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 آلية اإلبالغ عن األمراض املعدية عنوان املرفق

 

 آلية اإلبالغ عن األمراض املعدية

 

 املؤسسستسسلص ال سسخية ااإللالسسة اإلبالغ عن رلضص اضمراض املعدية امليهمسسمة لدهذه  م سس        يجب على جميع

 . ) فلة – ر ب  –تحويل  –ااخلضص ) تحتن  خر ج 

  من األ مسسسسسل     املرا   ال سسسسسسسسسسسسسخيسسسسسة 
 
يتكون نظسسسسسلب التمنيم من م ظومسسسسسة  مسسسسسسسسسسسسسسسسسسل م فاذسسسسسل متسسسسسسسسسسسسستويسسسسسلص م تنمسسسسسة بسسسسسد ا

املؤستلص ال خية ااإللالة  من ثه   ص ال خية ااخكومية اضخرى  املتهمميلص التلبعة لوزا ة ال خة  ااجهل

إلى املر   ال سسسسسسسسسسسسسأ  التسسلبع لسب    ال إسسلك التسسلبع لسب ) إما قسلن نظسسلب ال إسسلعسلص مإم      س   امل إ سسة   الس   يمنم 

 قتسسسسسسسسسسسسسه األمراض املعدية بمديرية المسسسسسسسسسسسسسؤ ن ال سسسسسسسسسسسسسخية  الإلد تمنم  قللة ال سسسسسسسسسسسسسخة العلمة بللوزا ة ) اإل ا ة العلمة

 ض تملل نظلب التمنيم  فعلليتب .
 
 ملكلفحة اضمراض املعدية    يعتب      قل من     ااجهلص  املتتويلص  لمل

 : أنواع اإلبالغ في اململكة :
ً
 أوال

 

 ع د  اإلبالغ الفوري 
 
:  يممل  مراض الملب األ ل  الهدف م ب سرعة ات لم اإلجرا اص الوقلئية  يته اإلبالغ فو ا

ارسد  س   األمراض عن  ري  المسل و    الهسلت  ا  ااجوال    عن  ري  المسسسسسسسسسسسسسميسة الع يموتيسة     اضشسسسسسسسسسسسسسهمسل    

 سلعة . 24خالل 

 

 يمسسسسسسسسسسسسسمل  مراض الملب ال لري  يرسسسسسسسسسسسسسسل عن  ري  الميلن اضر سسسسسسسسسسسسسل ي اضسسسسسسسسسسسسسسمو   من املرا    : اإلبالغ األسببببببببببببب و ي 

 املجمعلصال سسسسخية  املتسسسسهمسسسسميلص التلبعة لوزا ة ال سسسسخة  ااجهلص ال سسسسخية ااخكومية اضخرى  املتسسسسهمسسسسميلص   

  املرا   الإمية بلل إلك الإبد إلى مديرية المئون ال خية .

 



 

 : يسسة رسسلضص األمراض املعسسديسسة امليهمسسسسسسسسسسسسسمسسة خالل شسسسسسسسسسسسسسهر بسسلملرا   ال سسسسسسسسسسسسسخيسسة  يمسسسسسسسسسسسسسمسسل إر سسسسسسسسسسسسسسسلئ اإلبالغ  الشببببببببببببب ري

 املرا   الإمية   املجمعلص املتسسسسسسسسسهمسسسسسسسسسميلص التلبعة لوزا ة ال سسسسسسسسسخة  ااجهلص ال سسسسسسسسسخية اضخرى  املتسسسسسسسسسهمسسسسسسسسسميلص 

 بلل إلك الإبد  يرسل من مديريلص المئون ال خية لوقللة ال خة العلب قمل نذلية المهر التلل  .

 

  من المسسسسسسسسسسسسئون ال سسسسسسسسسسسسخية بلمل ل    املخلفظلص إلى اإل ا ة العلمة ملكلفحة  ياإلبالغ األسبببببببببببب و 
 
:  يرسسسسسسسسسسسسسل  سسسسسسسسسسسسسموعيل

 ااخ سسسسسسسسسسسسسمة رلضص  سسسسسسسسسسسسسس ة  15اضمراض املعدية بللوزا ة عن قل رلضص المسسسسسسسسسسسسسنل المجل ي الرخو ل  ملل  قل من 

 فاذل   ا ال وك من اإلبالغ.ااخ مة األمللنية  ال كلف املمتبذة  رلضص الي از الوليد        امراض اخرى يعتمد 

 

 : تنقسم األمراض واج ة اإلبالغ
ً
 بابين وذلك حسب توقيت اإلبالغ وهي : الى ثانيا

 

