًت في
مجغي الضم وحؿبب ؤيغاع بجضاع ألاوُٖت الضمىٍت وؤًٖاء الجؿم مما ًيخج ٖىه َٟذ ظلضي وهبىٍ في ي ِٛالضم وهبىٍ
ؤًًا باؾم "اهخان الضم باإلا٩ىعاث السخاثُت".
بىْاث ٠ؤًٖاء الجؿم وَٗغًً ٝ
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إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:
٣ً .9ىم ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤو ٢ؿم الصخت الٗامت صازل اإلاؿدكٟى باإلبال ٙالٟىعي ًٖ الخالث اإلاكخبهت لٟغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي
هاجُٟا والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو٦ .ما ًخم الخيؿُ ٤م٘ البٗشاث الُبُت لخثهم ٖلى الا٦دكا ٝاإلاب٨غ للخالث
ًً
باإلاضًغٍت
وؤلابال ٙالٟىعي ٖجها.
ً
ً .2خم اؾدُٟاء ظمُ٘ الخ٣ى ٫بىمىطط ؤلابال ًٖ ٙخالت خمى مسُت قىُ٦ت.
ً .1خم مخابٗت اجساط ؤلاظغاءاث الخالُت في م٩ان وظىص اإلاغٌٍ
▪ بظغاء الٗؼ ٫الخىٟس ي للمغٌٍ إلاضة ل ج٣ل ًٖ  24ؾاٖت مً و٢ذ البضء في الٗالط باإلاًاصاث الخُىٍت الىىُٖت ؤو اإلاًاصاث الخُىٍت
واؾٗت اإلاجا.٫
▪ الخإ٦ض مً حصخُو الخالت خؿب ما ظاء في حٗغٍ ٠الخالت مً ؤٖغاى وٖالماث وؤزظ ُٖىاث مً الؿاثل الىساعي وُٖىاث مً الضم مً
اإلاغٌٍ ٢بل البضء في بُٖاء اإلاغٌٍ اإلاًاصاث الخُىٍت الىىُٖت ؤو اإلاًاصاث الخُىٍت واؾٗت اإلاجا ٫لُخم ٞدهها بالزخباعاث اإلاٗملُت
اإلاظ٧ىعة في حٗغٍ ٠الخالت اإلاا٦ضة.
▪ ًخم بُٖاء الٗالط الىىعي خؿب البروجى٧ىلث اإلاخبٗت باإلاؿدكُٟاث بالٖخماص ٖلى ٖمل خؿاؾُت اإلاُ٨غوباث للمًاصاث الخُىٍت وهدُجت
اإلاؼعٖت للؿاثل الىساعي والضم للمغٌٍ.
▪ ًجب بُٖاء اإلاغٌٍ ظغٖت مً ٖ٣اع الغٍٟامبحن ؤو مً الجُل الشالض مً الؿُٟالىؾبىعًٍ مشل ٖ٣اع ؾُٟترًا٦ؿىن ٢بل بزغاظه مً
اإلاؿدكٟى وطل ٪للخإ٦ض مً الخسلو مً خالت خمل اإلاغٌٍ للجغزىم بالخل ٤وبالخالي ٖضم بم٩اهِخه في الدؿبب للٗضوي لآلزغًٍ.
▪ الخإ٦ض مً جُبُ ٤الخُهحر اإلاهاخب إلٞغاػاث ألاه ٠والخل ٤وألاصواث اإلالىزت بها والخُهحر الخخامي.
▪ الخىُٖت الصخُت للمغٌٍ بًغوعة ٚؿل ألاًضي بٗض ال٨دت ؤو الُٗـ ،اؾخسضام اإلاىاصًل الىعُ٢ت والخسلو آلامً مجها.
▪ اؾدُٟاء اؾخماعة الاؾخ ٣هاء الىباجي (الجؼء الخام باإلاغٌٍ صازل اإلاؿدكٟى) وحؿلُمها لٟغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي اإلاُضاوي لؾخ٨ما٫
ؤلاظغاءاث الى٢اثُت الخانت باإلاسالُحن.
إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املخالطين:
ًخم جىظُه ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي اإلاُضاوي باإلاؿدكٟى بلى م٩ان ؾ ً٨الخالث لجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت ججاه اإلاسالُحن ٦ما ًلي
 .9خهغ وحسجُل ٧اٞت اإلاسالُحن اإلاباقغًٍ للخالت اإلاغيُت وطل ٪في الٟترة الؿاب٣ت ٖلى ْهىع ألاٖغاى في اإلاغٌٍ وهي ٞترة ج٣ضع بدىالي  92ؤًام
مً جاعٍش آزغ حٗغى للمغٌٍ و٦ظل ٪في الٟترة الخالُت لٓهىع ألاٖغاى وختى جىاو ٫اإلاغٌٍ للمًاصاث الخُىٍت الىىُٖت.
 .2ا٦دكا ٝخالث ظضًضة بحن اإلاسالُحن مً زال ٫اإلاغا٢بت الىباثُت الض٣ُ٢ت إلاضة  92ؤًام مً زالْ ٫هىع الٗالماث والاٖغاى اإلاب٨غة للمغى
ولؾُما الخمى ،الهضإ وجهلب بالغ٢بت بٛغى بضء الٗالط اإلاالثم صون جإزحر .وٍالخٔ ججضًض اإلاغا٢بت الىباثُت ٖىض خضور خالث زاهىٍت.
 .1خماًت اإلاسالُحن مً زال ٫آلاحي
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العالج الىكائي:
ٌُٗى لجمُ٘ اإلاسالُحن اإلاباقغًٍ (ألاشخام اإلاكاع٦حن في اإلاؿ ً٨هٟؿه ؤو اإلاسالُحن الظًً ًدىاولىن الُٗام في ؤوان مكتر٦ت ٧األنض٢اء
الخمُمحن في اإلاضعؾت) م٘ مالخٓت آلاحي
 ٌك٩ل نٛاع ألاَٟا ٫خالت اؾخصىاثُت في مغا٦ؼ الغٖاًت الجهاعٍت ،وٍيبػي ؤن ٌُٗىا الٗالط الى٢اجي بٗض جدضًض الخالت الضالت ختى لى لم ً٩ىهىا
مسالُحن مباقغًٍ.
 ًخم بُٖاء الى٢اًت الُ٨ماوٍت في ؤؾغٕ و٢ذ مم( ً٨زال 24 ٫ؾاٖت) مً حصخُو الخالت الضالت وفي خالت جإزغ بُٖاء الى٢اًت الُ٨ماوٍت إلاضة
ؤؾبىٖحن مً جاعٍش آزغ حٗغى للمسالِ م٘ الخالت الضالت ٞال ًىظض ما ًبرع بُٖاء الى٢اًت الُ٨ماوٍت للمسالُحن ٖىضثظ.
 ًجب الخإُ٦ض ٖلى ؤن بُٖاء الى٢اًت الُ٨ماوٍت للمسالُحن ل ٌٗجي بالًغوعة مى٘ خضور اإلاغى ومً هىا جإحي ؤهمُت اؾخمغاعٍت اإلاغا٢بت الىباثُت
للمسالُحن ختى بٗض خهىلهم ٖلى الى٢اًت الُ٨ماوٍت.
ٌعطى العالج الىكائي كما ًلي:
 .9ال٨باع ٌؿخسضم ٖ٣اع الؿبروٞلى٦ؿاؾحن للبالٛحن خُض ًخم بُٖائهم ظغٖت واخضة بالٟم م٣ضاعها  122ملجم وهى الٗ٣اع اإلاًٟل لؾُما في
هٓغا لخخمالُت اؾخسضامهم أل٢غام مى٘ الخمل التي ً٣لل مً جغ٦حزها بٌٗ الٗ٣اعاث الى٢اثُت ألازغي مشل
اليؿاء (بكغٍ ٖضم وظىص خمل) ًً
الغٍٟامبحن .وفي خالت ٖضم جىٞغ ٖ٣اع الؿبروٞلى٦ؿاؾحن ٌؿخٗاى ٖىه بجغٖت واخضة م٣ضاعها  212ملجم مً ٖ٣اع الؿٟترًا٦ؿىن بالخ ً٣في
مُا إلاضة ًىمحن.
الًٗل ؤو بٗ٣اع الغٍٟامبِؿحن بالٟم خُض ٌُٗى بجغٖت م٣ضاعها  022ملجم مغجحن ً ًى ًً
 .2ألاَٟاً ٫خم بُٖاء ٖ٣اع الؿٟترًا٦ؿىن لؤلَٟا ٫ؤ٢ل مً  92ؾىت بجغٖت واخضة م٣ضاعها  921ملجم مً بالخ ً٣في الًٗل ول ًىصر
ٖمغا مً قهغ ،وٍم ً٨اؾخسضام ٖ٣اع الغٍٟامبِؿحن بالٟم خُض ٌُٗى لؤلَٟا ٫ؤ٢ل مً قهغ بجغٖت م٣ضاعها 1
باؾخسضامه في ألاَٟا ٫ألا٢ل ًً
ًىمُا إلاضة ًىمحن.
ملجم٦/جم مً الىػن جًاٖ ٠بلى  92ملجم٦/جم مً الىػن في ألاَٟا ٫ؤ٦بر مً قهغ وطل ٪مغجحن ًً
 .1اليؿاء الخىامل ًخم بُٖائهم ظغٖت واخضة  212ملجم مً الؿٟترًا٦ؿىن بالخ ً٣في الًٗل.
جمنيع املخالطين:
٧ا ٝله بل ؤهه ًم ً٨ؤن ًخم جُُٗم اإلاسالُحن اإلاباقغًٍ
ل جىظض ٞاثضة ٖملُت مً جمىُ٘ اإلاسالُحن في مى٘ خضور اإلاغى ًً
هٓغا لٗضم وظىص ٍ
و٢ذ ٍ
مؿخ٣بلُا.
ًً
الظًً لم ٌؿب ٤لهم الخدهحن يض اإلاغى زال ٫الؿىىاث الشالزت الؿاب٣ت لخماًتهم مً ؤلانابت باإلاغى
الخى يت الصحيت:
ٞىعا بلى ؤ٢غب وخضة صخُت وَغ ١اهخ٣اله ووؾاثل
ًخم بظغاء جىُٖت صخُت ل٩اٞت اإلاسالُحن ًٖ ؤٖغاى وٖالماث اإلاغى التي جخُلب الخىظه ًً
الخماًت مىه وزانت جٟاصي مىاَ ٤الاػصخام وتهىٍت ٚغ ٝالىىم واإلاىاػ .٫وؤهمُت الخدهحن إلاً لم ٌؿب ٤جدهِىه زال ٫الشالر ؾىىاث الؿاب٣ت.
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إجساءاث وكائيت امت:
.9
.2
.1
.4
.1

الخىُٖت والخش ٠ُ٣الهخي ُٞما ًخٗل ٤بالهخمام بالصخت الصخهُت م٘ يغوعة ججىب بٞغاػاث وعطاط ألاه ٠والخل ٤مً اإلاهابحن ألجها ؤهم
وؾُلت للٗضوي.
ججىب ألاما ً٦اإلاتربت واإلاؼصخمت والخٗغى للخُاعاث الهىاثُت ب٣ضع ؤلام٩ان.
تهىٍت ألاما ً٦اإلاؼصخمت واؾخٗماَ ٫غٍ٣ت ال٨يـ اإلاغَب لٗضم بزاعة الٛباع الىا٢ل للجغازُم.
تهىٍت ٚغ ٝالىىم وطل ٪بٟخذ الىىاٞظ لُضزل مجها الهىاء وؤقٗت الكمـ حؿاٖض ٖلى ٢خل الجغازُم.
ٖضم الاقترا ٥في اؾخٗما ٫ألاصواث الخانت مشل اإلاىاق ٠واإلاىاصًل وألا٧ىاب وؤهمُت اؾخٗما ٫اإلاىضًل ٖىض الُٗـ ؤو الؿٗا ٫ويغوعة ٚؿل
ظُضا بٗض مهاٞدت اإلاغض ى.
ألاًضي ًً
إلاجساءاث ال اىكائيت الخا ت مىاطم الحج والعمسة:
ً
أول :النظبت لللادمين من الخازج خالل مىطم الحج والعمسة:
ا

وزهىنا ال٣اصمحن مً صو ٫الخؼام ألاٞغٍ٣ي ومغاٖاة
ًً
 .9مىاْغة ظمُ٘ ال٣اصمحن ٞىع ونىلهم مىاٞظ الضزى( ٫اإلاُاعاث ،اإلاىاوئ ،الُغ ١البرًت)
الُٓ٣ت والض٢ت في ب٦دكا ٝؤي خالث مكخبهت للخمى اإلاسُت الكىُ٦ت خؿب حٗغٍ ٠الخالت اإلاىضر ؤٖاله وجدىٍل الخالت أل٢غب مؿدكٟى
لخإُ٦ض الدصخُو وببال ٙبصاعة الصخت الٗامت باإلاىُ٣ت إلجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث للخالت واإلاسالُحن لها.
 .2الخإ٦ض مً ببغاػ ٧اٞت ال٣اصمحن للدج ؤو الٗمغة ؤو للٗمل اإلاىؾمي ؤو ألي ٚغى آزغ بمىاَ ٤الدج قهاصة ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫جشبذ جُُٗمهم بل٣اح
الخمى الكىُ٦ت الغباعي وٍ٣بل الخدهحن بإي مً الل٣اخحن الخالُحن الل٣اح الغباعي مخٗضص الؿ٨غٍاث وٞترة ٗٞالُخه ( )1زالزت ؾىىاث ؤو الل٣اح
الغباعي اإلاضمج وٞترة ٗٞالُخه ( )1ؾىىاث .وفي خاٖ ٫ضم ط٦غ هىٕ الل٣اح في قهاصة الخدهحن ًخم بٖخباع ٞترة الٟٗالُت  1ؾىىاث.
ٌُٗ .1ى الٗالط الى٢اجي للخمى الكىُ٦ت للٟئاث الخالُت
 )9ظمُ٘ الدجاط واإلاٗخمغًٍ ال٣اصمحن مً صو ٫الخؼام ألاٞغٍ٣ي ب ٌٛالىٓغ ًٖ جدهُجهم في بلضاجهم والضو ٫هي الؿىصان ،ظىىب
الؿىصان ،مالي ،بىعُ٦ىا ٞاؾىُٚ ،يُا بِؿاوُٚ ،يُا ،هُجحرًا ،ؤزُىبُا ،ؾاخل الٗاط ،الىُجغ ،بىحن ،ال٩امحرون ،حكاص ،بعجحرًا ،ظامبُا،
الؿىٛا ،٫ظمهىعٍت ؤٞغٍُ٣ا الىؾُى.
 )2الظًً جل٣ىا الخدهحن بل٣اح الخمى الكىُ٦ت ٚحر الغباعي.
 )1الظًً ل ًدملىن قهاصة جشبذ الخُُٗم ،ؤو مً ًدمل قهاصة جُُٗم ناصعة في مضة ؤ٢ل مً ٖكغة ؤًام ؤو ؤ٦ثر مً زالزت ؾىىاث لل٣اح
مخٗضص الؿ٨غٍاث ؤو ؤ٦ثر مً زمـ ؾىىاث لل٣اح اإلاضمج.
ً
طبلا ملا ًلي:
وٍكىن العالج الىكائي ا

-

ال٨باع ًخم بُٖائهم ٖ٣اع الؿبروٞلى٦ؿاؾحن  122ملجم بالٟم ظغٖت واخضة وٍم ً٨الاؾخٗايت ٖىه في خا ٫وظىص مىاو٘ بٗ٣اع
ًىمُا إلاضة ًىمحن (ؤعب٘ ظغٖاث) بالٟم.
عٍٟامبِؿحن  022ملجم مغجحن ًً
َب٣ا إلاا ًلي
ألاَٟاً ٫خم بُٖائهم قغاب عٍٟامبِؿحن ًً
 oألاَٟا ٫ؤ٢ل مً قهغ واخض زمؿت ملجم٦/جم مً الىػن ٧ل  92ؾاٖت إلاضة ًىمحن ( 4ظغٖاث).
 oألاَٟاٖ ٫م ــغ قهغ ٞإ٦ثر ٖكغة ملجم٦/جم مً الىػن ٧ل  92ؾاٖت إلاضة ًىمحن ( 4ظغٖاث).
 oاليؿاء الخىامل ًخم بُٖائهً ٖ٣اع الؿٟترًا٦ؿىن بجغٖت واخضة  212ملجم في الًٗل.
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 .4الخىُٖت الصخُت
 -9جخم جىُٖت الدجاط في بلضاجهم ًٖ َغٍ ٤وػاعاث الصخت اإلاٗىُت في ٧ل بلض ًٖ (ؤٖغاى وٖالماث اإلاغى ومغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض
الكٗىع بإي مجهاَ ،غ ١الى٢اًت ،ؤهمُت الخُُٗم) و٦ظل ٪ؤلاظغاءاث الى٢اثُت الٗامت اإلاظ٧ىعة بال٣ٟغة (ط) ؤٖاله.
 -2ج٣ىم ؾٟاعاث وممشلُاث زاصم الخغمحن الكغٍٟحن في ٧ل صولت بخىػَ٘ مُبىٖاث جىُٖت ٖلى الدجاط ٦ما ًخم جىػَ٘ مُبىٖاث الخىُٖت
في ظمُ٘ وؾاثل ه٣ل الدجاط.
ثاهيا :إلاجساءاث الىكائيت داخل اململكت:
ًا
 )9بظغاءاث ل٩ل اإلاىاَ٤
 .9جىُٖت وخض ٖمىم اإلاىاَىحن واإلاُ٣محن بمىاَ ٤ومدآٞاث اإلامل٨ت اإلاسخلٟت والغاٚبحن في ؤصاء ٞغًٍت الدج بإهمُت اإلاباصعة لخُُٗم
ؤهٟؿهم وؤؾغهم ٢بل الؿٟغ بٗكغة ؤًام ٖلى ألا٢ل.
 .2جُُٗم ظمُ٘ اإلاىخضبحن واإلاكاع٦حن مً ظمُ٘ الجهاث في بغهامج الدج وطل٢ ٪بل ٢ضومهم للمكاٖغ اإلا٣ضؾت بٗكغة ؤًام ٖلى ألا٢ل.
 .1جُُٗم ظمُ٘ الٗاملحن باإلاىاوئ البرًت والبدغٍت والجىٍت و٦ظل ٪الٗاملحن الصخُحن.
 .4جُُٗم الٟئاث ألا٦ثر ٖغيت لئلنابت ًٖ َغٍ ٤خملت قاملت جىٟظ ٧ل زالر ؾىىاث.
 )2بظغاءاث زانت بمىاَ ٤الدج
جُُٗم ظمُ٘ اإلاىاَىحن واإلاُ٣محن وزانت في ألاخُاء التي ً ًىظض بها اإلاسالٟىن لىٓام ؤلا٢امت م٘ بُٖاء ألاولىٍت في الخُُٗم للٟئاث ألا٦ثر ٖغيت
لئلنابت.
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الحمياث النزفيت
٢اثمـ ـ ــت الخمُـ ـ ــاث الجزُٞـ ـ ــت الٟحروؾـ ـ ــُت اإلاٗضًـ ـ ــت طاث ألاهمُـ ـ ــت اإلاؿـ ـ ــتهضٞت باإلاغا٢بـ ـ ــت الىباثُـ ـ ــت
زال ٫مىؾم حج 9441هـ حكمل آلاحي
 .9الخمى الهٟغاء
 .2خمى الًى٪
 .1خمى الىاصي اإلاخهضٕ
 .4خمى ال٣غم – ال٨ىٛى الجزُٞت
 .1مغى بًبىل  /ماعبحرط Marburg Viral Disease & Ebola
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الحم ـ ـ ـ ـ ــى الصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساء
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها

اعجٟإ مٟاجئ في صعظت الخغاعة أل٦ثر مً  14صعظت مئىٍت م٘ ؤٖغاى ٖامت ٌٗ٣بها ٞترة ٢هحرة بضون ؤٖغاى زم ٖىصة
ْهىع الخمى ،التهاب ال٨بض وخضور ًغ٢ان في زال ٫ؤؾبىٖحن مً بضاًت ألاٖغاى ،هؼو ٫ألالبىمحن في البى٫
وؤخُاها
ًً
ؤٖغاى وٖالماث الٟكل ال٩لىي وؤٖغاى هؼُٞه ٖامت ونضمت.

حٗغٍ ٠الخالت اإلادخملت

مسبرًا.
ًً
خالت مكخبهت لم جا٦ض

حٗغٍ ٠الخالت اإلاا٦ضة

مسبرًا.
ًً
هي خالت مكخبهت ؤو مدخملت جم جإُ٦ضها

ون ٠اإلاغى

● مغى ٞحروس ي مٗضي ٢هحر ألامض وهى ؤخض الخمُاث الجزُٞت التي ًهاخبها مىث في زالًا ال٨بض.
● جىظض نىعجان مً اإلاغى مسخلٟخان مً الىاخُت الىباثُت بل بجهما مخُاب٣خان مً الىاخُت ؤلا٧لُيُُ٨ت
والؿببُت( .الهىعة الخًغٍت ونىعة ألاصٚا.)٫
● ًم ً٨ؤن جهل وؿبت الىُٞاث بلى ( )%12مً اإلاهابحن في اإلاجخمٗاث التي ل ًىظض بها بغامج جدهحن يض
اإلاغى
ّ
ٞحروؽ الخمى الهٟغاء وهى مً الٟحروؾاث اإلاهٟغة.

