ثشَبيح يكبفسخ انتهبة انكجذ انفُشوسٍ فٍ وصاسح انظسخ

َشًم انتهبة انكجذ انفُشوسٍ أَىاػبً ػذَذح :
 . 1انتهبة انكجذ انًظهٍ ( انجبئٍ , -B-وانتهبة انكجذ ٔ )C-انز ٙرُزوم يٍ انشخض انًظبة إنٗ انشخض انغهٛى
ػٍ ؽشٚن:
َ -وم يشزوبد انذو انًهٕصخ

 اعزخذاو اإلثش ؿٛش انؼوًٛخ نؼذح يشاد ٔث ٍٛأكضش يٍ شخض ٔثشكم خبص ث ٍٛيذيُٙانًخذساد انٕسٚذٚخ
 -انؼالهبد انجُغٛخ انطجٛؼٛخ ٔانشبرح

 اعزخذاو اإلثش ؿٛش انؼوًٛخ نزطجٛن انٕشى ٔث ٍٛأكضش يٍ شخض -اعزخذاو أدٔاد جشادٛخ ؿٛش يؼوًخ ٔكن انششٔؽ انوٛبعٛخ

 يٍ األو انًظبثخ ػهٗ انجُ ٍٛأصُبء انذًم أٔ انٕالدح . . 2انتهبة انكجذ انىثبئٍ انًُتمم ثبنطشَك انًبئٍ -انغزائٍ( انطشَك انفًىٌ -انجشاصٌ) انز٘ ُٚزوم ثبنًبء ٔانـزاء
انًهٕص ٍٛثًلشصاد انًشػٗ ٔٚشًم كالً يٍ:
 انزٓبة انكجذ انلٛشٔع ٙاألنل (A ٙاإلَزبَ)ٙ
 انزٓبة انكجذ انلٛشٔع. E ٙ

كم يب ركش يٍ إَٔاع انلٛشٔعبد أػالِ ْ ٙػٕايم يًشػخ رظٛت انخالٚب انكجذٚخ ٔرؤد٘ إنٗ ظٕٓس يب ٚغًٗ
ثبنًتالصيخ انُشلبَُخ ٔ,رخزهق كًٛب ثُٓٛب ثؼذح َوبؽ:
 دٔس انذؼبَخ ( ْٔ ٙانلزشح انضيُٛخ انز ٙرًزذ ث ٍٛنذظخ دخٕل انلٛشٔط إنٗ جغى انشخض انغهٛى ٔثٍٛ
ظٕٓس األػشاع انغشٚشٚخ ػُذ انًشٚغ)
 شذح األػشاع َٔغجخ انشلبء
 انطشم انٕهبئٛخ نهذذ يٍ اَزشبسْب ث ٍٛانًخبنط ٍٛك ٙانًُضل ٔانًجزًغ
 يؼظى دبالد انزٓبة انكجذ انلٛشٔع ٙرزًبصم نهشلبء ػُذ رطجٛن انزٕطٛبد انالصيخ ٔانًزبثؼخ انجٛذح يٍ
هجم انًشٚغ ٔانلشٚن انطج ٙانًششف ػهٗ انؼالط ٔكشٚن انزوظ ٙانٕثبئ ٙك ٙانًجزًغ.
 يٍ انًٓى جذا ً رضوٛق انًجزًغ دٕل انطشم انٕهبئٛخ نهذذ يٍ اَزشبس ْزِ األيشاع ث ٍٛانغكبٌ ٔرخلٛق
ػجئٓب انًشػ ٙػهٗ انًجزًغ ٔانذٔنخ ػهٗ دذ عٕاء واإللالل لذس اإليكبٌ يٍ َسجخ انتؼطم
واالستشفبء سىاء ً فٍ انًُضل أو انًشفً وثبنتبنٍ صَبدح انمذسح االَتبخُخ نألفشاد .
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ٚج ٍٛانجذٔل انزبن ٙإَٔاع انزٓبة انكجذ ٔانلشٔم كًٛب ثُٓٛب:
َىع انتهبة انكجذ