 : ه  األمراض  اجمة اإلبالغ بمجر  اضشهمل  فاذل  يته اضبالغ عن قل رللة على ردة رتب  أمراض ال اب األول 

  مسسسسسسسسسسسسسمسسل األمراض  موقع الوزا ةسسسسسسسسسسسسسسسسلعسسة عن  ري   24نمومج اإلبالغ املإل سسسسسسسسسسسسسا لسس لسسخ  يكون اإلبالغ    خالل 

 التللية:

الكول  ا   ااخمى ال مرا    الإلعون   الي از الوليد    الدفت  يل   ااخ مة  ااخ مة األمللنية  ااخ مة األمللنية 

 15الوض ية   ال كلف   التعلل الديكي   ااخمى املإلية المو ية ال يترية   المنل الرخو ااخل  ل  ملل  قل من 

    التذلب ال  لك املتسسستعرض   رلضص شسسسنل ممسسستبذة اخرى م ل سسسس ة ) اشسسسهمل  شسسسنل   ملل   متالزمة جينيلن بل  

التذلب السسسسسسسسسخليل   التذلب الدملغ   اإلالسسسسسسسسلبة املتسسسسسسسسضمة ضلتذلب الع سسسسسسسسب   ان ملض الموتلسسسسسسسسسيوب    الدب مع  جو  

ا ت ل  العضالص   التذلب العظلب   التذلب األع لب الإرفية   التذلب العضالص   التذلب اململالل   الضغط عل 

ل  لك المسسوقي    اضع سسلب   ااخميلص الم   سسسية ال حفية) رمى الضسس خ   رمى الوا   املت سسدك رمى ااإلرمة   ا

رمى ال رك الي غوليسة  رمى ضسسسسسسسسسسسسسسسل   رمى برب ال يسل   اضيموض  ااخميسلص الم   سسسسسسسسسسسسسسيسة ال حفيسة اضخرى   ااجمرة 

نل ااجديد    ا  الكنب )التعل      مرض معد    مرض ف   س قو   HINIااإلمي ة   انمنون ا الإيو    انمنون ا ) 

 ضمن امراض الملب األ ل  ال لري .تين مرض يظهر ب و ة  بلئية رإلى  إن له     جديد 

 

 : يمسسسسسمل اضمراض الإلد ترسسسسسسل عن  ري  الميلن اضر سسسسسل ي اضسسسسسسمو   من املرا   ال سسسسسخية  أمراض ال اب الثاني 

 سخة  ااجهلص ااخكومية اضخرى  متسهمسميلص ال إلك الإبد ااإلل   املتسهمسميلص ااخكومية التلبعة لوزا ة ال



 

إلى مديرية المسسئون ال سسخية     اإلر سسلئية المسسهرية اخلضص األمراض املعدية امليهمسسمة خالل شسسهر  يرسسسل من 

 مديريلص المئون ال خية لوقللة ال خة العلمة بللوزا ة   ممل :

لب اليمسسسد        ب  ج          األنواك اضخرى  ااخمى املسسسللإيسسسة   ااجسسسدير  املسسسل ي   الي از  نواك اخرى   اضلتذسسس

التسسسسسسسسسسسسسسسلملونيال   المسسسسسسسسسسسسسيجيال   ال رسسل  اضميبد   التيموئيسسد  المسسل تيموئيسسد  ااخمى املإليسسة المسسسسسسسسسسسسسو يسسة انواك اخرى  ا  

 املموقلص   متالزمة اضنحالل الدمو  اليو يمد .

 

ص املال يل  النيمسسسسسملنيل  المنهل سسسسسسيل فتمنم إلى اإل ا اص ااإللالسسسسسة  ذل  مل بللنتسسسسسمة اخلضص الد ن  رلضص اضيدز  رلض 

 قلملتمع. 
 
 مل عدا رلضص املال يل املسجنة بلمل ل   املتو ن  ذل املرض تمنم  سموعيل

 
 بللوزا ة شهريل

 

أمراض ثالثأ : يجب اإلبالغ الفوري عن أي مرض معدي جديد أو أي مرض يظ ر بشبببببببي  وىاوي حلم وكن لم يكن  بببببببمن 

 ال اب األول والثاني .

 

 االبالغ االسبببب و ي ملديرلاح الشببببقون الكببببيية بمنا ق اململكة وفي االبالغ 
ً
 تضببببمن أيضببببا

ً
 : األمراض اللي ت لغ فورا

ً
رابعا

 الش ري عن مديرلاح الشقون الكيية لوكالة الكية العامة .