مؿبب اإلاغى
َغ ١الاهخ٣ا٫

ٞترة الخًاهت
مضة الٗضويً

● الهىعة الخًغٍت مً اإلاغى جدضر في اإلاىاَ ٤الخًغٍت وبٌٗ اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ،وٍيخ٣ل اإلاغى مً شخو
مهاب لصخو لضًه ٢ابلُت لئلنابت باإلاغى مً زال ٫لض ٙبٗىى الؼاعجت اإلاهغٍت (ؤلاًضؽ بًجبخاي)
اإلاٗضًت.
● الهىعة الضٚلُت للمغى جدضر بالٛاباث وٍخىًَ اإلاغى بحن ال٣ٟاعٍاث مً ٚحر ؤلاوؿان وٍيخ٣ل بُجها
بىاؾُت لض ٙؤهىإ مسخلٟت مً البٗىى.
● في مىاَٚ ٤اباث ؤمغٍ٩ا الجىىبُت ًخم الاهخ٣ا ٫مً زال ٫لض ٙؤهىإ مسخلٟت مً البٗىى مً ٞهُلت اإلاضممت
 .Haemagogusوفي قغ ١ؤٞغٍُ٣ا ً٩ىن بٗىى الؼاعجت ألاٞغٍُ٣ت  Aedes Africanusهى ها٢ل اإلاغى بحن
ال٣غوص ،بِىما ج٩ىن ؤهىإ ؤزغي مً بٗىى الؼاعجت هي الؿبب في اهخ٣ا ٫اإلاغى مً ال٣غوص بلى ؤلاوؿان.
ٞترة الخًاهت  0 -1ؤًام.
●
●
●

مهضع الٗضويً

ألاٖغاى والٗالماث
ً

مٗضًا للبٗىى ٢بل بضاًت الخمى ب٣لُل وزال 1-1 ٫ؤًام مً بضء اإلاغى.
صم اإلاغٌٍ ً٩ىن ًً
ًىدكغ اإلاغى بؿغٖت خُىما ًخىاظض ؤشخام لضحهم ال٣ابلُت لئلنابت باإلاغى في وظىص ٦شاٞت ٦بحرة مً
البٗىى الىا٢ل للمغى في طاث الى٢ذ.
ً
ً
مٗضًا َىا ٫خُاجه.
ًىما وٍب٣ى ً
مٗضًا بٗض ٞترة خًاهت زاعظُت م٣ضاعها ً 92 -1
ًهبذ البٗىى ًً

● في اإلاىاَ ٤الخًغٍت ؤلاوؿان وبٗىى الؼاعجت اإلاهغٍت.
● في مىاَ ٤الٛاباث ال٣ٟاعٍاث مً ٚحر ؤلاوؿان ولؾُما اليؿاهِـ وفي بٌٗ الضو ٫الخُىاهاث التي لها
ظغاب (الجغابُاث) وبٗىى الٛاباث .و٢ض حؿاهم صوعة الاهخ٣ا ٫في البٗىى ٖبر اإلابٌُ في اؾخمغاعٍت
الٗضوي .ولِـ لئلوؿان صوع هام في اهخ٣ا ٫الخمى الهٟغاء الضٚلُت.
ؾغٍغٍا ،بِىما الهىعة اإلاٗخاصة للمغى جخمحز باآلحي
ًً
ًدضر اإلاغى في نىعة زُٟٟت بضون ؤٖغاى ممحزة
● بضء ٞجاجي لخمى ونضإ وآلم بالٓهغ واجهُاع ٖام وٚشُان وقيء.
ٚالبا ما ًهاخب الخمى الٗالُت للمغى هبٌ بُيء ويُٗ ٠بالغٚم مً اعجٟإ صعظت الخغاعة وٍخدؿً
ًً
●
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●

الدصخُو

●
●
●
●

●

الى٢اًت

ٚالبُت اإلاهابحن بٗض مغوع  4-1ؤًام.
في  %91مً الخالث حٗاوص الخمى الٓهىع بٗض مغوع ًىم واخض وٍخُ ًىع اإلاغى بلى مغخلت ؾمُت م٘ وظىص
ػل ٫بالبى ،٫و٢ض ًدضر بهُ٣إ البى٦ ٫ما جدضر ؤٖغاى هؼُٞه مً ألاه ٠والٟم وال٣يء الضمىي والخبرػ
الضمىي وٍغ٢ان.
الاٖغاى والٗالماث اإلامحزة للمغى و٢ض حؿاٖض بناباث ال٨بض اإلامحزة للمغى ٖلى جإُ٦ض الدصخُو.
بْهاع اإلاؿخًض الٟحروس ي في الضم بازخباع "."ELISA
ٖؼ ٫الٟحروؽ بٗمل ػعاٖت لُٗىت مً صم اإلاغٌٍ.
بْهاع ألاظؿام اإلاًاصة الىىُٖت  IgMفي مهل اإلاغٌٍ في مغخلت مب٨غة مً اإلاغى ،و٢ض ٌؿاٖض ازخباع
جشبُذ اإلاخممت ٖ CFTلى الخمُحز بحن ألاظؿام اإلاًاصة  IgMالىاججت ًٖ اإلاغى وجل ٪الىاججت ًٖ الخدهحن
يض اإلاغى.
بْهاع اعجٟإ ٦مي في ألاظؿام اإلاًاصة الىىُٖت  IgGبحن ػوط مً الُٗىاث اإلاهلُت ألاولى في الُىع الخاص
للمغى والشاهُت في َىع الى٣اهت.

اؾدئها ٫ؤو م٩اٞدت هامىؽ الؼاعجت اإلاهغٍت والخلُ٣ذ ٖىض اللؼوم

إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:

-

ٞىعا لٟغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بالصخت الٗامت ٖىض الاقدباه خؿب ما ظاء في حٗغٍ ٠الخالت والخإ٦ض مً حسجُل الخالت
الخبلًًُ ٜ
ٖبر هٓام خهً بلو.

-

ٖؼ ٫اإلاغٌٍ بظباعي ب٣ؿم الٗؼ ٫باإلاؿدكٟى واجساط اخخُاَاث ٖؼ ٫الضم وؾىاثل الجؿم وٍمى٘ ونى ٫البٗىى بلى اإلاغض ى إلاضة  1ؤًام
ٖلى ألا٢ل بٗض بضء اإلاغى بىي٘ خىاظؼ ؾلُ٨ت ٖلى ٚغٞت اإلاغٌٍ وعف ؤما ً٦ب٢امت اإلاغٌٍ بمبُض خكغي طو ؤزغ مخب٣ي وباؾخسضام
الىامىؾُاث .وٍالخٔ ػٍاصة وكاٍ البٗىى في الٟجغ والٛؿ ٤لظا ًجب ػٍاصة الخظع وججىب لضٚاث البٗىى لؾُما في جل ٪ألاو٢اث.
ٞىعا بمبُض خكغي ّ
ٗٞا.٫
ًخم عف ؾ ً٨اإلاغض ى واإلاىاػ ٫ال٣غٍبت ًً

-

ا
إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:

-

ٞىعا.
الخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للمسالُحن ًً
خهغ اإلاسالُحن وحسجُلهم ومغا٢بتهم والبدض ًٖ ٧اٞت اإلاسالُحن والاؾخٟؿاع ًٖ ظمُ٘ ألاما ً٦التي ػاعها اإلاغٌٍ زال ٫الشالزت بلى
الؿخت ؤًام الؿاب٣ت لبضء اإلاغى لخدضًض مىي٘ باعة الخمى الهٟغاء ،ومالخٓت ظمُ٘ ألاشخام الظًً ًؼوعون جل ٪الباعة .والبدض في
اإلاباوي وؤما ً٦الٗمل ؤو الؼٍاعاث زالٖ ٫ضة ؤًام ؾاب٣ت ًٖ هامىؽ ٢اصع ٖلى ه٣ل الٗضوي ،واؾدئهاله بمبُض خكغي ٗٞا .٫و٦ظل٪
صعاؾت خالث ألامغاى اإلاصخىبت بدمى زُٟٟت والىُٞاث ٚحر اإلاٗغو ٝؾببها وجىحي بالخمى الهٟغاء .وجدهحن ظمُ٘ اإلاسالُحن مً
ألاؾغة وٚحرهم والجحران الظًً لم ٌؿب ٤جدهُجهم يض اإلاغى.
ً
ً

51

بظغاءاث و٢اثُت ٖامت

-

جىُٟظ بغهامج لخدهحن ظمُ٘ ألاشخام في ؾً  1قهىع ٞإ٦ثر للمٗغيحن بالًغوعة للٗضوي بؿبب ؤلا٢امت ؤو اإلاهىت ؤو الؿٟغ ،خُض
ُحُٗى خ٣ىت واخضة جدذ الجلض مً ل٣اح ًدخىي ٖلى طعٍت ٞحروؽ الخمى الهٟغاء ( )92Dالخُت اإلاىهىت ،وج٩ىن ّ
ج٣غٍبا
ًً
ٗٞالت في %11
مً اإلاخل٣حن ،وجٓهغ ألاظؿام اإلاًاصة اإلاىاُٖت بٗض  92-2ؤًام مً الخلُ٣ذ و٢ض حؿخمغ مضة  11-12ؾىت ٖلى ألا٢ل وعبما ؤَى ،٫وؤن
للؿٟغ بلى اإلاىاَ ٤اإلاخىَىت.
ً
َب٣ا للىاثذ الصخت الضولُت
مُلىبا ًً
ًً
الخمىُ٘ ؤو بٖاصة الخمىُ٘ زال 92 ٫ؾىىاث

-

ًم ً٨ؤن ٌُٗى الل٣اح في ؤي و٢ذ بٗض الكهغ الؿاصؽ مً الٗمغ وٍم ً٨ؤن ٌُٗى م٘ مؿخًضاث ؤزغي مشل ل٣اح الخهبت ،ول ًىص ى
بةُٖاء الل٣اح في الخالث الخالُت
 -9ألاقهغ ألاعبٗت ألاولى مً الٗمغ ،وٍيبػي ؤن ًىٓغ ُٞه  ِ٣ٞباليؿبت للظًً جتراوح ؤٖماعهم بحن  1-4قهىع ٖىضما ًسص ى ؤن ً٩ىن
زُغ الخٗغى ؤ٦بر مً زُغ التهاب الضما ٙاإلاغجبِ بالل٣اح والظي ٌٗخبر ؤهم اإلاًاٖٟاث في هظه اإلاجمىٖت الٗمغٍت.
 -2ل ًىصر بالل٣اح في الٓغو ٝالتي ل ًىص ى ٞحها باؾخٗما ٫الل٣اح الخي ول في ألاقهغ الشالزت ألاولى مً الخمل ،بل بطا ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن
زُغ الخٗغى للمغى ؤ٦بر مً الخُغ الىٓغي ٖلى الخمل .وم٘ طل ٪ل جىظض صلثل ٖلى وظىص يغع ممُذ مً الل٣اح ول ً٨لىخٔ
ألامهاث ،وهى صلُل ٖلى بم٩اهُت بٖاصة الخمىُ٘ بٗض اهتهاء الخمل.
اهسٟاى مٗضلث الخدى ٫اإلاهلي في ً
ؾحرولىظُا لٟحروؽ الٗىػ اإلاىاعي البكغي .ول جىظض صلثل ٧اُٞت حؿمذ بالُ٘٣
ًً
ًىص ى بالل٣اح لؤلشخام ٖضًمي ألاٖغاى ؤلاًجابُحن
زُغا ٖلى ألاشخام الظًً لضحهم ؤٖغاى.
ُٞما بطا ٧ان الل٣اح ٌك٩ل ًً

-

م٩اٞدت اإلاغى في الخًغ باؾدئها ٫ؤو م٩اٞدت هامىؽ الؼاعجت اإلاهغٍت والخلُ٣ذ ٖىض اللؼوم.

-

-

م٩اٞدت الخمى الهٟغاء ألاظمُت " "Sylvanؤو الضٚلُت التي جى٣لها اإلاضمىمت " "Haemagogusوألاهىإ الٛابُت مً الؼاعجت بالخمىُ٘ الظي
ًىص ى به لجمُ٘ ألاشخام في اإلاجخمٗاث الغٍُٟت الظًً جًُغهم مهجهم بلى صزى ٫الٛاباث في مىاَ ٤الخمى الهٟغاء ،ولؤلشخام
الظًً ٌٗتزمىن ػٍاعة جل ٪اإلاىاَ ٤وٍىص ى بإن ٌؿخٗمل ألاشخام ٚحر اإلامىٗحن اإلاالبـ الىاُ٢ت والىامىؾُاث وَاعصاث البٗىى.
الخىُٖت الصخُت للمىاَىحن واإلاُ٣محن ًٖ ؤٖغاى وٖالماث اإلاغى وَغ ١اهخ٣اله وُُٟ٦ت الى٢اًت مىه ًويغوعة مغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي
ٖىض مالخٓت ألاٖغاى والٗالماث.
إلاجساءاث الىبائيت:
الحمى الصفساء الحضسٍت أو املنلىلت الصاعجت املصسٍت:

-

حٗغيا والظًً ٌِٗكىن في مىاًَ ٤ىظض بها بٗىى الؼاعجت اإلاهغٍت.
ًً
بضءا باألشخام الظًً هم ؤ٦ثر
الخلُ٣ذ الجماعي ًً
عف ظمُ٘ اإلاىاػ ٫في اإلاجخم٘ بمبُضاث خكغٍت وهى بظغاء جىظض صلثل ٖلى ٞاٖلُخه في م٩اٞدت ألاوبئت الخًغٍت .وبػالت ظمُ٘ ؤما ً٦جىالض
بٗىى "الؼاعجت اإلاهغٍت" ؤو مٗالجتها بمبُض للحر٢اث.
الحمى الصفساء الدػليت أو ألاجميت:

الخلُ٣ذ الٟىعي لجمُ٘ ألاشخام الظًً ٌِٗكىن في مىاَ ٤الٛاباث ؤو بال٣غب مجها ،ؤو الظًً ًضزلىن مشل هظه اإلاىاَ .٤وٖلى ألاٞغاص ٚحر
اإلامىٗحن ججىب اعجُاص َغ ١الٛابت خُض جىظض الٗضوي٦ ،ما ًجب ٖلى ألاشخام اإلامىٗحن بجبإ هظا ؤلاظغاء زال ٫ألاؾبىٕ ألاو ٫بٗض الخدهحن.
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إلاجساءاث الىكائيت الخا ت مىاطم الحج والعمسة:
الدول املظتهدفت:
الدول ألافسٍليت الخاليت:
بزُىبُا ،ؤهجىل ،ؤوٚىضا ،بىحن ،بىعُ٦ىا ٞاؾى ،بىعهضي ،حكاص ،جىظى ،ظامبُا ،ظمهىعٍت ؤٞغٍُ٣ا الىؾُى ،ظمهىعٍت ال٨ىٛى الضًم٣غاَُت ،ظىىب
الاؾخىاثُتُٚ ،يُا بِؿاوُ٦ ،يُا ،لُبحرًا،
الؿىصان ،الؿىصان ،الؿىٛا ،٫ال٩امحرون ،ال٨ىٛى ،ؾاخل الٗاط ،ؾحرالُىن ،الجابىنٚ ،اهاُٚ ،يُاُٚ ،يُا ً
الىُجغ ،هُجحرًا ،مالي ،مىعٍخاهُا.

دول أمسٍكا الجنىبيت والىططى:
ؤلا٧ىاصوع  ،ظُاها الٟغوؿُت  ،ظُاها  ،البراػٍل ،بىلُُٟا ،ؾىعٍىام  ،بحرو  ،بىما  ،جغٍىضاص وجىباٚى ٞ ،جزوٍال ٧ ،ىلىمبُا  ،ألاعظىخحن  ،باعاظىاي.

إلاجساءاث املطلىبت:
َب٣ا
ًُ .1لب مً ال٣اصمحن للٗمغة ؤو الدج ؤو ؤي ٚغى آزغ مً الضو ٫اإلاٗلىت مىبىءة بالخمى الهٟغاء ج٣ضًم قهاصة جدهحن ؾاعٍت اإلاٟٗىًً ٫
للىاثذ الصخُت الضولُت جشبذ جدهُجهم يض هظا اإلاغى ٢بل ونىلهم للممل٨ت بمضة ل ج٣ل ًٖ (ٖ )92كغة ؤًام وحؿخمغ نالخُت قهاصة
الخُُٗم مضي الخُاة.
 .0في خالت ٖضم وظىص قهاصة الخُُٗم ؤو ٖضم نالخُتهاٖ ،لى اإلاسخهحن باإلاىٟظ ببال ٙعثِـ اللجىت الخىُٟظًت لبرهامج الصخت الٗامت بالدج ممشلت
بل٨تروهُا ؤو بالٟا٦ـ ب٩امل بُاهاث ال٣اصم مخًمىت اؾمه وظيؿِخه وع٢م
ًً
في ٞغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بم٨ت اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت
ظىاػ ؾٟغه وع٢م الغخلت وجاعٍش ونىله وم٩ان ب٢امخه في م٨ت اإلا٨غمت ؤو اإلاضًىت اإلاىىعة واؾم اإلاُى ٝوؤع٢ام الاجها ٫به وطل ٪لخُبُ ٤بظغاءاث
الخ٣ص ي الىباجي اإلاكضصة ٖلُه ختى جبضؤ نالخُت الكهاصة ؤو ختى اهً٣اء ؾخت ؤًام.
ًُ .2لب مً الُاثغاث والؿ ًٟووؾاثل الى٣ل اإلاسخلٟت ال٣اصمت مً البلضان اإلاٗلىت مىبىءة بالخمى الهٟغاء قهاصة جُهحر ؾاعٍت الهالخُت جُٟض
بةباصة الخكغاث (البٗىى) مً ٖلى مخجها.
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حمـ ـ ـ ـ ـ ــى الضنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ًى٣ؿم اإلاغى بلى زالزت ؤهىإ ٦ما ًلي
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها
خمى الًى ٪الٗاصًت
خمى ٞحروؾُت خاصة طاث بضء مٟاجئ جغجٞ ٟ٘حها صعظت الخغاعة إلاضة ج٣غب مً زمؿت ؤًام م٘ نضإ قضًض في م٣ضمت
الغؤؽ وؤلم بمازغة الٗحن وآلم مٟهلُت وًٖلُت وفي بٌٗ ألاخُان قيء.
خمى الًى ٪الجزُٞت

-

خمى ؤو جاعٍش مغض ي خضًض لىظىص خمى.
ه٣و الهٟاثذ الضمىٍت بدُض بن ً٣ل ٖضصها ًٖ / 922.222مللُمتر مٗ٨ب.

مٓاهغ هؼُٞت واضخت مشل اًجابُت ازخباع الٗانبت  tourniquetوالخبر  petechiaeؤو ْىاهغ هؼُٞت
واضخت.
ً
 ٖالماث ٖلى ٣ٞضان البالػما الىاظمت ًٖ اػصًاص هٟاطًت ألاوُٖت ،وٍالخٔ ٖاصة اػصًاص في الهُماجى٦غٍذ haematocritبم٣ضاع  %22ؤو ؤ٦ثر م٘ اػصًاص م٩افئ لظل ٪في ؾىاثل الجىب ؤو البًُ التي ًمً٨
حصخُهها باإلاىظاث ٞى ١الهىجُت ؤو بالخهىٍغ ؤلاقٗاعي ؤو اإلاُ٣عي.
مخالػمت نضمت خمى الًى٪
جخمحز بىظىص نضمت باإلياٞت بلى ألاٖغاى الؿاب٣ت ومً ٖالماث الهضمت






الخالث اإلاا٦ضة

ون ٠اإلاغى
.

هبٌ ؾغَ٘ ويُٗ.٠
ي ِٛالىبًت يُ٣ً ٤ل ًٖ  22مللُمتر ػثب.٤
ه٣و ي ِٛالضم باليؿبت للٗمغ.

ألاَغا ٝج٩ىن باعصة م٘ ظلض ؾازً وجململ.
مسبرًا بةخضي الُغ ١الخالُت (م )12
ًً
هي الخالت التي ًخم جإُ٦ض اًجابُتها

-

ٖؼ ٫الٟحروؽ مً الضم ؤزىاء وظىص الخمى ؤو ٖؼله مً ألاوسجت بخلُ٣ذ الىامىؽ ؤو اإلاؼ ًعٖت
اليؿُجُت.

-

وظىص ػٍاصة بمٗض )4( ٫ؤمشاٖ ٫لى ألا٢ل في ألاظؿام اإلاًاصة لىاخض ؤو ؤ٦ثر مً ٞحروؾاث خمــى
الًى ٪لُٗيخحن مً الضم.

-

الًض الىىعي ٌٗ IgMجي وظىص بنابت خضًشت وٍم ً٨ال٨كٖ ٠ىه زال 2-0 ٫ؤًام مً بضء ْهىع
ألاٖغاى.

-

بًجابُت ٞدو البروجحن الجؼجي للٟحروؽ  )9 NS1 (Non-Structural Proteinزال 1-9 ٫ؤًام مً
بضء ْهىع ألاٖغاى.

 بًجابُت ٞدو مخىالُاث الخمٌ الىىوي الىىُٖت للٟحروؽ بُغٍ٣ت جٟاٖل ؾلؿلت البىلُمغاػ .PCRو٦شحرا ما ج٩ىن زىاثُت
ًً
(هاصعا ما ج٩ىن ؤ٦ثر مً  2ؤًام،
مغى ٞحروس ي خاصً ،خمحز ببضء ٞجاجي وخمى إلاضة هدى  1-1ؤًام ًً
الُىع ،نضإ قضًض ،ؤلم ًٖلي وآلم في اإلاٟانل ،ايُغاباث في ظهاػ الهًم وجدضر خمامي ٖ erythemaامت مب٨غة في
بٌٗ الخالث وٍٓهغ ٖاصة َٟذ ب٣عي خُاَي زال ٫صوع ؤلاٞغا( ١هبىٍ الخمى)  defervescenceو٢ض جدضر مٓاهغ هؼُٞت
ً
ؤزغي ٧الخبراث ُ petechiae
مغثُا في
والغٖا epistaxis ٝوهؼ ٝاللشت زال ٫ؤي و٢ذ مً َىع الخمى ول ً٩ىن الُٟذ ٖاصة ًً
ألاظىاؽ طوي الجلض ال٣اجم .وم٘ الخٛحراث اإلاغيُت اإلاؿدبُىت ٢ض جدضر مٓاهغ هؼُٞه ٦بري في البالٛحن مشل هؼ ٝالجهاػ
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الهًمي في خالث ال٣غخت الهًمُت ،ؤو ٚؼاعة الُمض في ؤلاهار.

مؿبب اإلاغى

ٞحروؽ خمى الًى ٪بإهماَه ألاعبٗت  1 ،2 ،9و 4وهى مً الٟحروؾاث الٟالُٞت وجىٞغ ؤلانابت بإخض هظه ألاهماٍ
خماًت مؿخ٣بلُت مً بٖاصة ؤلانابت بظاث الىمِ بل ؤن الخماًت التي ًىٞغها يض ألاهماٍ ألازغي هي خماًت ما٢خت ويُٟٗت.