انتهبة انكجذ A

انتهبة انكجذ B

انتهبة انكجذ C

ًَؾ انفُشوط انًسجت نهًشع
فتشح انسؼبَخ ( ثبألَبو)
ؽشق َمم انؼذوي

RNA
ٕٚ 15-45و
انًبءٔ-انـزاء

فتشح اإلخًبج (فتشح إيكبَُخ َمم انؼذوي)

يٍ َٓبٚخ كزشح انذؼبَخ
إنٗ انًشدهخ انجبكشح يٍ
ظٕٓس األػشاع
أهم يٍ %1
ال ٚذذس

DNA
ٕٚ 45-180و
َوم انذو-اإلثش انًهٕصخ-
انٕشى-األدٔاد انجشادٛخ
انًهٕصخ-يٍ األو انذبيم إنٗ
انجُ-ٍٛ
ػُذيب ٚكٌٕ HBsAg
إٚجبثٛب ً ك ٙانًظم

RNA
ٕٚ 7-180و
َوم انذو-اإلثش انًهٕصخ-
انٕشى-األدٔاد انجشادٛخ
انًهٕصخ-يٍ األو انذبيم
إنٗ انجُ-ٍٛ
ؿٛش يؼشٔكخ

%1
 %10 -5يٍ انجبنـٍٛ

%1
%50

ؽشق انتشخُض انًخجشَخ

أػذاد  HAVيٍ َٕع
IgM

إيكبَُخ زذوث التهبة انكجذ انظبػك
إيكبَُخ زذوث انتهبة انكجذ انًضيٍ

 %50 -25يٍ انشػغ
 %90يٍ ٔنذاٌ األيٓبد
إٚجبث ٙال HBeAg

HBsAg,HBeAg,
Anti-HBs,AntiHBc,Anti-HBe

أػذاد HCV ٔHCV
PCR

:Anti-HBcاألػذاد اإلجًبنٛخ نهًغزؼذ انهج ٙنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :Anti-HBeاألػذاد اإلجًبنٛخ نهًغزؼذ  eنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :Anti-HBsاألػذاد اإلجًبنٛخ نهًغزؼذ انغطذ ٙنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :HAVكٛشٔط انزٓبة انكجذ A
 :HBeAgانًغزؼذ  eنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :HBsAgنهًغزؼذ انغطذ ٙنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :HCVكٛشٔط انزٓبة انكجذ C

انفسىص انًخجشَخ انتٍ تدشي ل تشخُض و يتبثؼخ يشَغ انتهبة انكجذ انىثبئٍ  Aو أَىاع انتهبة انكجذ
انفُشوسُخ األخشي:
 . 1رشرلغ خًبئش انكجذ ( (ALT/SGOT-AST/SGPT
 . 2رؼذاد ػبو ٔطٛـخ ديٕٚخ ( ٚشرلغ ػبدح رؼذاد انكشٚبد انجٛؼبء ك ٙانذو ػهٗ دغبة انهًلبٔٚبد)
 . 3خؼبة ًْٔٛبرٕكشٚذ (ٚذذس ػبدح اَخلبع ك ٙهًٛخ انخؼبة ٔانًٓٛبرٕكشٚذ ثغجت اَذالل انذو انًشاكن
النزٓبة انكجذ)
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 . 4ثٛهٕسٔث ٍٛانًظم ( ٚشرلغ ػهٗ دغبة انجٛهٕسٔث ٍٛاناليجبشش)
 . 5انفسىص انًظهُخ:









:HBcاألػذاد اإلجًبنٛخ نهًغزؼذ انهج ٙنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :Anti-HBeاألػذاد اإلجًبنٛخ نهًغزؼذ  eنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :Anti-HBsاألػذاد اإلجًبنٛخ نهًغزؼذ انغطذ ٙنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :HAVكٛشٔط انزٓبة انكجذ A
 :HBeAgانًغزؼذ  eنلٛشٔط انزٓبة انكجذ B
 :HBsAgنهًغزؼذ انغطذ ٙنلٛشٔط انزٓبة انكجذ (Bػبيم اعزشان)ٙ
 :HCVكٛشٔط انزٓبة انكجذ .C

المستودع:

اإلنسان المريض والحامل.