َغ ١الاهخ٣ا٫

● جيخ٣ل الٗضوي بىاؾُت لضٚت بٗىيت بًضؽ بًجبخاي.
● ل ًيخ٣ل اإلاغى مباقغة مً شخو آلزغ بضون وظىص هظا الىا٢ل.
● ًيكِ البٗىى في اللض ٙؤزىاء ؾاٖاث الجهاع زانت بٗض ؾاٖخحن مً قغو ١الكمـ و٢بل ؾاٖاث مً ٚغوب
الكمـ وٖىض لضٚها إلاغٌٍ مهاب زال ٫الشالزت ؤًام ألاولى مً اإلاغى ٞان البٗىيت جإزظ الضم اإلادمل
بالٟحروؾاث وجهبذ مٗضًت بٗض ً 92-4ىم وجب٣ى مٗضًت َى ٫بُ٣ت ٖمغها
جتراوح ٞترة الخًاهت مً زالزت ؤًام بلى ؤؾبىٖحن وفي الٗاصة هدى  2-4ؤًام.

ٞترة الخًاهت
مضة الٗضويً

-

ي
مهضع الٗضو ً

ألاٖغاى والٗالماث
ً

الدصخُو

●
●
●

ل جيخ٣ل الٗضوي مباقغة مً بوؿان آلزغ.
مٗضًا مً ٢بل ْهىع اإلاغى ختى جهاًت ص ًوع الخمى وهي مضة جبل ٜفي
ًً
ً٩ىن الصخو اإلاغٌٍ ٖاصة
اإلاخىؾِ  2 –ً0ؤًام.
ج٩ىن البٗىيت مٗضًت بٗض ً 92-4ىم مً لض ٙالصخو اإلاغٌٍ وجب٣ى مٗضًت َىا ٫خُاتها.
جدضر صوعة الٟحروؽ بحن ؤلاوؿان وبٗىيت بًضؽ بًجبخاي (الؼاعجت اإلاهغٍت) في اإلاغا٦ؼ الخًغٍت
اإلاضاعٍت.

-

جدضر صوعة ال٣غوص م٘ البٗىى ٦مؿخىصٕ لهظه الٟحروؾاث في مىاَ ٤ظىىب قغ ١آؾُا وٚغب
ؤٞغٍُ٣ا.

-

٢ض جإزظ خمى الًى ٪ؤخض الاق٩ا ٫الخالُت
وٚالبا بضون ؤٖغاى.
ًً
خمى ٚحر هىُٖت وهي جمشل ٚالبُت الخالث
خمى الًى ٪البؿُُت جخمحز بىظىص خمى م٘ الهضإ الكضًض ،آلم اإلاٟانل والًٗالث وَٟذ
ظلضي وازخباع الٗانبت  tourniquetهى الازخباع الىخُض الظي ًضٖ ٫لى وظىص ؤٖغاى هؼُٞت.

-

خمى الًى ٪م٘ ٖالماث جدظًغٍت مشل ال٣يء اإلاؿخمغ وآلم قضًضة في البًُ وهي ماقغاث مب٨غة
مً حؿغب البالػما ،الًٗ ٠والضوزت ؤو اهسٟاى ي ِٛالضم ،هؼٍ ٠في ألاٚكُت اإلاساَُت ؤو هؼٍ٠
في مىا ٘٢الخ ،ً٣ػٍاصة حجم ال٨بض م٘ وظىص ؤلم ٖىض الًٖ ِٛلُه واهسٟاى ؾغَ٘ في ٖضص
الهٟاثذ الضمىٍت بلى هدى  922.222زلُت/ملم 1ؤو اعجٟإ الهُماجى٦غٍذ ٞى ١زِ ألاؾاؽ.

-

خمى الًى ٪الخغظت حؿغب البالػما الكضًضة التي جاصي بلى نضمت الًى ٪ؤو جغا٦م الؿىاثل م٘
يُ ٤الخىٟـ ،هؼٍ ٠خاص و٢هىع قضًض في ؤظهؼة الجؿم.

ألاٖغاى وٖالماث اإلامحزة للمغى.
ٖؼ ٫الٟحروؽ مً الضم.
اعجٟإ في ألاظؿام اإلاًاصة.
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الخعليماث الخا ت الفحى اث وأخر يناث الدم:

.9

ٖىض الخهىٖ ٫لى ُٖىاث الضم مً اإلاغض ى اإلاكدبه بنابتهم بدمى الًىً ٪جب ٖلى الٗاملحن الصخُحن مغاٖاة ما ًلي





الُٗىت ألاولى جازظ بمجغص صزى ٫اإلاغٌٍ اإلاؿدكٟى ؤو في الُٗاصة الخاعظُت للمغض ى الخاعظُحن وحؿمى هظه الُٗىت مهل اإلاغخلت الخاصة.
الُٗىت الشاهُت جازظ ٢بل زغوط اإلاغٌٍ مً اإلاؿدكٟى بٟترة ٢هحرة وفي خالت وٞاة اإلاغٌٍ ًخم ؤزظ الُٗىت و٢ذ الىٞاة وحؿمى هظه الُٗىت
مهل مغخلت الى٣اهت وبٟانل ػمجي ًٖ الُٗىت ألاولى ٢ضعه ٖكغة ؤًام.
الُٗىت الشالشت ٌؿخدؿً ؤزظ ُٖىت زالشت في خالت زغوط اإلاغٌٍ مً اإلاؿدكٟى في زالً 2-9 ٫ىم مً اهتهاء الخمى وبٗض ً 29-2ىم مً
الخهىٖ ٫لى مهل اإلاغخلت الخاصة وحؿمى هظه الُٗىت مهل مغخلت الى٣اهت اإلاخإزغ.

جغؾل م٘ الُٗىاث اإلاٗلىماث الخٗغٍُٟت ًٖ اإلاغٌٍ التي جخًمً الاؾم ،الٗىىان ،الىىٕ ،الجيؿُت ،جاعٍش بضء ألاٖغاى ،جاعٍش الٗؼ ،٫جاعٍش ؤزظ
الُٗىت ،ون ٠ؾغٍغي مسخهغ للخالت.

.2

بزخباع ؤو ٢اعوعة ظم٘ ُٖىاث م٘ وي٘ قغٍِ لنٖ ٤لحها
ً
٦مُت الضم اإلاُلىبت ل٩ل ُٖىت  1-2مل مً الضم الىعٍضي وٍخم ويٗها في ؤهبىبت
ً٨خب ُٞه اؾم اإلاغٌٍ ،ع٢م الخٗغٍ ،٠جاعٍش ؤزظ الُٗىت.

.1

ٌؿخدؿً اؾخسضام ألاهابِب طاث ألاُُٚت اإلاد٨مت ٖىض جىٞغها ؤو ًخم وي٘ قغٍِ لن ٤ؤو مكم٘ ٖلى ُٚاء ألاهبىبت ؤو ال٣اعوعة إلاى٘
اوؿ٩اب اإلادخىٍاث ؤزىاء ه٣لها للمٗمل.
ٞىعا وٍغاعى ٖضم ججمُض الُٗىاث ،ؤما بطا ٧اهذ ٖملُت ه٣ل الُٗىاث جإزظ ؤ٦ثر مً 24
جىي٘ الُٗىاث في خآٞت بها زلج وجغؾل بلى اإلاسخبر ًً
مجمضا وٍالخٔ ججىب ججمُض ُٖىاث الضم بطا لم ًخم ٞهل اإلاهل مىه.
ًً
ؾاٖت ُٞجب ٞهل اإلاهل مً الضم وبعؾاله

.1

الٟدىناث التي ًخم بظغائها ٖؼ ٫الٟحروؽ بؼعاٖت ُٖىت مً الضم والازخباعاث اإلاهلُت وازخباع وْاث ٠ال٨بض.

.4

الحالث التي ًجب فيها جنىٍم املسٍض املظدشفى:
ًخم جىىٍم اإلاغٌٍ باإلاؿدكٟى بطا ٧ان ٌٗاوي مً آلاحي
 خمى يى ٪م٘ ٖالماث جدظًغٍت.
 خالث صخُت مهاخبت للًى ٪مشل الخمل ،ألاَٟا٦ ،٫باع الؿً ،صاء الؿ٨غي ،اعجٟإ ي ِٛالضم ،الٟكل ال٩لىي ،ؤمغاى الضم الجزُٞت
اإلاؼمىت.
 بٌٗ الخالث التي لها ْغو ٝزانت مشل اإلاغض ى الظًً ٌِٗكىن بمٟغصهم والظًً ٌِٗكىن في مىاَ ٤بُٗضة ًٖ ؤي وخضاث صخُت.
 خالث خمى الًى ٪الخغظت التي جدخاط بلى الخضزل الٗالجي الؿغَ٘ وبلى الٗىاًت الٟاث٣ت مشل خا ًلث الًى ٪م٘ حؿغب البالػما الكضًضة التي
جاصي بلى نضمت (نضمت الًى )٪و/ؤو جغا٦م الؿىاثل م٘ يُ ٤الخىٟـ ،الجزً ٠الخاص ،ال٣هىع الكضًض في ؤظهؼة الجؿم.

إلاجساءاث الىكائيت ججاه املسض ى:
ً .9خم ؤلابال ٙالٟىعي بالهاج ٠لٛغٞت ٖملُاث خمى الًى ٪ب٣ؿم هىا٢ل اإلاغى بةصاعة الصخت الٗامت بصخت م٨ت اإلا٨غمت ٖلى ؤع٢ام الهىاج٠
( )2921411922 –ً2921422491وؤزظ ع٢م ٧ىصي للخالت اإلاكخبهت واؾخ٨ما ٫الاؾخ٣هاء الىباجي للمغٌٍ وحٗبئت بُاهاث الاؾخماعة والخإ٦ض مً
حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.
ً .2خم ٖؼ ٫اإلاغٌٍ في ٚغٞت ًمى٘ ونى ٫البٗىى بلحها.
الاخخُاَاث الخانت بالضم ول جىظض يغوعة للخُهحر اإلاهاخب ؤو الخخامي.
ً .1جب اجساط ً
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إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:
 .9خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىاٞ ٫ترة خًاهت اإلاغى ل٦دكا ٝؤي ؤٖغاى للمغى ،وجدضًض م٩ان ب٢امت اإلاغٌٍ زال ٫ألاؾبىٖحن الؿاب٣حن
للمغى إلاٗغٞت مهضع الٗضوي والبدض ًٖ ؤي خالث ٚحر مصخهت ؤو التي لم ًخم الخبلُٖ ٜجها بحن اإلاسالُحن.
 .2ل ًىظض جمىُ٘ اإلاسالُحن ل ً٨بطا خضر مغى خمى الًى ٪بال٣غب مً باع صٚلُت مدخملت الخىَحن للخمى الهٟغاءُٞ ،جب جمىُ٘ الؿ٩ان يض
الخمى الهٟغاء ،ألن الىا٢ل واخض.
 .1جىُٖت اإلاسالُحن ًٖ اإلاغى وؤٖغايه وٖالماجه وَغ ١اهخ٣اله وُُٟ٦ت الى٢اًت مىه وم٩اٞدخه وؤهمُت مغاظٗت ؤ٢غب وخضة صخُت ٖىض قٗىع ؤي
مً ؤٞغاص ألاؾغة بإٖغاى اإلاغى.

إجساءاث وكائيــت امت:
ٖ .9مل مؿىخاث في اإلاجخم٘ لخدضًض ٦شاٞت الىا٢ل و٦ظل ٪مىاَ ٤وظىص الحر٢اث وج٩ازغها وٖمل الاؾخ٨كا ٝالخكغي ألما ً٦ؾ ً٨الخالث
والً٣اء ٖلى البٗىى (البال ٜوالحرقي) ًٖ َغٍ ٤الغف باإلابُضاث الخكغٍت الالػمت.
 .2جىُٖت اإلاىاَىحن ًٖ اإلاغى وَغ ١اهخ٣اله وو٢اًت ؤهٟؿهم مً لضٚاث البٗىى باآلحي
 اؾخٗما ٫الىامىؾُاث وزانت جل ٪اإلاٗالجت باإلابُضاث.
 اؾخسضام ألا٢غام ؤو الخلؼوهُاث التي ًيبٗض مجها بساع زانت في ٞهل الخغٍ ٠بٗض قغو ١الكمـ و٢بل ٚغوبها ووي٘ ٦غٍماث َاعصة
للبٗىى ٖلى ؤظؼاء الجؿم اإلاٗغيت للض.ٙ
 وي٘ الؿخاثغ ٖلى ألابىاب والىىاٞظ حٗخبر وؾُلت ٗٞالت إلاى٘ صزى ٫البٗىى بلى اإلاىاػ.٫
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حمى الـىادي املخصدع
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها

مغى طو بضء ٞجاجي بدمى ،جىعص الىظه  ،flushnessاخخ٣ان الٗحن ،آلم ٖامت ووظ٘ بالٓهغ ،آلم زل ٠الٗحن
وؤلم بالًٗالث م٘ وظىص ًغ٢ان ؤو ؤٖغاى هؼُٞه.

الخالث اإلاا٦ضة

مسبرًا
ًً
الخالت اإلاكخبهت بياٞت بلى جإُ٦ضها

ون ٠اإلاغى
.

مغى ٞحروس ي خاص ًخمحز ببضء ٞجاجي بدمى في ٚالبُت الخا ًلث اإلاهابت .وٍهاخب الخمى التهاب في الكبُ٨ت
وألاوُٖت الضمىٍت في بٗ٣ت الٗحن الضا٦ىت واإلاىُ٣ت اإلادُُت بها وٍم ً٨ؤن ًاصي هظا الالتهاب بلى ٣ٞضان صاثم
للغئٍت.

مؿبب اإلاغى

َغ ١الاهخ٣ا٫

ٞترة الخًاهت
مضة الٗضويً

مهضع الٗضويً
ألاٖغاى والٗالماث
ً

في هدى  %9مً الخالث اإلاهابت ًخُىع اإلاغى بلى نىعة قضًضة مصخىبت بجزًً ،٠غ٢ان ،و٢ض ًدضر التهاب
ج٣غٍبا .وهى مغى مً
ًً
ال٨بض في جهاًت هىبت الخمى التي حؿخمغ مً  0-1ؤًام ،وجدضر الىٞاة في هه ٠هظه الخالث
ألامغاى اإلاكتر٦ت التي جهِب ؤلاوؿان والخُىان (جتر٦ؼ ؤلاناباث في الخُىاهاث مشل اإلااقُت وألاٚىام واإلااٖؼ
ؤخُاها).
ًً
وجدضر في ؤلاوؿان
ُ
َّ
ٌؿبب اإلاغى ٞحروؽ خمى الىاصي اإلاخهضٕ وهى مً ٖاثلت الٟحروؾاث البيُاوٍت ومً ظيـ مجمىٖت الٟىانض.
وَؿخُُ٘ الٟحروؽ الب٣اء لٗضة ؤقهغ في صعظت خغاعة جهل بلى  4صعظاث مئىٍت.
● ًٖ َغٍ ٤لض ٙالبٗىى جيخ٣ل الٗضوي للخُىاهاث ولئلوؿان.
● ًٖ َغٍ ٤اؾخيكا ١الٟحروؽ ؤزىاء الظبذ ؤو الخ ًىلُض.
● مسالُت صم ؤو ؾىاثل الجؿم في الخُىاهاث اإلاهابت ؤزىاء الظبذ ؤو ٖىض جضاو ٫ألاظىت اإلاجهًت للخُىاهاث
ؤو جضاو ٫م٘ لخىم مهابت.
● جم حسجُل بٌٗ خالث الٗضوي في اإلاسخبراث.
● ًم ً٨ؤن ٌؿاهم الى٣ل آلالي بىاؾُت الخكغاث البالٗت للضم والى٣ل بالًباثب  aerosolsؤو بالخماؽ م٘
الضم قضًض ؤلاٖضاء في خضور ٞاقُاث خمى الىاصي اإلاخهضٕ.
● لم ًشبذ اهخ٣ا ٫الٟحروؽ مباقغة مً شخو آلزغ بل ًٖ َغٍ ٤الضم.
ً
ًىما ٖاصة.
ٞترة الخًاهت ًً 92-1
ل جيخ٣ل الٗضوي مباقغة مً شخو بلى آزغ.
ًدخمل ؤن ًى٣ل البٗىى الٟحروؽ َى ٫خُاجه ًوجدضر ٦ثرة الٟحروؾاث في الضم الًغوعٍت ل٩ي ً٩ىن
مٗضًا ٖىض ؤلانابت بإٖضاص ٦بحرة مجها ؤزىاء اإلاغاخل اإلاب٨غة مً اإلاغى الؿغٍغي..
ًً
البٗىى الىا٢ل
اإلاىاش ي وؤلاوؿان.
خمى ( 42-12.4صعظت مئىٍت) ،نضإ ،يٖٗ ٠ام ،آلم اإلاٟانل والًٗالثٚ ،شُان وقيء ،عهاب الًىء.
وٍدضر الكٟاء زال 2-4 ٫ؤًام.
ف ـ ــي الخ ـ ــالث الك ـ ــضًضة جٓه ـ ــغ ٖالم ـ ــاث هؼ ُٞـ ــت ف ـ ــي الجل ـ ــض ٖل ـ ــى ق ـ ــ٩ل ب ٣ـ ــ٘ هؼ ُٞـ ــت وعٖ ـ ــا٦ ،ٝم ـ ــا ًم ٨ـ ــً ؤن
ـخىبا بخلـ ـ ــ ٠قـ ـ ــضًض فـ ـ ــي زالًـ ـ ــا ال٨بـ ـ ــض والتهـ ـ ــاب الـ ـ ــضماٙ
ًدـ ـ ــضر هـ ـ ــؼٖ ٝـ ـ ــً َغٍـ ـ ــ ٤الجهـ ـ ــاػ الهًـ ـ ــمي مصـ ـ ـ ًً
والتهاب الكبُ٨ت الظي ٢ض ًاصي بلى ٣ٞضان البهغ.
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الدصخُو

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ٖؼ ٫الٟحروؽ بؼعاٖت ُٖىت مً الضم.
الازخباعاث اإلاهلُت ًم ً٨ا٦دكا ٝألاظؿام اإلاًاصة الىىُٖت في زالً )94 –ً1( ٫ىم مً جاعٍش بضء
ْهىع ألاٖغاى وهى ًخىا ٤ٞم٘ بضاًت الخدؿً الؿغٍغي ومشاٖ ٫لى جل ٪الازخباعاث ما ًلي
م٣اٌؿت اإلامتز اإلاىاعي اإلاغجبِ باألهؼٍم  ELISAلل٨ك ًٖ ٠ألاظؿام اإلاًاصة  IgMو.IgG
مٗاصلت الٟحروؾاث .Virus Neutralization
بزخباع ألاظؿام اإلاًاصة بالخإل.FAT ٤
جشبُِ الترام الضمىي .HAI
اؾخٗضا ٫ج٣لُل اللىاثذ .Plaque Reduction Neutralization
جشبُذ اإلاخممت .CF
الاهدكاع اإلاىاعي .Immunodiffusion

إلاجساءاث الىكائيت ججاه املسض ى:
ا
-

ٞىعا للٛغٞت ٖملُاث الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج بالصخت الٗامت باإلاىُ٣ت ٖىض الاقدباه في الخالت ،والخإ٦ض مً حسجُل الخالت ٖبر
الخبلًًُ ٜ
هٓام خهً بلو.

-

الٗؼ ٫بظباعي في ٚغ ٝزانت زم عقها باإلابُضاث ٦ما ًخم اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لٗضم مالمؿت صم اإلاغٌٍ ؤو ؾىاثل الجؿم خُض بن صم
اإلاغٌٍ عبما ً٩ىن
مٗضًا.
ًً

-

الخُهحر اإلاهاخب ألصواث ومهماث ومٟغوقاث اإلاغٌٍ بالٛلي ؤو البساع جدذ ي .ِٛوالخُهحر الجهاجي ألصواث ومهماث ومالبـ اإلاغٌٍ وجُهحر
ٚغٞت اإلاغٌٍ.

-

الخإ٦ض مً حصخُو اإلاغى خؿب حٗغٍ ٠الخالت والازخباعاث اإلاسبرًت.

-

بظغاء جىُٖت صخُت للمغٌٍ ًٖ اإلاغى ووؾاثل اهخ٣اله وؤهمُت الابخٗاص ًٖ الىامىؽ والغؾاثل الصخُت ألازغي التي جًمً ٖضم اهخ٣ا٫
الٗضوي مً اإلاغٌٍ بلى آزغًٍ.
ول ًىظض ٖالط هىعي للمغى.

إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:
-

ٞىعا.
الخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ًً
خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىاٞ ٫ترة الخًاهت وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع بإٖغاى وٖالماث اإلاغى زانت في خالت
وظىص شخو مهاب بىٟـ الٗاثلت.

-

البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال ٫جدضًض جدغ٧اث اإلاغٌٍ زال ٫ألاؾبىٖحن الؿاب٣حن لبضء
اإلاغى.

-

الدجغ الهخي ل لؼوم له ول ًم ً٨جُبُ ٤جمىُ٘ اإلاسالُحن.
الخىُٖت الصخُت ًٖ اإلاغى وَغ ١اهخ٣اله وُُٟ٦ت الى٢اًت مىه ويغوعة م٩اٞدت ها٢ل اإلاغى.
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إجساءاث وكائيت امت:
-

-

ٖضم طبذ الخُىاهاث اإلاجزلُت اإلاغًٍت ؤو اإلا ًىق٨ت ٖلى الىٟى ١اإلاكدبه في بنابتها باإلاغى ؤو ٖىض خضور خالث حكمل ؤ٦ثر مً مىُ٣ت.
جدهحن ألاٚىام واإلااٖؼ واإلااقُت يض اإلاغى.
ا٦دكا ٝاإلاغى بحن الخغا ٝوالخُىاهاث ألازغي ومٗغٞت مضي اهدكاع الٗضوي في اإلاىاَ.٤
اظغاءاث ججاه البٗىى حكمل
 .9جدضًض ٦شاٞت البٗىى والخٗغٖ ٝلى ؤما ً٦ج٩ازغه وجضمحرها.
 .2اؾخٗما ٫اإلابُضاث الُ٨مُاثُت إلا٩اٞدت الُىع البال ٜوالحر٢اث.
 .1عصم البر ٥واإلاؿدىٗ٣اث و٧ل ؤما ً٦جىالض البٗىى.
 .4وي٘ قب ٪في ألابىاب والىىاٞظ.
 .1اؾخسضام اإلا٩اٞدت البُىلىظُت.
اجساط الاخخُاَاث اإلاخبٗت في الٗىاًت بالخُىاهاث اإلاهابت بالٗضوي ومىخجاتها وجضاولها و٦ظلٖ ٪ىض جضاو ٫الضم البكغي للمغض ى ؤزىاء الُىع
الخاص.

إلاجساءاث الدوليت:
-

جلُ٣ذ الخُىاهاث وٖضم طبذ الخُىاهاث اإلاغًٍت.
خٓغ ه٣ل الخُىاهاث مً مىاَ ٤مخىَىت بلى مىاَ ٤زالُت مً اإلاغى وجىُٟظ الاجٟاُ٢ت الضولُت اإلاىيىٖت إلاى٘ اهخ٣ا ٫البٗىى بالبىازغ
والُاثغاث والى٣ل البري.
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حم ــى اللــسم – الكنؼ ــى النزفي ــت
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها

ًىما مصخىبت بألم بُىُت وٖالماث هؼُٞت م٘ اهدكاع َٟذ ظلضي.
مغى طو بضء ٞجاجي بدمى مغجٟٗت مضة ًً 92-1

الخالث اإلاا٦ضة

مسبرًا
ًً
الخالت اإلاكخبهت بياٞت بلى جإُ٦ضها

ون ٠اإلاغى
.

مغى ٞحروس ي زُحر مً الخمُاث الجزُٞت ٢ض ًهاخبه خضور نضمت وججلِ الضم اإلاىدكغ صازل ألاوُٖت الضمىٍت
 DICو٢ض ًهِب الٟحروؽ زالًا ال٨بض مما ًاصي بلى خضور ًغ٢ان وٍتراوح مٗض ٫ؤلاماجت اإلابلٖ ٜىه بحن الخالث
في اإلاخىؾِ .%12
ّ
ُ
َّ
هى ٞحروؽ خمى ال٣غم  -ال٨ىٛى الجزُٞت وهى مً ٖاثلت الٟحروؾــاث البيُاوٍت ؤو الىحروٍت.

مؿبب اإلاغى
َغ ١الاهخ٣ا٫

ٞترة الخًاهت

● ًٖ َغٍ ٤لض ٙال٣غاص اإلاٗضي.
● اإلاسالُت اإلاباقغة م٘ صم اإلاهاب وبٞغاػاجه.
● اإلاسالُت اإلاباقغة للخُىاهاث اإلاهابت ؤزىاء الظبذ.
ً
ًىما.
ٖاصة مً  1-9ؤًام و٢ض جتراوح بحن ًً 92-1

مضة الٗضويً

جدضر الٗضوي بٗض الخٗغى للضم وؤلاٞغاػاث في اإلاؿدكُٟاث في ٞترة ً 91-0ىم مً الخٗغى.

مهضع الٗضويً

مهضع الٗضوي لم ًخدضص بٗض بل ؤن ال٣غاص (ؤهىإ ػظاجي الٗحن) والٗلـ  Boophilusوآ٦الث الخكغاث وال٣ىاعى ٢ض جلٗب
صوعا في طل .٪و٢ض جلٗب الخُىاهاث ألالُٟت مشل الخغا ٝواإلااٖؼ واإلااقُت صوع الٗاثل اإلاطخم ؤزىاء ألاوبئت الخُىاهُت.
ًً

ألاٖغاى والٗالماث
ً

الدصخُو

ًخىًَ ٞحروؽ خمى ال٣غم– ال٩ىوٛى الجزُٞت بلضان ؤٞغٍُ٣ا والبل٣ان والكغ ١ألاوؾِ وآؾُا الىاٗ٢ت ظىىب زِ
ً
الٗغى  12صعظت قما ًل – وهي الخضوص الجٛغاُٞت لل٣غاص الىا٢ل الغثِس ي للٗضوي.
اعجٟـ ـ ـ ــإ صعظـ ـ ـ ــت الخ ـ ـ ـ ـغاعة اإلاٟـ ـ ـ ــاجئ (مغجٟٗـ ـ ـ ــت باؾـ ـ ـ ــخمغاع مـ ـ ـ ــضة ً 92-1
ًىم ـ ـ ـ ـا) ،يـ ـ ـ ــٖٗ ٠ـ ـ ـ ــام،
ً
اي ـ ــُغاب ،ن ـ ــضإ ،ؤلـ ـ ــم ق ـ ــضًض ف ـ ــي ألاَـ ـ ـغا ٝواإلاىُ ٣ـ ــت الُ٣ىُ ـ ــت م ٣ٞـ ـ ــضان واض ـ ــر للك ـ ــهُت وؤخُاهـ ـ ـا
ًدضر ؤلم في البًُ مصخىب ب٣يء وبؾها.٫
ـخىبا بٗ ًالم ـ ــاث هؼ ُٞـ ــت ٖل ـ ــى ؾ ـ ــ ٠٣ال ٟـ ــم واإلاؼم ـ ــاع والبلٗ ـ ــىم م ـ ــ٘ اهدك ـ ــاع َ ٟـ ــذ ظل ـ ــضي خب ـ ــري
ً ٩ـ ــىن اإلا ـ ــغى مص ـ ـ ًً
 petechiaeمـ ــً الهـ ــضع والـ ــبًُ بلـ ــى بـ ــاقي ؤظ ـ ـؼاء الجؿـ ــم و٢ـ ــض ًىظـ ــض بٗـ ــٌ الجـ ــز ٝمـ ــً اللشـ ــت وألاهـ ــ ٠والـ ــغثخحن
والغخم وألامٗاء ول٨ىه ً٩ىن ب٨مُاث ٦بحرة  ِ٣ٞفي الخالث الخُحرة ؤو اإلامُخت.
● ٖؼ ٫الٟحروؽ اؾخٟغاص الٟحروؽ مً الضم ؤو مً ُٖىاث وؿُجُت زال ٫ألاًام الخمؿت ألاولى مً اإلاغى
وجلُ٣ده في مؼاعٕ وؿُجُت ؤو ٞئران عيُٗت.
● ا٦دكا ٝألاظؿام اإلاًاصة الىىُٖت IgMو IgGفي اإلاهل باؾخسضام ازخباعاث ؤلالحزا  ELISAؤو ازخباع
اإلا٣اٌؿت ؤلاهؼٍمُت اإلاىاُٖت  EIAبضاًت مً الُىم الؿاصؽ للمغى.
● ْهىع اإلاؿخًض الىىعي  IgMفي ٞترة اإلاغى الخاص والظي ٌؿخمغ إلاضة ؤعبٗت ؤقهغ.
● الخٟاٖل الدؿلؿلي للبىلُمحراػ  PCRل٦دكا ٝاإلااصة الىعازُت للٟحروؽ
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إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:







ٞىعا للٛغٞت ٖملُاث الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج بالصخت الٗامت باإلاىُ٣ت ٖىض الاقدباه في الخالت ،والخإ٦ض مً حسجُل الخالت
الخبلًًُ ٜ
ٖبر هٓام خهً بلو.
الٗؼ ٫بظباعي في ٚغ ٝزانت باإلاؿدكُٟاث ٖلى ؤن جخسظ اخخُاَاث الضم والاٞغاػاث.
الخُهحر اإلاهاخب لئلٞغاػاث الضمىٍت بالخغاعة ؤو اإلاُهغاث ال٩لىعٍت.
الخإ٦ض مً حصخُو اإلاغى خؿب حٗغٍ ٠الخالت والازخباعاث اإلاسبرًت.
٢ض ٌؿخسضم الٗالط الىىعي بالخ ً٣الىعٍضي بالغٍباٞحرًً وبالػما الى٣هحن طاث الُٗاع اإلاغج ٟ٘مً ألايضاص اإلاؿخٗضلت.
بظغاء جىُٖت صخُت للمغٌٍ ًٖ اإلاغى ووؾاثل اهخ٣اله وُُٟ٦ت الى٢اًت مىه وم٩اٞدخه.

إلاجساءاث الىكائيت ججاه املخالطين:






ٞىعا.
الخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ًً
خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىاٞ ٫ترة خًاهت اإلاغى وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع بإٖغاى وٖالماث اإلاغى
زانت في خالت وظىص شخو مهاب بىٟـ الٗاثلت.
البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن.
الخىُٖت الصخُت للمسالُحن ًٖ اإلاغى وَغ ١اهخ٣اله وُُٟ٦ت الى٢اًت مىه.
الدجغ الهخي ل لؼوم له.

إجساءاث وكائيت خا ت العاملين في املظدشفياث واملخخبراث:










ًجب ٖلى الٗاملحن في عٖاًت مغض ى الخمى الجزُٞت يغوعة التزام الخغم وٖضم مالمؿت صم اإلاغٌٍ وبٞغاػاجه وطل ٪باؾخٗما ٫اإلاالبـ
الىاُ٢ت طاث الاؾخسضام الىاخض (ال٨ماماث ،الٟ٨ىُٚ ،ٝاء الغؤؽ ،اإلاغاًل) ٖلى ؤن ًغاعى ؤزىاء زل٘ هظه اإلاالبـ ؤن ججزٕ الٟ٨ىٝ
آزغ ش يء وحٗضم هظه اإلاالبـ بالخغ.١
اؾخسضام اإلاُهغاث واإلاٗ٣ماث ٖلى ألاما ً٦اإلالىزت باٞغاػاث اإلاغٌٍ.
ً
ً
باجا اؾخسضام الخىٟـ
مىٗا ً
حُٗ٣م ٧اٞت ألاصواث وألاظهؼة اإلاخٗضصة الاؾخسضام واإلاؿخٗملت في الاوٗاف بٗض ٧ل اؾخٗما ٫وٍمى٘ ً
الهىاعي بالوٗاف بىاؾُت الٟم.
ًغاعى اؾخٗما ٫الىؾاثل اإلاسههت لجم٘ بغاػ اإلاغٌٍ مً ال٨غجىن الظي ٌؿخٗمل إلاغة واخضة و٦ظل ٪ؤُ٦اؽ زانت مً الىاًلىن
لجم٘ ال٣يء زم جدغ ١ظمُٗها بٗض الاؾخٗما.٫
حُٗ٣م ٚغٖ ٝؼ ٫اإلاغض ى بٗض زغوظهم بالخُهحر بىي٘ ٦مُت مً بغمىجىاث البىجاؾُىم وزالزت ؤيٗا ٝهظه ال٨مُت مً الٟىعمالحن في
بهاء مٟخىح وجغ٦ها صازل الٛغٞت بٗض ٟ٢ل الىىاٞظ وألابىاب إلاضة  24ؾاٖت ول حؿخسضم ٚغٞت اإلاغٌٍ مغة ؤزغي بل بٗض بزخٟاء
الغاثدت.
جىُٖت ألاَباء والٗاملحن مٗهم وؾاث٣ي ؾُاعاث ؤلاؾٗا ٝالتي جى٣ل مغض ى خمى ال٣غم ؤو اإلاخىٞحن بالتزام الىٓاٞت والخُٗ٣م و٦ظل٪
جىُٖتهم بُغ ١اهخ٣ا ٫اإلاغى للى٢اًت مىه.
مى٘ ػٍاعة اإلاغض ى وجسهُو ٞغٍ ٤مً ألاَباء واإلامغيحن إلاىاْغة اإلاغض ى وعٖاًتهم وحصخُههم ومٗالجخه.

61

 في خالت وٞاة اإلاغٌٍ ؤو ؤخض الخالث اإلاكخبهتً ،خم ص ًٞالجشمان ًٖ َغٍ ٤الؿلُاث الصخُت وجدب٘ هٟـ ؤلاظغاءاث الٟىُت اإلاُلىبت
ً
للمخىفى بمغى مذجغي
خٟاْا ٖلى ٖضم بهخ٣ا ٫الٗضوي ؤزىاء الٛؿل والخٟ٨حن بلى ؤشخام آزغًٍ.
ً

ا
إجساءاث وكائيت امت:
 جش ٠ُ٣الجمهىع بُغ ١اهخ٣ا ٫اإلاغى بال٣غاص ووؾاثل الخماًت الصخهُت.
 ججىب اإلاىاَ ٤التي ًىدكغ ٞحها ال٣غاص ما ؤم ،ً٨وًٍٟل اعجضاء مالبـ حُٛي الؿا٢حن والظعاٖحن وبصزا ٫ؤعظل الؿغاوٍل في صازل
الجىاعب ،واؾخٗما ٫مىٟغاث ال٣غاص مشل زىاجي ؤزُل الخىلىمُض ؤو البرمُترًً ٖلى الؿا٢حن وألا٦مام.
ً
 ٖىض الٗمل ؤو اللٗب في مىاًَ ٤ىدكغ ٞحها ال٣غاصً ،جب الخسلو مً ؤي َب٣ت مً ال٣غاص ،والبدض ًٖ ال٣غاص مباقغة وبدظع ومً
صون هغؽ وٍجب خماًت ألاًضي بالٟ٣اػاث ؤو اإلاالبـ ٖىض الخسلو مً ال٣غاص في ؤلاوؿان ؤو الخُىاهاث ،واجساط الاظغاءاث التي جدض
مً ظماٖت ال٣غاص مشل مٗالجت الشىي والخٗضًل في اإلاؿ ً٨واإلا٩اٞدت الُ٨مُاثُت.
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مسض إًبىل  /مازبيرج

حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها

ً
ال مً
حٗغ ٝخالت الاقدباه باإلنابت بدمى ؤلاًبىل الٟحروؾُت الجزُٞت بىظىص مغى لصخــو اظخمٗذ لضًه ً ٦
ؤٖغاى وٖىامل الخُغ لئلنابت باإلاغى ٖلى خض ؾىاء وٖلى الىدى الخالي -
الهٟاث ؤلا٧لُيُُ٨ت -
وظىص اعجٟإ في صعظت خغاعة الجؿم ؤ٦ثر مً  14.0صعظت مئىٍت م٘ وظىص ؤٖغاى مهاخبت مشل نضإ قضًض،
واضخا.
ًً
ؾببا
ؤلم بالًٗالث ،قيء ،بؾها ،٫آلم ومٛو بالبًُ ؤي هؼٍ ٠مً ٚحر وظىص ًً
الضللث الىباثُت الخالُت -
▪

حٗغى الصخو لضم ؤو ؾىاثل ظؿم شخو مهاب ؤو مكدبه بنابخه بدمى ؤلاًبىل الٟحروؾُت
الجزُٞت زال ٫الشالزت ؤؾابُ٘ الؿاب٣ت لٓهىع ألاٖغاى ٖلُه.

▪

ب٢امت الصخو ؤو ػٍاعجه ألخضي الضو ٫اإلاىبىءة زال ٫الشالزت ؤؾابُ٘ الؿاب٣ت.

▪

الخٗامل اإلاباقغ م٘ خُىاهاث زبدذ بنابتها بدمى ؤلاًبىل الٟحروؾُت الجزُٞت (خُت ؤو مُخت) زال٫
الشالزت ؤؾابُ٘ الؿاب٣ت.

الخالث اإلاا٦ضة

الخالت اإلاكخبهت بياٞت بلى الخٗغٖ ٝلى ٞحروؽ بًبى ًل ؤو ماعبحرط مً ُٖىت ؾغٍغٍه.

ون ٠اإلاغى
.

مغى ٞحروس ي خاص وزُحر طو بضء ٞجاجي بدمى وٞخىع ونضإ وؤلم بالًٗالث والخل٣ٌٗ ٤به قيء وبؾها ٫زم َٟذ
و٦شحرا ما ً٩ىن
مصخىبا بخل٦ ٠بضي وٞكل ٧لىي واعجٟإ ها٢لت ألامُىاث و٢لت قضًضة بالهٟاثذ
ًً
ًً
ظلضي وهؼٝ
الضمىٍت
ٞحروؽ اًبىل وٞحروؽ ماعبحرط وهما ٞحروؾان مخماًؼان مً خُض اإلاؿخًضاث الخانت ب٩ل مجها Antigenically
distinct
 .9مً شخو آلزغ بالخماؽ اإلاباقغ م٘ الضم ؤو ؤلاٞغاػاث ؤو ألاًٖاء ؤو اإلاجي بطا ٧ان ؤي مجها مهاب
بالٗضوي.

مؿبب اإلاغى
َغ ً١الاهخ٣ا٫

.2

ٖضوي م٨دؿبت في اإلاغا٦ؼ الصخُت واإلاؿدكُٟاث ( )Hospital Acquired Infectionمً زال ٫اؾخسضام
مدا ً٢وابغ ملىزت.

.1

جم حسجُل خالث اهخ٣ا ٫للٗضوي ًٖ َغٍ ٤اإلاجي بٗض  2ؤؾابُ٘ مً الكٟاء الؿغٍغي.

ٞترة الخًاهت

ً 29-2ىم باليؿبت لئلنابت ب٩ل مً ٞحروؽ ماعبحرط ؤو ٞحروؽ اًبىل.

مضة الٗضويً

ل جبضؤ ٢بل ْهىع الخمى وجؼصاص بخُىع مغاخل اإلاغى وحؿخمغ َىاٞ ٫ترة جلىر الضم وبٞغاػاث الجؿم بالٟحروؽ
وجدضر الخالث الشاهىٍت في  %92 - 1مً مسالُي الخالث اإلاباقغًٍ و٢ض حؿخمغ الٗضوي بٗض الكٟاء في بٌٗ
اٞغاػاث الجؿم مشل اإلاجي.

مهضع الٗضويً

ٚحر مٗغوٖ ٝلى وظه الض٢ت بالغٚم مً ألابدار اإلا٨شٟت التي ؤظغٍذ خى ٫هــظا اإلاىيىٕ.
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ألاٖغاى والٗالماث
ً

جخمحز ؤلانابت بهظا اإلاغى ببضء ٞجاجي باعجٟإ قضًض في صعظت الخغاعة وآلم ٖامت في الجؿم وآلم في الًٗالث
ونضإ زم ًلي طل ٪التهاب البلٗىم ،قيء ،بؾها ٫وْهىع َٟذ ظلضي .وفي الخالث الخُحرة واإلامُخت جدضر
ً
ٖالماث هؼُٞه ًم ً٨ؤن ج٩ىن ْاهغة في ؤي مً ألاٚكُت اإلاساَُت ؤو الجلض .و٢ض ًهاخب اإلاغى جضمحر لل٨بض
وٞكل ٧ل ًىي وبنابت الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي زم خضور نضمت جهاثُت ًهاخبها زلل وُْٟي في ٖضص مً ألاًٖاء
اإلاسخلٟت ( Multi-organ dysfunction).

الدصخُو

ٖاصة ما ًخًمً الدصخُو بظغاء مجمىٖت مً الخدالُل ل٦دكا ٝاإلاؿخًضاث " "Antigensؤو الخمٌ الىىوي
" "RNAؤو ألاظؿام اإلاًاصة ".Antibodies "IgM, IgG
● ازخباع م٣اٌؿت اإلامتز اإلاىاعي اإلاغجبِ باألهؼٍم " "ELISAل٦دكا ٝألاظؿام اإلاًاصة الىىُٖت " specific
 "antibodiesمً هىُٖت "ً( "IgMضٖ ٫لى وظىص ٖضوي خضًشت) ؤو هىُٖت "."IgG
●

اؾخسضام ازخباع " "ELISAؤو " "RT-PCRلُٗىاث مً الضم ؤو اإلاهل للخٗغٖ ٝلى مؿخًضاث
" "Antigenالٟحروؽ.

●

عئٍت اإلاؿخًض  Antigenالٟحروس ي في زالًا ال٨بض باؾخسضام ألايضاص وخُضة اليؿُلت Monoclonal
 ""antibodiesبازخباع الًض اإلاىاعي اإلاخإل ٤الال مباقغ IFA (Indirect Immunoflorescent
.)antibodies

●

ؤخُاها في م٣اَ٘ ٦بضًت باإلاجهغ الال٨ترووي.
ًً
ًم ً٨عئٍت الٟحروؽ

●

ًمٖ ً٨ؼ ٫الٟحروؽ في مؼعٖت وؿُجُت " "Cell cultureؤو في ُ
ال٣بُٗاث "."Guinea-pigs

إلاجساءاث الىكائيت الىاجب اجخاذها حيال جللي الغ ن حالت إًبى ال أو مازبىزج
الاقدباه في الخالت.
ٞىعا للٛغٞت ٖملُاث الاؾخ٣هاء الىباجي في الدج بالصخت الٗامت باإلاىُ٣ت ٖىض ً
 الخبلًًُ ٜ
 الخإ٦ـ ــض مـ ــً حسـ ــجُل الخالـ ــت ٖبـ ــر هٓـ ــام خهـ ــً بلـ ــو متـ ــى ٧ـ ــان طلـ ــ ٪مخاخـ ــا ؤو ًـ ــخم اؾـ ــدُٟاء همـ ــىطط ببـ ــالٖ ٙـ ــً خالـ ــت
خمى هؼُٞت خؿب الىمىطط اإلاٗض لظل ٪ألي خالت مكخبهت /ما٦ضة جم الخٗغٖ ٝلحها.
 الٗؼ: ً٫
ألامـ ـ ــا ً٦طاث ال٨شاٞـ ـ ــت
ً oـ ـ ــخم ويـ ـ ــ٘ اإلاـ ـ ــغٌٍ فـ ـ ــي ٖـ ـ ــؼ ٫نـ ـ ــاعم فـ ـ ــي حجـ ـ ــغة مىٟـ ـ ــغصة فـ ـ ــي اإلاؿدكـ ـ ــٟى بُٗـ ـ ــضة ٖـ ـ ــً ً
الٗالُ ـ ـ ـ ــت (باليؿ ـ ـ ـ ــبت لؤلش ـ ـ ـ ــخام) .وَؿ ـ ـ ـ ــخدب ج ـ ـ ـ ــىٞحر و٢اً ـ ـ ـ ــت جىٟؿ ـ ـ ـ ــُت وج ـ ـ ـ ــإمحن  ٚـ ـ ـ ــغ ٝطاث ي ـ ـ ـ ــ ِٛؾ ـ ـ ـ ــلبي
للمغض ى.
ً oج ـ ـ ــب مى ـ ـ ــ٘ ألاش ـ ـ ــخام ٚح ـ ـ ــر الًـ ـ ـ ــغوعٍحن لغٖاً ـ ـ ــت ؤو ٖ ـ ـ ــالط اإلاغضـ ـ ـ ـ ى و٦ـ ـ ـ ــظل ٪الؼٍ ـ ـ ــاعاث م ـ ـ ــً ال ـ ـ ــضزى ً٫بل ـ ـ ــى
اإلاغٌٍ.
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-

ًجـ ـ ـ ــب اجسـ ـ ـ ــاط ٧اٞـ ـ ـ ــت الاخخُاَـ ـ ـ ــاث الخانـ ـ ـ ــت بؿـ ـ ـ ــىاثل الجؿـ ـ ـ ــم وًٞـ ـ ـ ــالجه بُغٍ٣ـ ـ ـ ــت ن ـ ـ ـ ـاعمت هٓـ ـ ـ ـ ًًـغا لىظـ ـ ـ ــىص اخخمالُـ ـ ـ ــت
لخضور ٖضوي م٨دؿبت ًٖ َغٍ ٤اإلاؿدكُٟاث.