األػشاع انسشَشَخ:
ٚكٌٕ انشػغ انًظبث ٍٛثبنزٓبة انكجذ انٕثبئ ٙك ٙيشدهخ يب دٕل انٕالدح ؿٛش ػشػ ٍٛٛػبدح
ٔدزٗ ثؼذ كزشح يب دٕل انٕالدح ٚكٌٕ  %50 -30يٍ األؽلبل انًظبث ٍٛثذٌٔ أػشاع أٔ ثأػشاع
خلٛلخ ػبثشح.
.1يشزهخ يب لجم االطفشاس :
رجذأ ثذًٗ ٔرٕػك يغ كوذاٌ انشٓٛخ ؿضٛبٌ ٔاَضػبط ثطُ ٙك ٙانشثغ انؼهٕ٘ األ ًٍٚنهجطٍ ٔرذٕل
نٌٕ انجٕل إنٗ انجُ ( ٙنٌٕ انشب٘ انـبين) ,هذ ٚذذس اعٓبل ػُذ األؽلبل انًظبث ٍٛثبنزٓبة انكجذ
Aأٔ .E
 .2يشزهخ اإلطفشاس(انُشلبٌ):
رزًٛض ثظٕٓس الٚشهبٌ (اطلشاس ك ٙانجهذ ٔثٛبع انؼ )ٍٛخالل ثؼؼخ أٚبو ٔانزٓبة ٔرؼخى ثبنكجذ
ٔانطذبل.

 ؽشق انؼذوي:
ُٚ.)1زوم ػٍ ؽشٚن انلى يٍ خالل :
 . 1رهٕس انٛذ ٍٚثجشاص انًشػٗ
 . 2رهٕس انطؼبو ٔانششاة ػٍ ؽشٚن انزثبة أٔ األٚذ٘ انًهٕصخ ثجشاص انًظبة
 . 3رهٕس يٛبِ انششة ثبنلؼال د اٜديٛخ ػٍ ؽشٚن انًجبس٘
َ.)2بد ًس يب ُٚزوم ػٍ ؽشٚن انذو.
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ؽشق انىلبَخ يٍ انؼذوي ثبنتهبة انكجذ انىثبئٍ :A

تؼتًذ انىلبَخ يٍ اإلطبثخ ثبنتهبة انكجذ  Aػهً انُمبؽ انثالثخ األسبسُخ انتبنُخ:
تُبول انطؼبو وانششاة اِيٍ  -اإلطسبذ انجُئٍ  -انتهمُر
َُظر ثإتجبع اإلخشاءاد انىلبئُخ انتبنُخ :
 .1انُظبكخ انشخظٛخ ٔركشاس ؿغم انٛذ ٍٚثبنًبء ٔانظبثٌٕ هجم رذؼٛش انطؼبو ٔرُبٔنّ ٔثؼذِ ٔثؼذ انخشٔط يٍ
انًشدبع
 .2اعزخذاو انًبء انُظٛق ػُذ رذؼٛش انطؼبو ٔؽجخّ
 .3رأي ٍٛيبء َظٛق ػٍ ؽشٚن كهٕسح انًٛبِ أٔ ؿهٓٛب
 .4ؽجخ انطؼبو جٛذاً ك ٙيكبٌ َظٛق
 .5إػذاد انطؼبو نٕججخ ٔادذح ٔرُبٔنّ ثؼذ انزذؼٛش يجبششح
 .6دلع انطؼبو ك ٙانجشاد ٔدًبٚزّ يٍ ٔطٕل انذششاد ٔانوٕاسع ٔانذٕٛاَبد ٔ انكًٛبٔٚبد
.7