-

ًيبػ ـ ــي ؤن ًمخى ـ ــ٘ اإلاغض ـ ـ ى ال ـ ــظ٧ىع ٖ ـ ــً اإلاماعؾ ـ ــاث الؼوظُ ـ ــت بل ـ ــى ؤن ًشب ـ ــذ زل ـ ــى اإلاج ـ ــي م ـ ــً الٟح ـ ــروؽ وٍخُل ـ ــب طل ـ ــ)1( ٪
ج٣غٍباً .
قهىع ًً

-

ًيبػ ـ ـ ــي ؤلا ٢ـ ـ ــال ٫م ـ ـ ــً الازخب ـ ـ ــاعاث أل ٢ـ ـ ــل خ ـ ـ ــض مم ٨ـ ـ ــً والا٢خه ـ ـ ــاع ٖل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــى ي ـ ـ ــغوعي مجه ـ ـ ــا للدص ـ ـ ــخُو وللٗىاً ـ ـ ــت
باإلاغٌٍ وطل ٪لئله٣ام مً زُغ الخٗغى للمىاص اإلاٗضًت.

-

ٖلـ ـ ــى الٗـ ـ ــاملحن فـ ـ ــي اإلاسخب ـ ـ ـراث ؤن ًيخبهـ ـ ــىا ظُـ ـ ـ ً ًـضا بل ـ ـ ــى َبُٗـ ـ ــت الُٗىـ ـ ــاث التـ ـ ــي ًخٗـ ـ ــاملىن مٗهـ ـ ــا ،وؤن ًسًـ ـ ــٗىا إلق ـ ـ ـغاٝ
ًًمً جُبُ ٤بظغاءاث الٗؼ ٫والخُُٗل.

-

ًيبػي ؤلاؾغإ بد ٟٔالجشض في ؤُ٦اؽ ل ج٣بل الدؿغب وصٞجها ً ٞى ًًعا في نىضو ١مد٨م ؤلاٚال.١

-

الخُهحر

-

ًُب ـ ـ ــ ٤باليؿ ـ ـ ــبت ل ًٟـ ـ ــالث اإلاغضـ ـ ـ ـ ى وال ـ ـ ــبلٛم وال ـ ـ ــضم وظمُ ـ ـ ــ٘ ألاق ـ ـ ــُاء الت ـ ـ ــي لمؿ ـ ـ ــذ اإلاغضـ ـ ـ ـ ى بم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي طل ـ ـ ــ ٪ألاظه ـ ـ ــؼة
اإلاسبرً ـ ـ ــت اإلاؿ ـ ـ ــخٗملت إلظ ـ ـ ـغاء ازخب ـ ـ ــاعاث ٖل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــضم  ...ال ـ ـ ــخ .وطل ـ ـ ــ ٪ب ـ ـ ــالخُهحر بمدل ـ ـ ــى ٫هُبى٧لىعٍ ـ ـ ــذ اله ـ ـ ــىصًىم %2.1
ؤو بمدل ـ ـ ـ ــى ٫الُٟى ـ ـ ـ ــى ٫م ـ ـ ـ ــ٘ مىٓ ـ ـ ـ ــ ،%2.1 ٠وبُ ـ ـ ـ ــغ ١الدس ـ ـ ـ ــخحن اإلاالثم ـ ـ ـ ــت ب ٣ـ ـ ـ ــضع ؤلام ٩ـ ـ ـ ــان٧ .اإلاىن ـ ـ ـ ــضة " "autoclaveؤو
الخغ ً١ؤو الٛلُان.

-

وٍج ـ ــب ؤن جج ـ ــغي الازخب ـ ــاعاث اإلاسبرً ـ ــت ف ـ ــي مغا ٞـ ــ ٤مد٨م ـ ــت زان ـ ــت .وٖى ـ ــض ٖ ـ ــضم جىٞغه ـ ــا ًيبػ ـ ــي بظـ ـ ـغاء الازخب ـ ــاعاث ف ـ ــي
ؤنـ ـ ــٛغ خـ ـ ــض مم٨ـ ـ ــً بىاؾـ ـ ــُت ج٣جـ ـ ــي مسخبـ ـ ــر ماهـ ـ ــل ٌؿـ ـ ــخسضم الاخخُاَـ ـ ــاث الالػمـ ـ ــت ٧الٟ٣ـ ـ ــاػاث .وخُشمـ ـ ــا ً٩ـ ـ ــىن ً
مالثم ـ ـ ـا
ًم٨ـ ـ ــً ؤن ٌُٗـ ـ ــل اإلاهـ ـ ــل بدسـ ـ ــخُىه لضعظـ ـ ــت  02صعظـ ـ ــت مئىٍـ ـ ــت مـ ـ ــضة ؾـ ـ ــاٖت واخـ ـ ــضة .وٍٟ٨ـ ـ ــي الخُهحـ ـ ــر الجهـ ـ ــاجي الكـ ـ ــامل
بمدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٫هُبى٧لىعٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىصًىم  %2.1ؤو ؤخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض مغ٦بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الُٟىىلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،وٍم٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً الىٓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الاؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخضزان
بالٟىعمالضهاًض.

-

ف ـ ــي اإلاؿخىن ـ ــٟاث والُٗ ـ ــاصاث الخان ـ ــت ً ـ ــخم حس ـ ــجُل الخال ـ ــت ف ـ ــي هٓ ـ ــام خهً/خه ـ ــً بل ـ ـــ مت ـ ــى  ٧ـ ــان طل ـ ــ ٪مخاخ ـ ــا ؤو
ًـ ـ ــخم اؾـ ـ ــدُٟاء هم ـ ـ ــىطط ببـ ـ ــالٖ ٙـ ـ ــً خال ـ ـ ــت خمـ ـ ــى هؼُٞـ ـ ــت خؿ ـ ـ ــب الىمـ ـ ــىطط اإلاٗـ ـ ــض ل ـ ـ ــظل ٪ألي خالـ ـ ــت مكـ ـ ــخبهت/ما٦ضة ج ـ ـ ــم
ـىعا بل ـ ــى ميؿ ـ ــ ٤الص ـ ــخت الٗام ـ ــت ب ـ ــالخجم٘ اله ـ ــخي ؤو اإلايك ـ ــإة الص ـ ــخُت اإلاغظُٗ ـ ــت ل ـ ــه ال ـ ــظي
الخٗ ـ ــغٖ ٝلحه ـ ــا وببالٚه ـ ــا  ٞـ ـ ًً
ً ٘٣في هُا٢ه اإلاؿخىن ٠ؤو الُٗاصة خؿب الهُ٩ل الخىُٓمي ال٣اثم في اإلاىُ٣ت
 باإليـ ـ ـ ــاٞت بل ـ ـ ـ ــى ؤلاظ ـ ـ ـ ـغاءاث اإلاـ ـ ـ ــظ٧ىعة اٖ ـ ـ ـ ــاله ٖى ـ ـ ـ ــض الاقـ ـ ـ ــدباه ب ـ ـ ـ ــإي خال ـ ـ ـ ــت ًىُبـ ـ ـ ــٖ ٤لحه ـ ـ ـ ــا الخٗغٍ ـ ـ ـ ــً ،٠ج ـ ـ ـ ــبٞىعا ٖلى الغ٢م ( )112للخبلُ ٜوالخيؿُ ٤إلظغاءاث الٗؼ ٫والخىىٍم.
الاجهاًً ٫
 ٖـ ـ ـ ــضم ؤزـ ـ ـ ــظ ؤي هـ ـ ـ ـ ًـىٕ م ـ ـ ــً الُٗىـ ـ ـ ــاث م ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ــغٌٍ وجدىٍلـ ـ ـ ــه بلـ ـ ـ ــى مؿدكـ ـ ـ ــُٟاث مسههـ ـ ـ ــت إلاشـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــظهالخالث وبها ٞغٍ ٤مضعب ٖلى طل.٪
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-

الخٗامل م٘ هظه الخالث بدظع قضًض خؿب ما ظاء في صلُل م٩اٞدت الٗضوي.

 .9اإلاسخبـ ـ ـراث ً ـ ــخم حس ـ ــجُل الخال ـ ــت اإلاا ٦ـ ــضة ف ـ ــي هٓ ـ ــام خهً/خه ـ ــً بل ـ ـــ مت ـ ــى  ٧ـ ــان طل ـ ــ ٪مخاخ ـ ــا وٍ ـ ــخم ؤلاب ـ ــال ٖ ٙـ ــً ؤي
ـىعا م ـ ــ٘ ن ـ ــىعة ل ـ ــئلصاعة
خال ـ ــت ج ـ ــم جإ ُ٦ـ ــضها بل ـ ــى ال٣ؿ ـ ــم الى ٢ـ ــاجي ب ـ ــالخجم٘ اله ـ ــخي ؤو اإلايك ـ ــإة الص ـ ــخُت اإلاغظُٗ ـ ــت ل ـ ــه  ٞـ ـ ًً
الٗامت لىىا٢ل اإلاغى والامغاى اإلاكتر٦ت بالىػاعة وبعؾا ٫الُٗىت بلى اإلاسخبر اإلاغظعي.
مالخٓ ـ ـ ــت ل ًج ـ ـ ــب از ـ ـ ــظ ُٖى ـ ـ ــت م ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ــغٌٍ واهم ـ ـ ــا ؤن ً ٣ـ ـ ــىم الُبِ ـ ـ ــب بٗ ـ ـ ــؼ ً ٫الخال ـ ـ ــت والاجه ـ ـ ــا ٫ب ـ ـ ــالغ٢م 112
وال ـ ــظًً ل ـ ــضحهم ٞغ ٢ـ ــت مخسهه ـ ــت للخٗام ـ ــل م ـ ــ٘ اخال ـ ــت وه٣له ـ ــا بل ـ ــى اإلاؿدك ـ ــُٟاث اإلاغظُٗ ـ ــت ف ـ ــي الغٍ ـ ــاى ،ظ ـ ــضة ؤو ال ـ ــضمام
(خؿب الىٓام اإلاخب٘).
الٗالط الىىعي ل ًىظض ٖالط هىعي.
 .9الخىُٖ ـ ـ ــت الص ـ ـ ــخُت بظـ ـ ـ ـغاء جىُٖ ـ ـ ــت ص ـ ـ ــخُت للم ـ ـ ــغٌٍ ٖ ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ــغى ووؾ ـ ـ ــاثل اهخ ٣ـ ـ ــا ٫اإلا ـ ـ ــغى وؤهمُ ـ ـ ــت الامخى ـ ـ ــإ ٖ ـ ـ ــً
اإلاماعؾ ـ ــاث الؼوظُ ـ ــت بل ـ ــى ؤن ًشب ـ ــذ زل ـ ــى اإلاج ـ ــي م ـ ــً الٟح ـ ــروؽ وٍخُل ـ ــب طل ـ ــ )1( ٪ق ـ ــهىع ج٣غٍب ـ ــا بم ـ ــا ًً ـ ــمً ٖ ـ ــضم  ُ٢ـ ــام
اإلاغٌٍ بى٣ل الٗضويً بلى آزغًٍ.
واظباث م٣ضمي زضماث الغٖاًت الصخُت اإلاكاع الحها ؤٖاله:
-

اصزا ٫البُاهاث ٖلى هٓام خهً/خهً بلـ والخإ٦ض مً ا٦خمالها وظىصتها.

-

الابال٦ ٙما ط٦غ اٖاله.

-

ج ٣ـ ـ ــضًم ال ـ ـ ــضٖم واإلاؿ ـ ـ ــاهضة ف ـ ـ ــي جى ُٟـ ـ ــظ ؤلاظـ ـ ـ ـغاءاث الى٢اثُ ـ ـ ــت بالخٗ ـ ـ ــاون م ـ ـ ــ٘ بصاعة هىا ٢ـ ـ ــل اإلا ـ ـ ــغى والامـ ـ ـ ـغاى اإلاك ـ ـ ــتر٦ت
باإلاضًغٍت.
واظباث ميؿ ٤الصخت الٗامت بالخجم٘ الهخي:

-

ً٣ـ ـ ـ ــىم ميؿـ ـ ـ ــ ٤الصـ ـ ـ ــخت الٗامـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــالخجم٘ الهـ ـ ـ ــخي فـ ـ ـ ــي اإلاىُ٣ـ ـ ـ ــت بخجمُـ ـ ـ ــ٘ البالٚـ ـ ـ ــاث الخابٗـ ـ ـ ــت لىُا٢ـ ـ ـ ــه والخإ٦ـ ـ ـ ــض مـ ـ ـ ــً
حس ـ ـ ــجُل الخ ـ ـ ــالث ف ـ ـ ــي هٓ ـ ـ ــام خهً/خه ـ ـ ــً بل ـ ـ ـــ واب ـ ـ ــال ٙميؿ ـ ـ ــ ٤اصاعة هىا ٢ـ ـ ــل اإلا ـ ـ ــغى والام ـ ـ ـغاى اإلاك ـ ـ ــتر٦ت بمضًغٍ ـ ـ ــت
ـىعا ٦مـ ـ ــا ً٣ـ ـ ــىم بةزُـ ـ ــاع ومخابٗـ ـ ــت اإلاغ٦ـ ـ ــؼ الهـ ـ ــخي الخـ ـ ــاب٘ لـ ـ ــه اإلاـ ـ ــغٌٍ والـ ـ ــظي ً٣ـ ـ ــ٘ فـ ـ ــي
الكـ ـ ــاون الصـ ـ ــخُت باإلاىُ٣ـ ـ ــت ٞـ ـ ـ ًً
هُا ٢ـ ــه ؾ ـ ــ ً٨اإلا ـ ــغٌٍ وف ـ ــي خال ـ ــت ؾ ـ ــ ً٨اإلاـ ـ ـغٌٍ ف ـ ــي هُـ ـ ــا ١مغ ٦ـ ــؼ ن ـ ــخي آز ـ ــغ ً ٣ـ ــ٘ ز ـ ــاعط هُا ٢ـ ــه ًبل ـ ــ ٜميؿـ ـ ــ ٤اصاعة
ٞىعا.
هىا٢ل اإلاغى والامغاى اإلاكتر٦ت بمضًغٍت الكاون الصخُت باإلاىُ٣ت ًً

-

الاؾخ٣ه ـ ــاء الىب ـ ــاجي للمس ـ ــالُحن وجدضً ـ ــض مه ـ ــضع الٗ ـ ــضوي خه ـ ــغ ٧ا ٞـ ــت اإلاس ـ ــالُحن اإلاباق ـ ــغًٍ (ألاش ـ ــخام اإلاُ٣م ـ ــحن
م ـ ــ٘ الخال ـ ــت ،ال ـ ــظًً ٌٗخى ـ ــىن بالخال ـ ــت وألاش ـ ــخام ال ـ ــظي ً٣ىم ـ ــىن ب ـ ــةظغاء الازخب ـ ــاعاث اإلاٗملُ ـ ــت للخال ـ ــت ؤو ألاشـ ـ ــخام
ً
الـ ـ ــظًً حٗغيـ ـ ــىا للمـ ـ ــغٌٍ ن ـ ـ ــضٞت) فـ ـ ــي زـ ـ ــال ٫زالزـ ـ ــت ؤؾ ـ ـ ــابُ٘ مـ ـ ــً بضاًـ ـ ــت اإلاـ ـ ــغى .خُ ـ ـ ــض ًـ ـ ــخم جُبُـ ـ ــ ٤هٓـ ـ ــام مغا٢ب ـ ـ ــت
ـاءا ٖلـ ـ ــى ألا ٢ـ ــل إلاـ ـ ــضة
ـباخا ومؿـ ـ ـ ًً
وباثُ ـ ــت لهـ ـ ــُ ٤لهـ ـ ــالء ألاشـ ـ ــخام مـ ـ ــً زـ ـ ــال ٫حسـ ـ ــجُل صعظـ ـ ــت الخـ ـ ـغاعة لهـ ـ ــم ًىمُـ ـ ــا نـ ـ ـ ًً
زالز ـ ــت ؤؾ ـ ــابُ٘ م ـ ــً جـ ـ ــاعٍش ؤز ـ ــغ حٗ ـ ــغى للم ـ ــغٌٍ .وفـ ـ ــي خال ـ ــت حس ـ ــجُل صعظ ـ ــت خـ ـ ـغاعة 1ع 14مئىٍ ـ ــت ألي م ـ ــً اإلاسـ ـ ــالُحن
ً ـ ــخم ٖؼل ـ ــه  ٞـ ــىعا ف ـ ــي اإلاؿدك ـ ــٟى والخد ـ ــغي ٖ ـ ــً جدغ٧اج ـ ــه ز ـ ــال ٫الشالز ـ ــت ؤؾ ـ ــابُ٘ الؿ ـ ــاب٣ت لب ـ ــضء ألاٖ ـ ـغاى بالخٗ ـ ــاون م ـ ــ٘
بصاعة هىا٢ل اإلاغى والامغاى اإلاكتر٦ت باإلاضًغٍت.
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-

الخإ٦ض مً حصخُو وٖالط الخالت.

-

الاقـ ـ ـغاٖ ٝل ـ ــى ج ٣ـ ــضًم ال ـ ــضٖم واإلاؿ ـ ــاهضة ُٞم ـ ــا ًس ـ ــو جُبُ ـ ــ ٤ؤلاظـ ـ ـغاءاث الى٢اثُ ـ ــت بالخٗ ـ ــاون م ـ ــ٘ بصاعة هىا ٢ـ ــل اإلا ـ ــغى
والامغاى اإلاكتر٦ت باإلاضًغٍت.

-

الخىُٖت الصخُت ًٖ اإلاغى وَغ ١اهخ٣اله.

واجباث منظم ادازة هىاكل املسض وألامساض املشتركت املدًسٍت:
-

ً ٣ـ ـ ــىم ميؿ ـ ـ ــ ٤اصاعة هىا ٢ـ ـ ــل اإلا ـ ـ ــغى والامـ ـ ـ ـغاى اإلاك ـ ـ ــتر٦ت بمضًغٍ ـ ـ ــت الكـ ـ ـ ـاون الص ـ ـ ــخُت باإلاىُ ٣ـ ـ ــت بخجمُ ـ ـ ــ٘ البال ٚـ ـ ــاث
الىاعصة وجض ٤ُ٢البُاهاث ومغاظٗتها واؾخسالم واٖضاص الخٛظًت الغاظٗت.

-

اظ ـ ـ ـغاء اٖمـ ـ ــا ٫الخ٣ص ـ ـ ـ ي الىبـ ـ ــاجي للخـ ـ ــالث اإلاسـ ـ ــجلت صازـ ـ ــل اإلاىُ٣ـ ـ ــت واجسـ ـ ــاط ؤلاظ ـ ـ ـغاءاث الى٢اثُـ ـ ــت للخالـ ـ ــت واإلاسـ ـ ــالُحن
وٍخم طل ٪في ؤؾغٕ و٢ذ مم ً٨ول ًغجبِ بخىُ٢ذ ؤلابال.ٙ

-

ا٦دكا ٝخالث ٚحر مسجلت ؤو لم ًخم حصخُهها.

-

الخإ٦ـ ـ ــض مـ ـ ــً حسـ ـ ــجُل الخـ ـ ــالث فـ ـ ــي هٓـ ـ ــام خهـ ـ ــً وابـ ـ ــال ٙالاصاعة الٗامـ ـ ــت لىىا٢ـ ـ ــل اإلاـ ـ ــغى والام ـ ـ ـغاى اإلاكـ ـ ــتر٦ت بـ ـ ــالىػاعة
بخ٣اعٍغ صوعٍت (ؤؾبىُٖت ،قهغٍت وؾىىٍت).

-

ً ٩ـ ـ ــىن خل ٣ـ ـ ــت ون ـ ـ ــل ب ـ ـ ــحن الخجمٗ ـ ـ ــاث الص ـ ـ ــخُت صاز ـ ـ ــل اإلاىُ ٣ـ ـ ــت  ٣ُٞـ ـ ــىم بةخال ـ ـ ــت البال ٚـ ـ ــاث ب ـ ـ ــحن الخجمٗ ـ ـ ــاث و ٦ـ ـ ــظل٪
اخال ـ ــت البال ٚـ ــاث للخـ ـ ــالث اإلاس ـ ــجلت للمغضـ ـ ـ ى م ـ ــً زـ ـ ــاعط اإلاىُ ٣ـ ــت وطلـ ـ ــٖ ٪ب ـ ــر الابـ ـ ــال ٙوالخىان ـ ــل اإلاباق ـ ــغ م ـ ــ٘ هٓغاثـ ـ ــه
في مضًغٍاث الكاون الصخُت اإلاٗىُت زاعط اإلاىُ٣ت.

-

ٌٗمـ ـ ــل ٖلـ ـ ــى جُبُـ ـ ــ ٤وجىُٟـ ـ ــظ ؤلاظ ـ ـ ـغاءاث الى٢اثُـ ـ ــت إلاى ـ ـ ــ٘ اهدكـ ـ ــاع اإلاـ ـ ــغى والخيؿـ ـ ــُ ٤م ـ ـ ــ٘ الخجمٗـ ـ ــاث الصـ ـ ــخُت متـ ـ ــى م ـ ـ ــا
صٖذ الخاظت.

-

الخيؿُ ٤م٘ اللجان الٟىُت باإلاىُ٣ت.

-

ؤلاق ـ ـ ـ ـغا ٝواإلاخابٗ ـ ـ ـ ــت ٖل ـ ـ ـ ــى مه ـ ـ ـ ــام الخجمٗ ـ ـ ـ ــاث الص ـ ـ ـ ــخُت واإلااؾؿ ـ ـ ـ ــاث الص ـ ـ ـ ــخُت وجى ُٟـ ـ ـ ــظ الخُ ـ ـ ـ ــِ وَ ـ ـ ـ ــغ ١الٟد ـ ـ ـ ــو
اإلاٗخمضة.
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ألامساض املنلىلت ن طسٍم النىاكل
٢اثمت ألامغاى اإلاٗضًت اإلاى٣ىلت ًٖ َغٍ ٤الىىا٢ل طاث ألاهمُت اإلاؿتهضٞت باإلاغا٢بت
ال ًىباثُت زال ٫مىؾم حج 9441هـ حكمل الاحي
اإلاالعٍا
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املالزٍا
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها ً

خمى مصخىبت بغٖكت وحٗغ ١بك٩ل مخ٨غع بدُض حؿخمغ الىىبت  92-4ؾاٖت ٌؿترًذ بٗضها اإلاغٌٍ إلاضة  44-10ؾاٖت في خالت اإلاالعٍا
الشالزُت ؤو مضة  22ؾاٖت في خالت اإلاالعٍا الغباُٖت وَكٗغ اإلاغٌٍ زال ٫جل ٪الٟترة بالخٗب والاعها٢ ١بل ان حٗاوصه الىىبت الخالُت وفى
خالت اإلاالعٍا ٞالؿِباعام حؿخمغ الخمى َىا ٫مضة اإلاغى.
الخالت اإلاكخبهت جم جإُ٦ضها مسبرًا مً زال ٫الٟدو اإلاجهغيً ؤو الٟدو الؿغَ٘ ()RDT

ون ٠اإلاغى

اإلاالعٍ ـ ــا ه ـ ــي م ـ ــغى مٗ ـ ـ ٍـض ًدؿ ـ ـبب ف ـ ــي خضوز ـ ــه  ٧ـ ــاثً َُٟل ـ ــي ٌؿ ـ ــمى البالػمىصً ـ ــىمً ،يخ ٣ـ ــل ٖ ـ ــً َغٍ ـ ــ ٤لض ٚـ ــت البٗ ـ ــىى م ـ ــً اوؿ ـ ــان بل ـ ــى
ازغ ،وٍدؿلل هظا الُُٟلي صازل ٦غٍاث الضم الخمغاء في ظؿم ؤلاوؿان ُٞضمغها.

مؿبب اإلاغى

بالػمىصًىم اٞالي ،بالػمىصًىم مالعي ،
َُٟل البالػمىصًىم والظي ًى٣ؿم بلى اهماٍ هي بالػمىصًىم ٞالؿِباعم ،بالػمىصًىم ٞاًٟا٦ـً ،
بالػمىصًىم هىلس ي .

َغ ١الاهخ٣ا٫

ًيخ٣ل مً اوؿان مهاب خامل للُىع اإلاٗضي بلى اوؿان ؾلُم ًٖ َغٍ ٤لضٚت اهثى بٗىيت الاهىُٞل الظي ًخ٩ازغ في بغ ٥اإلاُاه الٗظبت
إلاالعٍا بُغ ١ؤزغي ٚحر الخٗغى للضٚاث البٗىى؛ وطل٪
والتي جلضٖ ٙاصة في الٟترة التي حؿب ٤الٟجغ وٍم ً٨ؤن ًهاب الصخو با ً
بالخٗغى للضم اإلاهاب في الخالث الخالُت (ألام اإلاهابت ٢ض جى٣ل اإلاالعٍا للجىحنٖ ،ملُاث ه٣ل الضم مً شخو مهاب ،مكاع٦ت ؤلابغ م٘
شخو مهاب)

ٞترة الخًاهت

جتراوح ٞترة الخًاهت للمغى بحن ً 12 -2
ًىما.

ي
مضة الٗضو ً

ً٩ىن الاوؿان مٗضًا ما صام الُىع الجيس ي للُُٟل مىظىص في الضم

مهضع الٗضويً

الاوؿان اإلاهاب

ألاٖغاى والٗالماث
ً

الخمى اإلاصخىبت بغٖكت ،حٗغ ،١الهضإ ،الكٗىع بالخٗب والٛشُان ،ال٣يء ،آلم الٓهغ والبًُ واإلاٟانل٣ٞ ،غ الضم ،الانٟغاع البؿُِ
الظي ٢ض ٌصخو اخُاها ٧التهاب ٦بضي ،جطخم الُداً .٫م ً٨ؤن جاصي ٖضوي بالػمىصًىم ٞالؿِباعم ٚحر اإلاٗالجت بلى ُٚبىبت وحكىجاث
وٞغٍ َُٟلُاث الضم و٣ٞغ الضم وٖضم جىاػن الؿىاثل والال٨ترولُذ مما ٢ض ًاصي بلى الٟكل ال٩لىي ،ه٣و الؿ٨غ في الضم ٞ ،غٍ الخمى
 ،اإلاالعٍا الضماُٚت  ،اجهُاع الضوعة الضمىٍت والهضمت  ،الجزً ،٠الخسثر اإلاىدكغ صازل ألاوُٖت ( ، )DICالىطمت الغثىٍت و اإلاىث

الدصخُو

● الاٖغاى والٗالماث
● ٖؼ ٫اإلاُ٨غوب ًٖ َغٍٞ ٤دو الكغٍدت ؤو ًٖ َغٍ ٤الٟدو الؿغَ٘ ()RDT
ألاصوٍت اإلاىنىٞت َبُا ل٣خل َُٟل البالػمىصًىم
للمالعٍا بهٟدت الىػاعة
ً
عابِ الؿُاؾت الٗالظُت الىَىُت
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/2018-07-29-002.pdf

الى٢اًت

م٩اٞدت البٗىى ،اجساط الىؾاثل اإلام٨ىت للخماًت مً لض ٙالبٗىى ،الٗالط الى٢اجي

حٗغٍ ٠الخالت اإلاا٦ضة

الٗالط
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إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:
●

●
●
●
●
●
●
●

ٞىعا لٟغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بالصخت الٗامت ٖىض الاقدباه خؿب ما ظاء في حٗغٍ ٠الخالت والخإ٦ض مً
الخبلًًُ ٜ
حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو .م٘ يغوعة الخبلُ ٜالٟىعي للخالث اإلاىىمت باإلاؿدكُٟاث والخالث الخغظت وج٣غٍغ
مٟهل ٖجها ومخابٗتها ًىمُا.
ٖؼ ٫اإلاغٌٍ في ٚغٞت ًمى٘ ونى ٫البٗىى بلحها.
الخإ٦ض مً وظىص الٗالط و٦خِب الؿُاؾت الٗالظُت واإلاله٣اث والاؾخماعاث في ٧ل اإلااؾؿاث الصخُت التي حؿخ٣بل
الدجاط
ؾغٖت الدصخُو والٗالط اإلاب٨غ لخالث اإلاالعٍا بحن الدجاط إلاى٘ خضور جٟص ي بحن الدجاط ومى٘ الى٣ل صازل اإلامل٨ت
الٗالط الٟىعي للمهابحن لًمان ٖضم جضهىع صخت الخاط وب٦ما ٫مىاؾ ٪الدج والخ٣لُل مً الىٞاة لؿمذ هللا
جىػَ٘ الٟدو الؿغَ٘ وزِ الٗالط الاو )Artesunate (AS) + Sulfadoxine- Pyrimethamine (SP( ٫ؤو Artemether -
 ))lumefantrine (Coartemللبٗشاث التي ل ًىظض بها.
مخابٗت وعنض الٗ٣ا٢حر وجىػَٗها ٖلى اإلااؾؿاث الصخُت.
ُ َ
ىاء ٖلى همِ َُٟل اإلاالعٍا ،خضةَّ
ً
حٗالج اإلاالعٍا بإصوٍت مىنىٞت َبُا ل٣خل الُُٟل .وجسخل ٠ؤهىإ ألاصوٍت ومضة الٗالط ِب
ِ
ألاٖغاى ،الٗمغ ،الخمل في الاهار ٦ما مىضر اصهاه
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Treatment of simple uncomplicated P. falciparum malaria: .9
First line treatment: Artesunate (AS) 50 mg tab PLUS Sulfadoxine – Pyrimethamine (SP) 500mg/25mg tab as follows:
Day 1
Age in years
5 - 11 Months
1 - 6 years
7 - 13 years
> 13 years

Weigh in Kgs

SP
(500 S+25 P mg tab)
½
1
2
3

5 - 10 Kgs
11 - 24 Kgs
25 - 50 Kgs
> 50 Kgs

Day 2

Day 3

AS (50mg
tab)

AS (50mg
tab)

AS (50mg
tab)

½
1
2
4

½
1
2
4

½
1
2
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.

Second line treatment: Artemether 20 mg + lumefantrine 120mg as follows:
Age in years

Da

Weigh in Kgs
<5
5 - 14
15 - 24
25 -34
> 34

<3 years
3 - 8 years
9 - 14 years
>14 years

y1
AM

PM

1
2
3
4

1
2
3
4

Day2

D

AM
PM
Not recommended
1
1
2
2
3
3
4
4

ay3
AM

PM

1
2
3
4

1
2
3
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.

Treatment of malaria caused by non-Falciparum malaria (P. vivax, or P. ovale): .2
Chloroquine 25mg base/kg; over 3 days 4 tablets day 1, 4 tablets day 2 and 2 tablets on day 3 combined with ●
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)
Treatment of severe malaria: .1
Treatment
First option

Artesunate
I.V / I.M

Second
Artemether
option
I.M
Third option Quinine I.V
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Day 1
Time 0
2.4mg/kg
1.6mg/kg

12 hrs.
2.4mg/kg
1.6mg/kg

20mg/kg in 5%
Glucose (loading dose)

Day 2
2.4mg/kg
1.6mg/kg

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

2.4mg/kg

2.4mg/kg

2.4mg/kg

2.4mg/kg

2.4mg/kg

1.6mg/kg

1.6mg/kg

1.6mg/kg

1.6mg/kg

1.6mg/kg

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.

Treatment of malaria in pregnancy: N.B. Malaria in pregnancy should be considered severe and treated in hospital .4
Pregnancy in weeks
Uncomplicated
Severe malaria
malaria

Artesunate IV
+ Clindamycin
Artesunate Or Quinine + Clindamycin
Artesunate Or Quinine + Clindamycin

Quinine + Clindamycin
* )First option: (AS + SP
* Second option: Quinine + Clindamycin
AS + SP

)0-12 (1st trimester
13-delivery (2nd &3rd
)trimester

Puerperium

إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املخالطين:
ٞىعا.
● الخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ًً
● خهغ اإلاسالُحن ومغا٢بتهم َىاٞ ٫ترة الخًاهت وخثهم إلاغاظٗت ؤ٢غب مغ٦ؼ نخي ٖىض الكٗىع بإٖغاى وٖالماث اإلاغى.

-

البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال ٫جدضًض جدغ٧اث اإلاغٌٍ زال ٫مضة الٗضويً
ع ٘ٞالىعي الهخي بحن الدجاط وزانت حجاط الضو ٫اإلاىبىءة باإلاغى (هُجحرًا ،الُمً ،الؿىصان ،ازُىبُا ،الهىما ،٫با٦ؿخان ،قغ١
وظىىب قغ ١ؤؾُا وٚغب ؤٞغٍُ٣ا)..
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ألامساض املظخجدة
ا
ألامغاى اإلاٗضًت اإلاؿخجضة طاث ألاهمُت اإلاؿتهضٞت باإلاغا٢بت الىباثُت زال ٫مىؾم
٢اثمت ً
حج 9441هـ حكمل آلاحي
 .9الالتهاب ال٨بضي الخاص والىزُم مجهى ٫اإلايكإ
 .2ظضعي ال٣غوص
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الالتهاب الكبدي الحاد والىخيم مجهىل املنشأ
حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه بها

اعجٟإ خاص في اهؼٍماث ال٨بض  ALTو /ؤو  ASTبم٣ضاع  122وخضة وؤٖلى وفي الٟئت الٗمغٍت  90ؾىت وؤ٢ل وٞدىناث
ؾلبُت (او ٚحر مخىٞغة) لٟحروؾاث ال٨بض  Aو Bو  Cو  Dو  .Eمىظ ً 9ىاًغ .2222

حٗغٍ ٠الخالت اإلاا٦ضة

ل ًىظض حٗغٍُ٢ ٠اس ي واضر للخالت اإلاا٦ضة ختى الان وٍخم جدضًض الضلُل خؿب جىٞغ اإلاٗلىماث ًٖ هظا اإلاغى

ون ٠اإلاغى

التهاب ال٨بض الخاص مجهى ٫اإلاهضع

مؿبب اإلاغى

ًىظض ٞغيُت الاعجباٍ مدخمل للخالث باإلنابت بٟحروؽ  adenovirusؤو مخدىع ظضًض مىه ؤو باإلنابت اإلاكتر٦ت به م٘
ٞحروؽ CoV2 SARSم٘ اخخمالُت ٞغيُاث ازغيً

ٖىامل الخُىعة والاعجباٍ الىباجي

لم ً٨دك ٠الا خالت واخضة لها اعجباٍ وباجي بدالت ؾاب٣ت
مٗٓم الخالث اإلاا٦ضة لم جخل٣ى ل٣اح ٧ىُٞض 91-وطلٌ ٪ؿدبٗض ٖال٢ت الل٣اح باإلاغى
ل ًىظض ٖىامل زُىعة واضخت ختى الان بما ٞحها جاعٍش الؿٟغ

الٟدىناث اإلاسبرًت
الٟئت الٗمغٍت
الاٖغاى والٗالماث

الدصخُو

●

عنض اعجٟإ ملخىّ في اهؼٍماث ال٨بض )ALT/AST (500IU/L

جم عنض الخالث في الٟئت الٗمغٍت مً (قهغ ختى  90ؾىت)
ٚالبُت الخالث في الٟئت الٗمغٍت مً  1-2ؾىىاث
● ؤٖغاى التهاب ال٨بض حٛحر لىن البى( ٫لىن ٚام )٤والبراػ (لىن ٞاجذ) والحر٢ان (الهٟاع) وخ٨ت
قضًضة
● الام في الًٗالث واإلاٟانل
● ٣ٞضان الكهُت
● اٖغاى في الجهاػ الهًمي ٦ألم البًُ والاؾها ٫والخُ٣ا
حصخُو هظا اإلاغى ًخم بالؾدبٗاص ()Diagnosis by exclusion
● اعجٟإ خاص في اهؼٍماث ال٨بض  ALTو /ؤو  ASTبم٣ضاع  122وخضة وؤٖلى
● ٞدىناث ؾلبُت (او ٚحر مخىٞغة) لٟحروؾاث ال٨بض  Aو Bو Cو Dو .E
● ٞدىناث ؾلبُت لٟحروؾاث () 2CMV, HSV, Adenovirus, SARs Cov
● لِـ بؿبب ؤٖغاى ظاهبُت لالصوٍت
● لِـ بؿبب حؿمم
● لِـ بؿبب امغاى مىاُٖت طاجُت

إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املسض ى:
ٞىعا لٟغٍ ٤الاؾخ٣هاء الىباجي ؤلاقغافي بالصخت الٗامت ٖىض الاقدباه خؿب ما ظاء في حٗغٍ ٠الخالت والخإ٦ض مً
● الخبلًًُ ٜ
حسجُل الخالت ٖبر هٓام خهً بلو.
إلاجساءاث الىكائيت والعالجيت ججاه املخالطين:
ٞىعا.
● الخ٣ص ي الىباجي واؾدُٟاء اؾخماعة الخ٣ص ي واجساط الاظغاءاث الى٢اثُت للخالت واإلاسالُحن ًً
● البدض ًٖ خالث ٚحر م٨دكٟت وخالث ٚحر مبلٛت وؾِ اإلاسالُحن مً زال ٫جدضًض جدغ٧اث اإلاغٌٍ زال ٫مضة الٗضوي.
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جدزي اللسود
ملدمت:
ه ـ ـ ــى م ـ ـ ــغى مك ـ ـ ــتر ٥لٟح ـ ـ ــروؽ ًه ـ ـ ــِب ال ٣ـ ـ ــىاعى وال ٣ـ ـ ــغوص وؤخُاه ـ ـ ــا ًيخ ٣ـ ـ ــل م ـ ـ ــً ش ـ ـ ــخو لز ـ ـ ــغ ٖ ـ ـ ــً َغٍ ـ ـ ــ ٤ال ـ ـ ــغطاط ؤو
مالمؿـ ـ ــت بشـ ـ ــىع اإلاهـ ـ ــابحن ؤو ألاصواث اإلالىز ـ ـ ــت ،و٢ـ ـ ــض ًيخ٣ـ ـ ــل ؤًًـ ـ ــا ٖـ ـ ــً َغٍـ ـ ــ ٤مالمؿـ ـ ــت الخُىاهـ ـ ــاث اإلاهـ ـ ــابت ؤو اٞغاػاتهـ ـ ــا.
ٌؿخىًَ اإلاغى في مىاَ ٤وؾِ وٚغب اٞغٍُ٣ا.
ْهىع َٟذ ظلضي ٚحر مٗغو ٝالؿبب مً ؤي هىٕ م٘ وظىص ٖالمخحن *او ا٦ثر باإلياٞت بلى وظىص عابِ وباجي **
*ألاٖغاى والٗالماث
 خمى (ا٦ثر  14.2صعظت مئىٍت) نضإ آلم في الٓهغ  /الم بالًٗل جىعم في الٛضص اللُمٟاوٍت بُٖاء ٖام ً**الخهاثو الىباثُت
ً٣هض بها مسالُت لخالت مكخبهت ؤو ما٦ضة لجضعي ال٣غوص زال ٫اً29٫ىم الؿاب٣ت ال٣ضوم مً ؤخض الضو ٫التي ٌؿخىًَ بها اإلاغى(ٚغب ووؾِ اٞغٍُ٣ا)هي الخالت اإلاكخبهت والتي جم جإُ٦ضها مسبرًا ًٖ َغٍٖ ٤ؼ ٫الٟحروؽ في اإلاؼعٖت ..ؤو ًٖ َغٍ ٤جإُ٦ض وظىص ا DNA ٫بٟدو
ا PCR ٫ؤو جإُ٦ض وظىص الٟحروؽ في ؤي مً ألاوسجت ًٖ َغٍ ٤الٟدو اليؿُجي اإلاىاعي الُ٨مُاجي بٗض اؾدبٗاص ؤلانابت
بٟحروؾاث ؤزغي م هٟـ ٖاثلت الٟحروؽ

حٗغٍ ٠الخالت اإلاكدبه
بها

الخالث اإلاا٦ضة

اإلا٣هىص باإلاسالُت
•
•
•
•
ون ٠اإلاغى
.

مؿبب اإلاغى

َغ ١الاهخ٣ا٫
-

حٗغ ٝاإلاسالُت ٖلى اجها ؤي شخو ٌٗاوي مً ؤي مً خالث الخٗغى الخالُت
ؤن ج٩ىن ٖلى بٗض مترًً ؤو ؤ٢ل مً خالت مكخبهت ؤو ما٦ضة إلاضة جؼٍض ًٖ  91ص٣ُ٢ت
الاخخ٩ا ٥الجؿضي اإلاباقغ بدالت ما٦ضة مً ؤلانابت بٟحروؽ ظضعي ال٣غوص
جىٞحر الغٖاًت اإلاباقغة إلاغٌٍ ظضعي ال٣غوص ما٦ض صون اؾخسضام مٗضاث الى٢اًت الصخهُت اإلاىاؾبت
الِٗل في اإلاجز ٫م٘ خالت بنابت ما٦ضة بٟحروؽ ظضعي ال٣غوص
ظضعي ال٣غوص هى مغى هاصع ٌؿببه ٞحروؽ ظضعي ال٣غوص الظي ًيخمى لٗاثلت ا poxviridae ٫و التي ًيخمي الحها الٟحروؽ
اإلاؿبب إلاغى الجضعي جم ا٦دكا ٝاإلاغى ألو ٫مغة في الٗام  9114وؾِ ال٣غوص بِىما جم حسجُل ؤو ٫خالت بكغٍت في الٗام
 9122في ظمهىعٍت ال٩ىوٛى الضًمى٢غاَُت لُخم حسجُل خالث ؤزغي مخٟغ٢ت في ٖضة صو٧ ٫ان ازغها في هُجحرًا و التي ْهغ
ٞحها في الٗام  2292م و ماػا ٫مؿخمغ الاهدكاع ختى ألان.
ٞحروؽ ظضعي ال٣غوص هى ٞحروؽ ًيخمى لٗاثلت ا poxviridae ٫و التي ًيخمي الحها الٟحروؽ اإلاؿبب إلاغى الجضعي الظي جم
اؾدئهاله ؾاب٣ا لٟحروؽ اإلا٣ضعة ٖلى الاهخ٣ا ٫مً الخُىان لؤلؾىان و مً ؤلاوؿان لئلوؿان ًٖ َغٍ ٤الغػاػ الخىٟس ي و
الالخها ١اإلاباقغ و ٦ظلَ ًٖ ٪غٍ ٤ؾىاثل الجؿم و ألاٚكُت اإلاساَُت.
جيخ٣ل الٗضوي مً خُىان ؤو مً بوؿان آلزغ مً زال٫
مالمؿت ؤي مً اإلاىاص التي هدخىي ٖلى الٟحروؽ وٍم ً٨للٟحروؽ الضزى ٫للجؿم مً زال ٫الجلض ..ؤو مً زال ٫الجهاػ
الخىٟس ي وألاٚكُت اإلاساَُت (ألاه ٠والٟم والٗحن).
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-

ٞترة الخًاهت

مهضع الٗضويً
الدصخُو

ًٓل الٗاثل لٟحروؽ ظضعي ال٣غوص ٚحر مٗغو ٝو لً ً٨م ً٨لل٣ىاعى ألاٞغٍُ٣ت و ال٣غوص ان ج٩ىن ها٢ال للٗضوي
●
●

الٗالط

الى٢اًت

الًٗاث ؤو الخضوف التي حؿببها الخُىاهاث اإلاهابت.
شخها آزغ جٓهغ لضًه ؤٖغاى جىٟؿُت (مشل الؿٗا ٫ؤو الُٗـ) مسالُت لهُ٣ت (في
ًً
الغطاط الخىٟس يٖ ،ىضما ًسالِ شخو
خضوص مؿاٞت متر واخض) مما ًجٗل هظا الصخو ٖغيت لخُغ حٗغى ؤٚكِخه اإلاساَُت (الٟم وألاه )٠ؤو ملخدمخه (الٗحن)
لُ٣حراث جىٟؿُت ًُدخمل ؤن ج٩ىن مٗضًت.
اإلاسالُت ٚحر اإلاباقغة بمالمؿت ؤؾُذ م ًىظىصة في البِئت اإلاباقغة اإلادُُت ؤو ؤصواث مؿخسضمت ٖلى الصخو اإلاهاب بالٗضويً
ّ
ج٣غٍبا في اإلاخىؾِ ،ول٨جها
الخٗغى لٗضوي ظضعي ال٣غوص بلى خحن بضء ْهىع ألاٖغاى مً ً 94-2ىما ًً
حؿخٛغ ١اإلاضة مً و٢ذ
ُ
ً
ً
ًىما،
ًىما .ولظا ًىصر ألاشخام الظًً حٗغي ًىا للٟحروؽ بالب٣اء في اإلاجز ٫بمٗؼ ًٖ ٫آلازغًٍ إلاضة ً 29
٢ض جتراوح بحن ً 29-1
مً ؤظل مى٘ اهدكاع الٟحروؽ.