ٔهبٚخ انًخبنط ٍٛنهًشػٗ ثزخظٛض أدٔاد شخظٛخ خبطخ ثبنًشٚغ كئجشاء ٔهبئ ٙنًُغ اَزوبل انًشع إنٗ
انًخبنطٍٛ

 .8رجُت اعزؼًبل طُبثٛش انًٛبِ نهششة يجبششحً ٔخبطخً ك ٙانًذاسط ٔانزجًؼبد انغكُٛخ انكجٛشح ٔيُبْم انًٛبِ انؼبيخ
 .9اإلثالؽ انلٕس٘ ػٍ انذبالد انًشزجٓخ ثًشاجؼخ أهشة يشكض طذ. ٙ

ًب تتؼًٍ اإلخشاءاد انىلبئُخ نتدُت اإلطبثخ ثبأليشاع انًُمىنخ ثبنغزاء وانًبء ػًىيب ً:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10
. 11
. 12
. 13

انُظبكخ انشخظٛخ ٔركشاس ؿغم انٛذ ٍٚثبنًبء ٔانظبثٌٕ هجم رذؼٛش انطؼبو ٔرُبٔنّ ٔثؼذِ ٔثؼذ انخشٔط يٍ
انًشدبع
اعزخذاو انًبء انُظٛق ػُذ رذؼٛش انطؼبو ٔؽجخّ
رأي ٍٛيبء َظٛق ػٍ ؽشٚن كهٕسح انًٛبِ أٔ ؿهٓٛب
ؽجخ انطؼبو جٛذاً ك ٙيكبٌ َظٛق
إػذاد انطؼبو نٕججخ ٔادذح ٔرُبٔنّ ثؼذ انزذؼٛش يجبششح
دلع انطؼبو ك ٙدسجبد دشاسح يُبعجخ هذس اإليكبٌ ٔدًبٚزّ يٍ ٔطٕل انذششاد ٔانوٕاسع ٔانذٕٛاَبد
رُبٔل األؿزٚخ اليؼهجخ ( انذهٛت انًجغزش  -انًؼهجبد يغ االَزجبِ إنٗ كزشح انظالدٛخ)
ؿه ٙانذهٛت ثؼذ انلٕساٌ نًذح خًظ دهبئن ٔرُبٔل انججٍ ثؼذ ؿه ّٛنًذح ػشش دهبئن
ًٚكٍ دلع األؿزٚخ نلزشاد ؽٕٚهخ ػٍ ؽشٚن رجلٛلّا ثًكبٌ َظٛق أٔ ثبنزشكٛض ك ٙعٕائم يهذٛخ أٔ عكشٚخ
(األججبٌ ٔانؼظبئش)
رجُت ياليغخ انطؼبو انُٛئ نألؽؼًخ انًطجٕخخ
انزأكٛذ ػهٗ اإلسػبع انٕانذ٘ كوؾ نألؽلبل دٌٔ  6أشٓش ٔاالثزؼبد هذس اإليكبٌ ػٍ اعزؼًبل ثذائم دهٛت األو
ٔثشكم خبص ك ٙدبنخ انًشع أٔ اإلعٓبل
ً
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رخظٛض أنٕاح روطٛغ خبطخ ثكم يٍ انهذٕو ٔانخؼبس ٔؿغهٓب جٛذا ثؼذ كم اعزخذاو
اإلثالؽ انلٕس٘ ػٍ انذبالد انًشزجٓخ ثًشاجؼخ أهشة يشكض طذ. ٙ

رٛجٍ انظٕسح كٛلٛخ انـغٛم انجٛذ نألٚذ٘ ثبنًبء ٔانظبثٌٕ نًذح ال روم ػٍ الروم ػٍ  30 -20صبَٛخ هجم ٔثؼذ ياليغخ األجغبو
انًهٕصخ ( دغت رٕطٛبد يُظًخ انظذخ انؼبنًٛخ نُظبكخ األٚذ٘):