الاٖغاى والٗالماث
ٖؼ ٫الٟحروؽ مً ُٖىاث الخ٣غخاث الجلضًت بىاؾُت ٞدو البلمغة اإلادؿلؿل ((PCR
ل ًىظض ٖالط هىعي للمغى وٍخم اؾخٗماٖ ٫الظاث ألاٖغاى واإلاًاٖٟاث الىاججت ٖىه مشل زاًٞاث الخغاعة واإلاًاصاث الخُىٍت
ومًاصاث الُُٟلُاث

●
●
●
●
●

ججىب الازخالٍ ومالمؿت الخُىاهاث زانت اإلاغًٍت ؤو التي ه٣ٟذ هدُجت للخٗغى إلاغى ظضعي ال٣غوص.
ججىب ؤي ؤٚغاى ؤو مٗضاث جم مالمؿتها مً خُىاهاث مغًٍت ؤو ها٣ٞت.
ٖؼ ٫ألاشخام اإلاغى ؤو اإلاكدبه في انابتهم.
ٚؿل ألاًضي باإلااء والهابىن ٖىض مالمؿت خُىاهاث ؤو ؤشخام مهابحن ؤو ٌكدبه في انابتهم.
اؾخسضام وؾاثل الخماًت الصخهُت ()PPE
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إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها كبل كدوم الحجاج إلى اململكت:
 .91مى ـ ـ ــاْغة الدج ـ ـ ــاط ال ٣ـ ـ ــاصمحن للد ـ ـ ــج م ـ ـ ــً ال ـ ـ ــضو ٫الت ـ ـ ــي ؤٖل ـ ـ ــً به ـ ـ ــا الخ ـ ـ ــالث مش ـ ـ ــل بغٍُاهُ ـ ـ ــا واؾ ـ ـ ــباهُا والبرج ٣ـ ـ ــا ٫وهُجحرً ـ ـ ــا وصو٫
ؤلاؾدُُان والضو ٫اإلاجاوعة لها.
 .94جىُٖت ال٣اصمحن مً هظه الضو ٫بإٖغاى اإلاغى واَغ ١اهخ٣اله وَغ ١الى٢اًت مىه.
 .91جىُٖ ـ ـ ــت الدج ـ ـ ــاط وخ ـ ـ ــثهم ٖل ـ ـ ــى الالتـ ـ ـ ـزام ب٣ىاٖ ـ ـ ــض م٩اٞد ـ ـ ــت الٗ ـ ـ ــضوي الخىٟؿ ـ ـ ــُت ٖ ـ ـ ــً َغٍ ـ ـ ــ ٤ال ـ ـ ــغطاط بٛؿ ـ ـ ــل ألاً ـ ـ ــضي ،وب ـ ـ ــأصاب
الؿ ـ ـ ــٗا ،٫واإلاباٖ ـ ـ ــضة ب ـ ـ ــحن ألاش ـ ـ ــخام ،وججى ـ ـ ــب اإلاالمؿ ـ ـ ــت والابخٗ ـ ـ ــاص ٖ ـ ـ ــً آلاز ـ ـ ــغًٍ ٖى ـ ـ ــض ؤلان ـ ـ ــابت ب ـ ـ ــاإلاغى بىاؾ ـ ـ ــُت البٗش ـ ـ ــاث
الُبُت للدجاط.
 .90ج ـ ـ ــىٞحر اإلاٗلىم ـ ـ ــاث لجمُ ـ ـ ــ٘ الدج ـ ـ ــاط وجؼوٍ ـ ـ ــضهم باإلاٗلىم ـ ـ ــاث ال٨خابُ ـ ـ ــت ٖ ـ ـ ــً الى٢اً ـ ـ ــت م ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ــغى ،والٗالم ـ ـ ــاث وألاٖ ـ ـ ـغاى الت ـ ـ ــي
ًيبػـ ـ ــي الاهدبـ ـ ــاه بلحهـ ـ ــا ،وَبُٗـ ـ ــت الغٖاًـ ـ ــت الصـ ـ ــخُت اإلاخاخـ ـ ــت وَغٍ٣ـ ـ ــت الخهـ ـ ــىٖ ٫لحهـ ـ ــا ،مـ ـ ــً زـ ـ ــال ٫البٗشـ ـ ــاث الُبُـ ـ ــت وٍيبػـ ـ ــي ؤن
اؾخسضاما بحن الدجاط.
ًً
جخىاٞغ ظمُ٘ اإلاٗلىماث باللٛاث ألا٦ثر
ٖ .92م ـ ــل هم ـ ــىطط لئلٞه ـ ــاح ً ـ ـخم حٗبئخ ـ ــه م ـ ــً ٢ب ـ ــل ال ٣ـ ــاصمحن بالُ ـ ــاثغة م ـ ــً ال ـ ــضو ٫الت ـ ــي ؤٖل ـ ــً به ـ ــا خ ـ ــالث واإلا ـ ــظ٧ىعة اٖ ـ ــاله ٖ ـ ــً اي
مسالُت بدالت مكخبهت ؤو ما٦ضة مهابت بجضعي ال٣غوص.

إلاجساءاث التي ًحب اجخاذها للحالث املشدبه بها:
 )9مىـ ـ ــاْغة الدجـ ـ ــاط فـ ـ ــي مىاٞـ ـ ــظ الـ ـ ــضزى ٫لل٣ـ ـ ــاصمحن مـ ـ ــً الـ ـ ــضو ٫التـ ـ ــي اٖلىـ ـ ــذ بهـ ـ ــا خـ ـ ــالث واإلاـ ـ ــظ٧ىعًة ؤٖـ ـ ــاله لٟـ ـ ــغػ الخـ ـ ــالث
اإلاكخبهت واإلاسالُت لخالذ مكخبهت ؤو ما٦ضة.
 )2ف ـ ــي خال ـ ــت الاق ـ ــدباه بدال ـ ــت ً ـ ــخم ٞده ـ ــها بُٗ ـ ــاصة اإلاُ ـ ــاع وَل ـ ــب بؾ ـ ــٗا ٝوجىىٍمه ـ ــا للمؿدك ـ ــٟى ال٣غٍ ـ ــب ال ـ ــظي ً ٩ـ ــىن  ُٞـ ــه
ٚغ ٝؾالبت الً ِٛللٗؼ ٫الغطاطي.
 )1ؤز ـ ـ ــظ الُٗى ـ ـ ــاث واعؾ ـ ـ ــالها بالبرً ـ ـ ــض الؿ ـ ـ ــغَ٘ ؾمؿ ـ ـ ــا إلاسخب ـ ـ ــر الص ـ ـ ــخت الٗام ـ ـ ــت (و٢اً ـ ـ ــت) إلظ ـ ـ ـغاء الازخب ـ ـ ــاع الدصخُص ـ ـ ـ ي ((PCR
لٗضوي ٞحروؽ ظضعي ال٣غوص.
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آليت إلا الغ:
 ًـ ـ ــخم ابـ ـ ــال ٙالخالـ ـ ــت اإلاكـ ـ ــخبهت خؿـ ـ ــب الخٗغٍـ ـ ــ ٠اإلاٗمـ ـ ــم بـ ـ ــه فـ ـ ــي بغهـ ـ ــامج خهـ ـ ــً ( )+وببـ ـ ــالٞ ٙغٍـ ـ ــ ٤اإلاغا٢بـ ـ ــت الىباثُـ ـ ــت
والترن ـ ـ ــض باللمؿدك ـ ـ ــٟى لُبل ـ ـ ــٞ ٜغٍ ـ ـ ــ ٤اإلاغا٢ب ـ ـ ــت الىباثُ ـ ـ ــت اإلاغ ٦ـ ـ ــؼي بغثاؾ ـ ـ ــت اللجى ـ ـ ــت الخىُٟظًتً .والخإ ٦ـ ـ ــض م ـ ـ ــً ون ـ ـ ــى٫
اإلاٗلىمت بلى ٚغٞت الٗملُاث الخابٗت للجىت الخىُٟظًت.
 ًخم حٗبئت هماطط الخ٣ص ي الىباجي بىاؾُت ٞغ ١اإلاغا٢بت الىباثُت الضازلي إلاٗغٞت مهضع الٗضوي.
 ًخم ازظ (ُٖ )1ىاث (مسخاث) مً البشىع مً 1ؤمىاَ ٤مسخلٟت بالجؿم.
 ً ـ ــخم ٖ ـ ــؼ ٫اإلاه ـ ــابحن باإلاؿدك ـ ــٟى ب ٛـ ــغ ٝؾ ـ ــالبت ا لً ـ ــ ِٛوجم ُ٨ـ ــجهم م ـ ــً ب٦م ـ ــا ٫مىاؾ ـ ــ ٪الد ـ ــج ٖ ـ ــً َغٍ ـ ــ ٤وؾ ـ ــاثل
ه٣ل مسههت لى٣ل اإلاهابحن بالمغاى اإلاٗضًت.

ن:
املخالط اى ا
 ً٣ىم الٟغٍ ٤الخاعجي بدهغ اإلاسالُحن اإلاباقغًٍ بم٩ان الؿ ً٨وٞدو الخالث اإلاكخبهت .
 ًخم مخابٗت اإلاسالُحن ازىاء ٞترة الدج م٘ بلؼامهم بةجبإ ؤلاظغاءاث الى٢اثُت اإلاخبٗت..
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ثاهيا :دليل مل وحدة طالمت الؼراء في الحج
ًا
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ملدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت :
حٗخبر ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء ومجها ٞاقُاث الدؿمم الٛظاجي مً ؤهم اإلاىايُ٘ الصخُت ٖلى اإلاؿخىي الى٢اجي وطل ٪لخإزحرها البالٖ ٜلى الٟغص
ً
واإلاجخم٘ .مً اإلاٗغو ٝؤن صخت وؾالمت الٛظاء بخضي اإلاٗاًحر الهامت التي حٗ٨ـ مؿخىي ؤلاصخاح البُئي للمجخم٘ ألن الٛظاء اإلالىر ًاصي بلى و٢ىٕ
ظُضا ؤو لُى ٫ب٣اء
خىاصر حؿمم ٚظاجي وٞاقُاث وباثُت بك٩ل ٦بحر وزانت في اإلاىاؾباث ال٨بحرة لؿهىلت جلىر الُٗام بما ؤزىاء جدًحره ؤو ٖضم َهُه ًً
الُٗام اإلاُهي بلى ؤن ًخم اؾتهال٦ه .لظا ٣ٞض اهخمذ الى٧الت اإلاؿاٖضة للُب الى٢اجي وؤلاصاعة الٗامت للصخت الى٢اثُت ممشلت في بغهامج ؾالمت ألاٚظًت بهظا
اإلاىيىٕ وؤنضعث اإلاٟاهُم والخٗلُماث اإلاىٓمت لظل.٪
حٗغٞ ٝاقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء بإجها ْهىع ؤٖغاى و /ؤو ق٩اوي مغيُت مدكابهت لصخهحن ؤو ؤ٦ثر بزغ جىاولهم َٗاما ملىزا ظغزىمُا ؤو
ُ٦مُاثُا مً مهضع واخض وْهغث ٖلحهم ألاٖغاى في ؤو٢اث مخ٣اعبت وجم الغبِ بُجهم وباثُا ؤو /ومسبرًا.
ٌٗخبر الٛظاء الؿلُم في الدج مً ؤهم اإلاؿئىلُاث ،بن لم ً ً٨ؤهمها ،اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤الضولت وطل ٪لآلحي
 .9ألاٖضاص ال٨بحرة مً الدجاط والٗاملحن في الدج ًدخاظىن ظمُٗهم بلى ٚظاء ؾلُم.
ً .2م ً٨الخد٨م في بٌٗ ألامغاى اإلاٗضًت بالل٣اح ول ً٨ل ًىظض ل٣اح ًمى٘ الدؿمم الٛظاجي.
ٞ .1اقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء ؤزىاء الدج حٗض ،بن نض ١الخٗبحر٧ ،اعزت وطل ٪لؤلؾباب الخالُت
● خضور جٟص ي ًوباجي ألٖضاص ٦بحرة.
● الٗبء واإلاٗاهاة التي جٖ ٘٣لى الدجاط اإلاهابحن اإلاجه٨حن واإلاخٗبحن ؤنال مً الدج.
● الٗبء الهخي والا٢خهاصي ٖلى ماؾؿاث الضولت الصخُت التي حؿخ٣بل الخالث هٓغا للٗضص اإلاتزاًض .و٦ظل ٪الٗبء الا٢خهاصي ٖلى
٦بحرة صزلها ٖالي وٖضص اإلاىْٟحن ٞحها ٦شحر.
الُ٣إ الخام هدُجت إلٚال ١ماؾؿاث ٚظاثُت ً
● ما ٢ض ًدضر مً بؾاءة في ؤلاٖالم الخاعجي للممل٨ت والخضماث اإلا٣ضمت في الدج.
● ٖىامل الخُغ التي ٢ض جاصي بلى ٞاقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء مىدكغة وبهىعة ٦بحرة ؤزىاء مىؾم الدج ومً ؤهمها
 -9الباٖت اإلاخجىلىن وبخًاع بٌٗ الدجاط أل٧لهم مً بلضاجهم.
 -2وظىص اإلاُاٖم ومخٗهضي ؤلاٖاقت والتي اجطر مً زالٖ ٫ملُاث الخٟخِل الغ٢ابي الى٣و ال٨بحر في ججهحزاتها و٣ٞا إلاٗاًحر الؿالمت
الٛظاثُت و٦ظل ٪اإلاُابش التي بضازل الخُام في مجى جدخاط لخإهُل ٧امل وجدخاط لخيؿُ ٤مخىانل م٘ وػاعة الدج.
 -1بٌٗ البٗشاث لضحهم اإلاخٗهضًً الخانحن بهم ؾىاء مً بلضاجهم ؤو مً الضازل و٢ض ل ً٩ىن مهغح لهم للٗمل بةٖضاص وَهي
الُٗام مما ٢ض ًاصي لخضور بٌٗ الٟاقُاث التي ل ًخم الخبلُٖ ٜجها.
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أهداف الاطخلصاء الىبائي وإلاجساءاث الىكائيت لفاشياث ألامساض املنلىلت الؼراء هي:
●
●
●
●
●

●

الخض مً و٢ىٕ خىاصر الدؿمم الٛظاجي ووي٘ الُغ ١الى٢اثُت الؿلُمت إلاى٘ خضور اإلاؼٍض مجها.
وكغ الىعي الهخي بحن الدجاط خى ٫الٗىامل اإلاؿببت لخلىر ألاٚظًت وُُٟ٦ت جٟاصحها.
الخض مً ػٍاصة الٗبء ٖلى الخضماث الصخُت اإلا٣ضمت للدجاط.
الخض مً الخ٩الُ ٠اإلاهضعة البكغٍت واإلااصًت.
ًخم الخبلُٞ ًٖ ٜاقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء زال ٫مىؾم الدج مً اإلاؿدكُٟاث ؤو اإلاؿخىنٟاث ؤو اللجىت الخىُٟظًت ًٖ َغٍ٤
الٟا٦ـ م٘ البال ٙألاولي ،و٦ظلٖ ٪بر ؤع٢ام الهاج ٠ؤو ؤع٢ام الىضاء اإلاسههت لظل ٪مباقغة بلى وخضة ؾالمت الٛظاء م٘ مغاٖاة حٗبئت
البال ٙألاولي مً ٢بل الٟغٍ ٤الشابذ باإلاؿدكٟى .وفي خالت جل٣ي بال ٙمً ؤٞغاص ًخم جىظحههم أل٢غب ماؾؿت صخُت وهي بضوعها جبلًٖ ٜ
الخالت.
ج٣ىم ٞغ ١ؤلاؾخ٣هاء الىباجي الشابخت في اإلاؿدكُٟاث باآلحي ختى ونىٞ ٫غٍ ٤وخضة ؾالمت الٛظاء
 ؾغٖت مىاْغة اإلاهابحن ٧ل ٖلى خضة ومٗغٞت الىظباث اإلاخىاولت والخإ٦ض مً ؤزظ الُٗىاث الالػمت مً اإلاهابحن ومٗغٞت ٖىىان
ً
٧امال.
مهضع وم٩ان جىاو ٫الُٗام ً
هاجُٟا ؤو بالٟا٦ـ م٘ حٗبئت البال ٙألاولي ًٖ ٞاقُت مغى مى٣ى ٫بالٛظاء
ًً
 الخبلُ ٜالٟىعي ًٖ خالث الدؿمم الٛظاجي اإلاكخبهت
بلى وخضة ؾالمت الٛظاء.
 ً٣ىم الُبِب بُلب ؤزظ ُٖىاث مً اإلاهابحن (ال٣يءُٖ ،ىت بغاػ ،مسخت قغظُت ..الخ) وفي خالت اقدباه بالدؿمم الُ٨مُاجي
جازظ باإلياٞت بلى طل ٪الُٗىاث التي ًغاها الُبِب مىاؾبت.
 بعؾا ٫الُٗىاث اإلاظ٧ىعة بلى اإلاسخبر بٗض حٗغٍٟها بىيىح بإجها خالت حؿمم ٚظاجي بما بىي٘ لن ٤ؤو بال٨خابت ٖلى الُٗىت وطل٪
إلظغاء الٟدو الجغزىمي والُ٨مُاجي إلاؿبباث الدؿمم الٛظاجي .في خالت ٖضم جىٞغ ٖخاثض ( )kitsفي مسخبر اإلاؿدكٟى ،جدغػ
الُٗىاث وجغؾل ًٖ َغٍ ٤اإلاؿدكٟى بلى اإلاسخبر ؤلا٢لُمي بالٗانمت اإلا٣ضؾت.
 ً٣ىم مسخبر اإلاؿدكٟى بدسجُل الىخاثج اإلاسبرًت لخالث الدؿمم ٖلى ان ًخم ٦خابت ٖباعة حؿمم ٚظاجي بهىعة واضخت ؤمام
الُٗىت ٦ما ًىضر ُٞه اؾم الجهت اإلاغؾلت للُٗىت وهىٕ الُٗىت وؾاٖت وجاعٍش ونىلها للمسخبر ومهضعها والٟدو اإلاُلىب
والٟدو الظي جم وهدُجخه .و٢ىم اإلا٩لٟىن بىخضة ؾالمت الٛظاء بمخابٗت الٟغٍ ٤الشابذ إلعؾا ٫هخاثج جدالُل اإلاهابحن بلى
الىخضة.
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وحدة طالمت الؼراء:
املهام العامت لىحدة طالمت الؼراء:
.9
.2
.1
.4
.1
.0
.2
.4
.1

ج٩ىن الىخضة مؿئىلت ًٖ بصاعة ٞاقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء طاث اإلاهضع الٗام في م٨ت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت ؾىاء للدجاط ؤو ٚحرهم
زالٞ ٫ترة ٖمل الىخضةٌٗ .خمض الغ٢م ال٩ىصي الدؿلؿلي للٟاقُت م٘ صخت م٨ت باٖخباع و٢ىٕ الٟاقُاث في هُاٖ ١ملها.
جل٣ي البالٚاث مً ٢ىىاث الخبلُ( ٜمً اإلاؿدكُٟاث ؤو اإلاؿخىنٟاث ؤو اللجىت الخىُٟظًت) ًٖ ٞاقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء وببالٙ
اللجىت الخىُٟظًت واللجىت الغباُٖت ًٖ ٞاقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء اإلابلٛت للىخضة.
ٖملُاث الخٟخِل الغ٢ابي ٖ ِ٣ٞلى اإلاُاٖم اإلاٗخمضة مً ٢بل مخٗهضي بٖاقت الدجاط.
بٖضاص الخ٣اعٍغ الُىمُت ًٖ ظمُ٘ ٞاقُاث ألامغاى اإلاى٣ىلت بالٛظاء ؾىاء وٗ٢ذ ٞاقُاث ؤم لم ج( ٘٣البال ٙالهٟغي) وعٗٞها بلى اللجىت
الخىُٟظًت لبرهامج الصخت الٗامت بالدج باإلياٞت بلى ج٣غٍغ ًٖ ٧ل ما ٢امذ به ال ًىخضة في الُىم الؿاب.٤
ٖىض جل٣ي البال ًٖ ٙاقدباه ٞاقُت مغى مى٣ى ٫بالٛظاء ًخم الصخىم وبؿغٖت إلا٩ان خضور الٟاقُت إلا٣ابلت اإلاهابحن والخإ٦ض مً و٢ىٖها
وحٗبئت ؤلاؾدباهت لخدضًض ألاٖغاى والُٗام اإلاكدبه ومهضع وم٩ان جىاو ٫الُٗام وؤزظ الُٗىاث اإلاسخبرًت وبعؾالها للمسخبر.
ٖمل ؤلاؾخ٣هاء البُئي للم٩ان اإلاكدبه وؤزظ الُٗىاث مً ٖما ٫ألاٚظًت وألاَٗمت اإلاكخبهت وُٖىاث ٖكىاثُت مً ألاٚظًت ألازغي وُٖىاث
مً اإلاُاه وحٗبئت الىماطط الخانت بٗما ٫ألاٚظًت والُٗام بمكاع٦ت ؤًٖاء اللجىت الغباُٖت.
٦خابت الخ٣اعٍغ الجهاثُت للٟاقُاث والخ٣غٍغ الخخامي للىخضة.
اإلاكاع٦ت في الضوعاث الخضعٍبُت لؤلَباء الٗاملحن واإلاغا٢بحن الصخُحن الٗاملحن بالبرهامج.
اإلاؿاهمت في الخىُٖت الصخُت ُٞما ًسو الؿالمت الٛظاثُت.