ػالج انًشع:
ال ٕٚجذ ػالط َٕػ ٙالنزٓبة انكجذ انٕثبئEٔ A ٙػُذ األؽلبل ٔيؼظى انذبالد رشلٗ نٕدذْب :
ٔ رلٛذ انذًٛخ انوهٛهخ انذعى ك ٙرخلٛق انـضٛبٌ ٔانوٙء ٔ,نكٍ ال ػشس يٍ رُبٔل انطلم أٔ انًشٚغ نجؼغ انذعى
 انٕهبٚخ يٍ انزٓبة انكجذ انٕثبئ ٙػُذ األؽلبل ٕٚ:طٗ ثئػطبء نوبح انزٓبة انكجذ Aنكم األؽلبل انًٕجٕد ٍٚك ٙانًُبؽن
انزٚ ٙكٌٕ كٓٛب ادزًبل اإلطبثخ ثبنؼذٖٔ كجٛشاً
ًُٚٔ غ انـهٕثٕن ٍٛانخبص ثبنزٓبة انكجذ  Aدذٔس انًشع انغشٚش٘ ػُذ إػطبئّ خالل ٕٚ 14و يٍ انزؼشع نهلٛشٔط
 يؼذل انشلبء ػبنٔ ٙهذ رذذس انٕكٛبد ث ٍٛانًظبث ٍٛانزٚ ٍٚزطٕس نذ ّٚانزٓبة كجذ طبػن ( أهم يٍ %1يٍ انًظبثٍٛ
كوؾ).
َ تى ػالج ويتبثؼخ انًشػً ػًٍ انًشا ض انظسُخ فٍ خًُغ انًسبفظبد
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دبنٛب ً ال رؤيٍ ٔصاسح انظذخ انهوبح انخبص ثبنٕهبٚخ يٍ انزٓبة انكجذ انٕثبئًٚٔ A ٙكٍ انذظٕل ػه ّٛنًٍ ٚشؿت ػٍ
ؽشٚن انؼٛبداد انخبطخ ألؽجبء األؽلبل .

نمبذ انتهبة انكجذ A
ٚزٕكش ػبنًٛب ً َٕػبٌ يٍ انهوبدبد :
 . 1نوبح انلٕسو أنذْٛذ انًؼطم نهفُشوط ٔدٛذ انزكبكؤ (ٚغزؼًم ك ٙأؿهت دٔل انؼبنى) ٚزٕكش ثؼٛبس 0.5 ( ٍٚيم نألؽلبل أهم
يٍ  15عُخ ٔ 1يم نهجبنـ)ٍٛ
 . 2انهوبح انسٍ انًؼؼف ( ٚغزؼًم ثشكم سئٛغ ٙك ٙانظ ٔ ٍٛانُٓذ نهذبالد انلشدٚخ يٍ هجم انوطبع انخبص ) ,كًب
أظٓش انهوبح انظ ُٙٛانذ ٙانًؼؼق أيبًَب ك ٙاالعزخذاو ٔكؼبنٛخ رظم إنٗ  %95ك ٙانٕهبٚخ يٍ اإلطبثخ ثبنؼذٖٔ
نًذح  3عُٕاد ػهٗ األهم.
 . 3رؼزجش انهوبدبد انًؼطهخ نلٛشٔط انزٓبة انكجذ  ْٙ Aآيُخ االعزؼًبل ٔػبنٛخ انلؼبنٛخ ك ٙانٕهبٚخ يٍ انًشع
رؼطٗ ػهٗ جشػزٔ ٍٛخبطخ نهًغبكش ٍٚإنٗ انًُبؽن انؼبنٛخ انخطٕسح نإلطبثخ ثبنؼذٖٔ ٔاألشخبص انًظبثٍٛ
ثأيشاع رغجت نٓى َوظب ً ك ٙانًُبػخ.
 . 4ػُذ األشخبص األطذبء نٕدع أٌ انلؼبنٛخ يزًبصهخ ػُذ اعزخذاو جشػخ ٔدٛذح كوؾ ( كًب أظٓشد األثذبس أَّ ثؼذ
اعزكًبل انجشػز ٍٛانٕهبئٛز ٍٛنهوبح رظٓش األػذاد انٕاهٛخ ك ٙانًظم ٔرغزًش ثبنذًبٚخ نًذح هذ رضٚذ ػٍ  25عُخ).
يالزظخ ( :ال ُٚظخ ػبدح ثًؼبٚشح يغزٕٖ األػذاد ك ٙانًظم ثؼذ رُبٔل انهوبح ,كٓ ٙؿبنجب ً كبكٛخ نهذًبٚخ ٔانٕهبٚخ يٍ
انًشع).
ًٚ . 5كٍ اعزخذاو انهوبح انضُبئ( ٙكجذ ٔ Aنوبح انزٛلٛخ) كجشػخ ٔدٛذح ٔرؼط ٙيُبػخ جٛذح نٓز ٍٚانًشػ ٍٛانًُزوه ٍٛػٍ
ؽشٚن انًبء ٔانـزاء.
 . 6اندشػخ انًُظىذ ثهب :
 انهمبذ انًؼؼف ( خشػتبٌ)  :انجشػخ انضبَٛخ رؼطٗ ثؼذ  6أشٓش يٍ األٔنٗ ًٚٔ ,كٍ ػُذ انذبجخ صٚبدح انلزشح انلبطهخ
إنٗ  36 -18شٓش  ,ػُذ انجبنـ ٍٛاألطذبء ًٚكٍ نجشػخ ٔادذح أٌ ركٌٕ كبكٛخ.
 انهمبذ انسٍ ( خشػخ وازذح فمؾ)
 . 7انؼًش األدَٗ انًُظٕح ثّ إلػطبء نوبح انزٓبة انكجذ  ْٕAكٕم ػًش انغُخٔ ,ال دبجخ إنٗ انجشػخ انذاػًخ .
 . 8يؼبداد اعزخذاو انهوبح :دذٔس رذغظ ػهٗ إدذٖ جشػبد انهوبح كٔ ٙهذ عبثن.
 . 9انزأصٛشاد انجبَجٛخ نهوبح انزٓبة انكجذ : A
 انهمبذ انًؼؼف :أػشاع يٕػؼٛخ يكبٌ انذوٍ ٔأػشاع ػبيخ خلٛلخ انشذح رخزل ٙػبدح ثؼذ كزشح ٔجٛضح
 انهمبذ انسٍ :نى تالزظ أَخ تأثُشاد يىػؼُخ أو يؼًًخ.

استطجبة نمبذ انتهبة انكجذ :A



ٚؼطٗ نكم األكشاد ثؼًش أكجش أٔ ٚغبٔ٘  1عُخ انًغبكشٌٔ إنٗ يُبؽن راد يؼذل يزٕعؾ أٔ ػبن ٙنذذٔس انزٓبة
انكجذ A
ُٚظخ ثئػطبئّ نجًٛغ انًشػٗ انًظبث ٍٛثأيشاع رؤصش ػهٗ انجٓبص انًُبػ ٙأٔ انًشػٗ انز ٍٚنذٓٚى يشع كجذ٘
شذٚذ ثـغ انُظش ػٍ انًكبٌ انز٘ عٛغبكشٌٔ إن.ّٛ
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نمبذ انتهبة انكجذ ثبنفُشوط :E

رى رطٕٚش ٔرشخٛض نوبح خبص ثبنًشع ك ٙانظ ٍٛيؤخشاً ٚ ْٕٔ ,غزخذو ػبدح نهٕهبٚخ يٍ انلٛشٔط ثئػطبء  3جشػبد هجم
انزؼشع ثًذح أكضش يٍ  6أشٓش  ْٕٔ ,كؼبل نًذح رزجبٔص انغُز ( ٍٛنى رظٓش انذساعبد دزٗ ا ٌٜأيبٌ اعزخذايّ نذٖ انُغبء
انذٕايم ).
وثبئُبد انًشع ػبنًُبً:
دٕان 1.4 ٙيه ٌٕٛيظبة جذٚذ ثبنزٓبة انكجذ انٕثبئ ٙرذذس عُٕٚب ً دٕل انؼبنى ( CDC, 2015دغت إدظبئٛبد يشكض يكبكذخ
ٔانٕهبٚخ يٍ األيشاع انغبسٚخ/أرالَزب /انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ).
تجٍُ انظىسح انتبنُخ َسجخ اَتشبس انتهبة انكجذ انىثبئٍ زىل انؼبنى فٍ ػبو :2005