مهام أ ضاء الىحدة:
مظ اؤول الىحدة:
-

ًغؤؽ وخضة ؾالمت الٛظاء وٍ٣ىم بخىػَ٘ وجيؿُ ٤الٗمل بحن باقي ؤًٖاء الٟغٍ ٤مً زال ٫وي٘ ظضاو ٫اإلاىاوباث وحؿلُم الٗهض للٟغ١
وحؿلمها مجهم في جهاًت البرهامج.

-

ًمشل الىخضة في الاظخماٖاث الُىمُت للجىت الخىُٟظًت للبرهامج.
بٖضاص الخ٣اعٍغ الُىمُت ًٖ ظمُ٘ ما ج٣ىم به الىخضة وجل٣ي البالٚاث ًٖ ٞاقُاث الدؿمم الٛظاجي وببالٚها للجىت الخىُٟظًت ًومىضوب
البلضًت اإلا٩ل ٠م٘ الىخضة.

الطبيب في وحدة طالمت الؼراء:
-

ٖىض ونى ٫مٗلىماث ًٖ خالت حؿمم ٚظاجي ً٣ىم الُبِب اإلاؿئى ًٖ ٫الىخضة باإلبال ٙالٟىعي ل٩ل مً اللجىت الخىُٟظًت وباقي ؤًٖاء
مغى مى٣ى ٫بالٛظاء مكخبهت .وٍ٣ىم ٞغٍ ٤وخضة ؾالمت
اللجىت الغباُٖت للُ٣ام بالؾخ٣هاء البُئي م٘ جؼوٍضهم باؾخماعة بالٞ ًٖ ٙاقُت ً
ٞىعا وطل ٪للخإ٦ض مً خضور الٟاقُت وإلاٗغٞت الىي٘ الهخي للمهابحن ومهضع
الٛظاء اإلاىاوب بغثاؾت الُبِب بالججاه للمؿدكٟى ًً
الُٗام اإلاكدبه الظي جم جىاوله والخإ٦ض مً ؤزظ وبعؾا ٫الُٗىاث للمسخبر.

-

م٣ابلت مً جىاو ٫الُٗام إلاٗغٞت ٖضصهم وٖضص مً ْهغث ٖلحهم ألاٖغاى وٖضص اإلاىىمحن ومٗغٞت ؤنىا ٝالُٗام في الىظبت اإلاكخبهت
اقدباها في الىظبت مً زال ٫حٗبئت واؾخسضام هماطط الاؾخ٣هاء الىباجي الىنٟي وٖمل الاؾخ٣هاء الخدلُلي
ًً
ومٗغٞت هىٕ الُٗام ألا٦ثر
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ؤلاخهاجي وفي خاٖ ٫ضم طهاب اإلاهابحن للمؿدكٟى ًخم الاؾخٗاهت بممغى ؤو ممغيت مً بخضي الٟغ ١اإلاخدغ٦ت خؿب اإلااؾؿت الصخُت
ال٣غٍبت مً ؾ ً٨ؤو مسُم اإلاهابحن وطل ٪ألزظ الُٗىاث اإلاسخبرًت الالػمت.

-

الاهخ٣ا ٫بلى م٩ان بٖضاص الُٗام للمكاع٦ت في الاؾخ٣هاء البُئي م٘ باقي ؤًٖاء اللجىت الغباُٖت وم٣ابلت مضًغ اإلايكإة الٛظاثُت وٖما٫
ألاٚظًت ومالخٓت اإلاماعؾاث الصخُت التي ًخم بجباٖها ٖىض بٖضاص الُٗام وؤزظ الُٗىاث الالػمت مً ألاٚظًت ومً ٖما ٫ألاٚظًت ومً البِئت
اإلادُُت مً ٢بل مغا٢ب الىباثُاث جدذ بقغا ٝالُبِب.

-

م٣ابلت ٖما ٫ألاٚظًت والخإ٦ض مً ؤن الٗاملحن باإلاى ٘٢هم مً ٢امىا بةٖضاص الُٗام اإلاكدبه (٢ض ًدضر ؤن ًخم حُٛحر َا٢م الٗمل) وٖمل
ال٨ك ٠ؤلا٧لُيُ٩ي ٖلى مً ٢ام بخدًحر الُٗام والاؾخٟؿاع مً ٧ل ٖامل ًٖ صوعه في زُىاث بٖضاص وججهحز الُٗام إلاٗغٞت اإلاماعؾاث
الخاَئت التي جخم ٖىض جضاو ٫الُٗام م٘ مغا٢بت اإلاماعؾاث الصخُت لٗما ٫ألاٚظًت مً ٢بل مغا٢ب الىباثُاث.

-

الخإ٦ض مً وظىص قهاصاث صخُت ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫وؤزظ ُٖىاث ممً ٢ام بخدًحر الُٗام خلُ٣ت وؤهُٟت (ٖىض وظىص باعة نضًضًت) وؤْاٞغ
وُٖىت مً بغاػ ومسخاث قغظُت وُٖىت مً البثراث والجغوح زم جغؾل الُٗىاث بلى اإلاسخبر وَؿخسضم لظل ٪الىمىطط الخام بالؾخ٣هاء
الىباجي وهخاثج الٟدو ؤلا٧لُيُ٩ي واإلاسبري إلاً ٢ام بخدًحر الُٗام اإلاكدبه.

-

ؤزظ الُٗىاث بالُغٍ٣ت اإلاىاؾبت للٟدو الجغزىمي والُ٨مُاجي وطل٦ ٪ما ًلي
ُٖ .9ىاث مً الُٗام اإلاكدبه وُٖىاث ٖكىاثُت مً ألاَٗمت ألازغي وٍغاعى الخىؾ٘ في ؤزظ الُٗىاث للىنى ٫إلاهضع مدضص ب٣ضع
ؤلام٩ان إلاؿبباث الدؿمم وفي خالت ألاٚظًت اإلاٗلبت جغؾل ُٖىاث مً ٖبىاث لم ٌؿبٞ ٤خدها وفي خالت حٗظع الخهىٖ ٫لى طل٪
مدلُا.
جازظ مً م٩ان قغائها ؤو اإلاهى٘ اإلاىخج لها ًً
 .2مالخٓت ألاواوي وألاصواث اإلاؿخسضمت وؤزظ مسخاث مً ؤواوي وؤما ً٦ججهحز وخ ٟٔألاَٗمت.
ُٖ .1ىاث مً مهضع اإلاُاه في ؤما ً٦جدًحر الُٗام وبٖضاصه وجىاوله وُ٢اؽ وؿبت ال٩لىع اإلاخب٣ي.
 .4جغؾل ظمُ٘ جل ٪الُٗىاث بلى اإلاسخبر للٟدو الجغزىمي والُ٨مُاجي إلاٗغٞت مؿبباث الدؿمم وَؿخسضم لظل ٪همىطط الُٗام
اإلاكدبه به والُٗىاث الٗكىاثُت واإلاُاه وهخاثجها اإلاسبرًت.

-

الاقترا ٥في اللجىت الغباُٖت وج٩لُ ٠الُبِب الظي ٢ام بٗمل الاؾخ٣هاء اإلاُضاوي لًٗىٍت اللجىت.
ً٣ىم ٞغٍ ٤الىخضة الظي باقغ الٟاقُت ب٨خابت الخ٣غٍغ الجهاجي وع٧ ٘ٞامل الخاصزت م٘ الىماطط الخانت بالىخاثج اإلاسخبرًت بلى اللجىت
الخىُٟظًت لبرهامج الُب الى٢اجي بالدج م٘ جؼوٍض بغهامج ؾالمت ألاٚظًت باإلصاعة الٗامت للصخت الى٢اثُت بهىعه مً ٧امل اإلاٗاملت الخانت
الخاصزت ٦ظل ٪نىعة لصخت م٨ت إلصعاظها يمً بخهاثُاث خىاصر الدؿمم الٛظاجي في اإلاىُ٣ت.

مساكب الىبائياث:
أ /ند وكىع فاشيت مسض منلىل الؼراء:
 .9الخإ٦ض مً وظىص قهاصاث صخُت ؾاعٍت اإلاٟٗى ٫وؤزظ ُٖىاث ممً ٢ام بخدًحر الُٗام خلُ٣ت وؤهُٟت وؤْاٞغ وُٖىت مً بغاػ ومسخاث
قغظُت وُٖىت مً البثراث والجغوح (ٖىض وظىص باعة نضًضًت) وبعؾا ٫الُٗىاث بلى اإلاسخبر وَؿخسضم لظل ٪الىمىطط الخام بالؾخ٣هاء
الىباجي وهخاثج الٟدو ؤلا٧لُيُ٩ي واإلاسبري إلاً ٢ام بخدًحر الُٗام اإلاكدبه.
 .2ؤزظ الُٗىاث البُئُت بالُغٍ٣ت اإلاىاؾبت للٟدو الجغزىمي الُ٨مُاجي ٦ما ًلي



ُٖىاث مً الُٗام اإلاكدبه والٗكىاجي للىنى ٫إلاهضع مدضص ب٣ضع ؤلام٩ان إلاؿبباث الدؿمم وفي خالت ألاٚظًت اإلاٗلبت جغؾل
ُٖىاث مً ٖبىاث لم ٌؿبٞ ٤خدها وفي خالت حٗظع الخهىٖ ٫لى طل ٪جازظ مً م٩ان قغائها ؤو اإلاهى٘ اإلاىخج لها بطا ٧اهذ مىخجه
مدلُا.
ًً



مالخٓت ألاواوي وألاصواث اإلاؿخسضمت وؤزظ مسخاث مً ؤواوي وؤما ً٦ججهحز وخ ٟٔألاَٗمت.
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 ُٖىاث مً مهضع اإلاُاه في ؤما ً٦جدًحر الُٗام وبٖضاصه وجىاوله وُ٢اؽ وؿبت ال٩لىع اإلاخب٣ي.
جغؾل ظمُ٘ جل ٪الُٗىاث بلى اإلاسخبر للٟدو الجغزىمي والُ٨مُاجي إلاٗغٞت مؿبباث الدؿمم وَؿخسضم لظل ٪همىطط الُٗام اإلاكدبه به
والُٗىاث الٗكىاثُت واإلاُاه وهخاثجها اإلاسبرًت والخإ٦ض مً ؤن ل٩ل ُٖىت مً هظه الُٗىاث وؾِ مٗحن لى٣لها وٍجب ؤل جسلِ ألاوؾاٍ
ببًٗها.
مالخٓت اإلاماعؾاث الصخُت لٗما ٫ألاٚظًت.
الخإ٦ض مً ؤن الٗاملحن باإلاى ٘٢هم مً ٢ام بةٖضاص الُٗام اإلاكدبه ألهه ٢ض ًخم حُٛحر َا٢م الٗمل.
مالخٓت هٓاٞت م٩ان بٖضاص الُٗام والخسؼًٍ والٗاملحن في اإلا٩ان.
الخإ٦ض مً جاعٍش اهتهاء الهالخُت للمىاص الٛظاثُت.
الاهدباه بلى ٟ٦اءة اإلابرصاث واإلاجمضاث.
الاؾخٟؿاع ًٖ ُُٟ٦ت بٖضاص وججهحز وحؿُِذ ألاَٗمت وخٟٓها بٗض ؤلاٖضاص وَغٍ٣ت ه٣لها بلى ؤن جهل للمؿتهل ٪بةقغا ٝالُبِب.
مخابٗت ْهىع هخاثج الُٗىاث اإلاإزىطة مً اإلاهابحن والُٗام اإلاكدبه والٗكىاجي وٖما ٫ألاٚظًت واإلا٩ان وحسجُل ظمُ٘ اإلاٗلىماث جدذ
بقغا ٝالُبِب.
الالتزام بخىظحهاث الُبِب والخىاظض م٘ الٟغٍٖ ٤ىض و٢ىٕ ٞاقُه حؿمم ٚظاجي.

ا
ب /في حالت دم وجىد فاشياث أمساض منلىلت الؼراء ًلىم املساكب الصحي اآلحي:
ً٣ىم مغا٢ب الىباثُاث اإلاؿاٖضة في ألاٖما ٫التي ً٩ل ٠بها مً عثِـ الٟغٍُٞ ٤ما ًخٗل ٤بؿالمت الٛظاء.
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ً
ثالثا  :طياطت وإجساءاث الصحت العامت ومكافحت العدوي أثناء هلل و جصعيد الحجاج املصا ين
أمساض معدًت
الظياطت:
ّ
ًُم ٨ـ ـ ــً الدج ـ ـ ــاط اإلاه ـ ـ ــاب ًىن ب ـ ـ ــإمغاى مٗضً ـ ـ ــت م ـ ـ ــً الاهخ ٣ـ ـ ــا ٫بل ـ ـ ــى م ٨ـ ـ ــت و الخه ـ ـ ــُٗض للى ٢ـ ـ ــى ٝبٗغ ٞـ ـ ــاث بطا  ٧ـ ـ ــان وي ـ ـ ــٗهم اله ـ ـ ــخي ٌؿ ـ ـ ــمذ
ي بلى ٚحرهم وبلى الُا٢م الُبي اإلاغا ٤ٞلهم.
بظل ،٪م٘ اجساط ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت بمى٘ اهخ٣ا ٫الٗضو ً
إلاجساءاث:
ا
 .9جىُبـ ـ ــ ٤هـ ـ ــظه الؿُاؾـ ـ ــت ٖلـ ـ ــى الدجـ ـ ــاط اإلاهـ ـ ــابحن بمـ ـ ــغى مٗـ ـ ـ ٍـض ٢ابـ ـ ــل لالهخ٣ـ ـ ــا ٫بلـ ـ ــى ؤلاوؿـ ـ ــان ٖـ ـ ــً َغٍـ ـ ــ ٤الهـ ـ ــىاء ؤو الـ ـ ــغطاط ؤو
اإلاالمؿت ،وٍم ً٨الى٢اًت مىه باجبإ بظغاءاث م٩اٞدت الٗضوي اإلاخٗاعٖ ٝلحها َبًُا.
ًٌُ .2ؿدشجى اإلاهابىن باألمغاى اإلاٗضًت مً الخهُٗض بلى ٖغٞاث في ألاخىا ٫الخالُت
ٞا٢ضا للىعي وؤلاصعا.٥
 2.1بطا ٧ان الخاط ًً
زُغا ٖلى الخُاة.
 2.2بطا ٧ان الىي٘ الهخي للخاط ٚحر مؿخ٣غ وَك٩ل الخهُٗض ًً
 2.3بطا ٧ــان اإلاــغى اإلاٗــضي ٖــالي الخُــىعة ؤو ًهــٗب الى٢اًــت مىــه ؤزىــاء الخهــُٗض (ً٣ــغع طلــ٪
مسخو باألمغاى اإلاٗضًت وم٩اٞدت الٗضوي).
ً 3.ـ ــخم مٗاًىـ ــت الدجـ ــاط اإلاهـ ــابحن بـ ــإمغاى مٗضًـ ــت وجُ٣ـ ــُم اإلاسـ ــاَغ مـ ــً ٢ب ــل َبِ ــب مسـ ــخو ب ــاألمغاى اإلاٗضًـ ــت
وم٩اٞدت الٗضويً ،والخيؿُ ٤م٘ عثِـ اللجىت الخىُٟظًت للصخت الٗامت في الدج بظل.٪
 4.جخــىلى اللجىــت الخىُٟظًــت للصــخت الٗامــت (خؿــب جُُ٣مه ـا للىيــ٘) ج٣غٍــغ هــىٕ و َغٍ٣ــت الى٣ــل (ؾــُاعاث بؾــٗا،ٝ
زاٞالث مسههت) و َغٍ٣ت الٗؼ ٫في م٩ان الىنى( ٫الٗؼ ٫الٟغصي ؤو الجماعي).
ٌ 5.ؿ ــخمغ جىانــل الُبِ ــب اإلاســخو ب ــاألمغاى اإلاٗضًــت وم٩اٞد ــت الٗــضوي م ــ٘ الُــا٢م الُب ــي اإلاغاٞــ ٤للخال ــت ؤزى ــاء
الخهُٗض لخ٣ضًم الاؾدكاعة.
 6.بطا جم اجساط ٢غاع الى٣ل/الخهُٗض ٞخخسظ ؤلاظغاءاث الخالُت
ً 6.1دــضص الى٢ــذ اإلاىاؾــب للخهــُٗض بىــاء ٖلــى الخيؿــُ ٤بــحن اللجــان اإلاسخهــت بالصــخت الٗامــت
واإلاؿدك ـ ـ ــُٟاث ،م ـ ـ ــ٘ ألاز ـ ـ ــظ ف ـ ـ ــي الخؿ ـ ـ ــبان ؤن و ٢ـ ـ ــذ الخه ـ ـ ــُٗض ًمخ ـ ـ ــض م ـ ـ ــً ٞج ـ ـ ــغ الُ ـ ـ ــىم الخاؾ ـ ـ ــ٘ بل ـ ـ ــى ٞج ـ ـ ــغ الُ ـ ـ ــىم
الٗاقغ مً طي الدجت.
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ً 6.2ــخم ه٣ــل اإلاــغٌٍ مــً اإلاؿدكــٟى اإلاىــىم ُٞــه بلــى ٖغٞــاث فــي ؾــُاعة بؾــٗا ٝمجهــؼة بــإصواث
الخماًت الصخهُت وال٨دى ٫اإلاُهغ وؤصواث الاؾخسضام الىاخض.
 6.3ل ًٌُؿمذ بى٣ل ؤ٦ثر مً مغٌٍ واخض في الؿُاعة الىاخضة.
ً 6.4دــضص الٟغٍــ ٤اإلاغاٞــ ٤للمــغٌٍ مــً اإلاماعؾــحن الخانــلحن ٖلــى جــضعٍب ؤؾاؾــُاث م٩اٞدــت
الٗضوي  BICSLولضحهم ؤلاإلاام ال٩افي للخٗامل م٘ مساَغ الٗضوي.
 6.5فــي خالــت ألامـغاى اإلاى٣ىلــت بــالهىاء (مشــل الــضعن الغثــىي ،ألاهٟلــىهؼا و ٧ىُٞــضُٞ )91ب٣ــى اإلاــغٌٍ
ف ـ ــي ؾـ ـ ــُاعة ؤلاؾـ ـ ــٗا ٝوًٍـ ـ ــ٘ اإلاـ ـ ــغٌٍ ٦مام ـ ـ ـت ظغاخُ ـ ـ ـت َ ـ ــىاٞ ٫تـ ـ ــرة الخهـ ـ ــُٗض وَؿـ ـ ــخسضم الٟغٍـ ـ ــ ٤اإلاغاٞـ ـ ــَ ٤ـ ـ ــىا٫
الى٢ذ (بمً ٞحهم الؿاث٢ )٤ىإ الىظه ٖالي الٟ٨اءة مالثم.
ٖ 6.6ى ــض الى ٢ــى ٝبمك ــٗغ ٖغ ٞــاث باإلم ٩ــان تهىٍ ــت ؾ ــُاعة ؤلاؾ ــٗا ٝب ٟــخذ الب ــاب وز ــغوط الُ ــا٢م
الُبي للخاعط م٘ الخإُ٦ض ٖلى ٖضم زغوط اإلاغٌٍ مً الؿُاعة.
ً 6.7خم جُهحر ؾُاعاث ؤلاؾٗا ٝباجبإ البروجى٧ى ٫اإلاٗخمض.
ً 6.8خم الخسلو مً الىٟاًاث الُبُت اإلاؿخسضمت ؤزىاء الى٣ل خؿب البروجى٧ى ٫اإلاٗخمض.
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خاجم ـ ـ ـ ـ ــت ا
جدكغ ٝمىُ٣ت م٨ت اإلا٨غمت باؾخ٣با ٫حجاط بِذ هللا الخغام زال ٫مىاؾم الٗمغة والدج  ،خُض ٌك٩ل جىاظض وجضازل ظم٘ هاثل مً البكغ
ً
مىاجُا لهخ٣ا ٫مؿبباث ألامغاى مً خاملي بٌٗ مؿبباث ألامغاى ؤو الٗضوي وزانت ألامغاى التي جيخ٣ل ًٖ َغٍ ٤الغطاط ؤو
ًً
ْغٞا
في م٩ان وػمان واخـض ً
مً زــال ٫الجهاػ الخىٟس ي ؤو مً زال ٫جلىر الُٗـام ؤو اإلاـاء ببٌٗ اإلاُ٨غوبـاث  ،لهظا جم جهمُم بغهامج الصخت الٗامت إلاىؾم الدج لخ٣ضًم زضماث
و٢اثُت قاملت لًُى ٝالغخمً جخًمً الخإ٦ض مً جىٞحر وؾالمت مُاه الكغب الىُ٣ت والؿ ً٨الهخي ؤلاصخـاح البُئي والخسلو الهخي مً الً ًٟالث
اهدكاع ألامغاى
ً
وم٩اٞدت الخكغاث والهـىام ووكغ الىعي الهخي بحن الدجاط في بلضاجهم وفي اإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت ،بياٞت بلى ؤلاظغاءاث الى٢اثُت للخض مً
اإلاٗضًت.
٦ما جم بنضاع الاقتراَاث الصخُت لل٣اصمحن للدج والٗمغة والتي حكمل ؤلاظغاءاث الاختراػٍت والى٢اثُت وبظغاءاث اإلا٩اٞدت لؤلمغاى اإلاٗضًت
ً
طاث ألاهمُت زال ٫مىؾم الدج في بلض الخاط وٖىض ٖبىعه للمىاٞظ اإلاسخلٟت باإلال٨ت ون ًى ًل بلى م٨ت اإلا٨غمت واإلاكاٖغ اإلا٣ضؾت واإلاضًىت اإلاىىعة.
وٖلُه ًإحي بٖضاص هظا الضلُل لُ٩ىن
مغقضا للٗاملحن في بغهامج الصخت الٗامت في الدج وللٗاملحن بالبٗشاث الُبُت اإلاسخلٟت والٗاملحن فى
ًً
مىاٞظ ج٣ضًم الغٖاًت الُبُت ختى ًخم٨ىىا مً ج٣ضًم ؤًٞل وؤظىص الخضماث الى٢اثُت لدجاط بِذ هللا الخغام.
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