عالية

َغجخ اَزشبس انزٓبة انكجذ انٕثبئ A ٙدٕل انؼبنى
نؼبو 2005

وفٍ ػبو 2012و:
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متوسطة
منخفضة

وثبئُبد التهبة انكجذ  Aفٍ سىسَب :
إزظبئُبد ػبو :2014رج ٍٛانًخططبد انجٛبَٛخ انًشكوخ ػذد انذبالد انًشزجٓخ ك ٙانًذبكظبد انغٕسٚخ خالل انضالصخ أشٓش
األخٛشح يٍ ػبو  ْٙٔ 2014دبالد يزالصيخ ٚشهبَٛخ يشزجٓخ ْٔ ٙك ٙيؼظًٓب دبالد انزٓبة كجذ أنل.A ٙ

ٔٚج ٍٛانًخطؾ أػالِ أٌ َغجخ انذبالد انًجهؾ ػُٓب نهًزالصيخ انٛشهبَٛخ ك ٙانًذبكظبد انغٕسٚخ نؼبو 2014و ػٍ ؽشٚن َظبو
اإلثالؽ انًجكش كبَذ أػهٗ ك ٙيُبؽن:دًض -دًبِ  ,رهٓٛب يذبكظز ٙديشن -سٚق ديشن ( َظشاً نهكضبكخ انغكبَٛخ كْ ٙزِ
انًذٌ) .
ً
دٛش رج ٍٛدسجخ انهٌٕ األطلش ػذد انذبالد ( انهٌٕ األؿًن نهذبالد األكضشػذدا).
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إخشاءاد انتشطذ وانًكبفسخ
فٍ وصاسح انظسخ انخبطخ ثبنتهبة انكجذ A
روٕو نجبٌ انزشطذ ٔانزوظ ٙانٕثبئ ٙانًشكهخ ػًٍ يذٚشٚبد انظذخ ػهٗ يغزٕٖ انوطش إػبكخ إنٗ انلشٚن انًشكض٘ ٔكشم
االعزجبثخ انغشٚؼخ ثبنًٓبو انزبنٛخ :

ووً.عمى المستوى المحيطي:

•الكشف المبكر عن الحاالت واإلبالغ عنيا عن طريق مراكز الرعاية الصحية األولية وفق تقارير أسبوعية إلى شعبة األمراض

السارية في مديرية الصحة المعنية ومنو إلى مديرية األمراض السارية والمزمنة )و ازرة الصحة(.
•العالج :ال يوجد عالج نوعي لممرض.

•اوستقصاء الوبائي :لمفاشيات واألوبئة فقط ،من قبل فريق التقصي المتوسط وبالتعاون مع عناصر صحية

من المركز الصحي ومركز المنطقة ،وامالء استمارة التقصي الخاصة بالمرض مع ودراسة الظروف البيئية وخاصة مصادر

طرز االنتقال ىل ىي من شخص
مياه الشرب وطرق الصرف الصحي )والبحث عن حاالت أخرى في المخالطين ،لتحديد ا
لشخص أو عن طريق الطعام أو الماء المموث).
•التحميل الوبائي لمبيانات التي تم جمعيا لمعرفة سبب الفاشيات أو األوبئة.
اتخاذ إجراءات المكافحة:

-العزل تطبيق االحتياطات الوقائية لمنع انتقال المرض من المريض إلى المخالطين(تخصيص أدوات شخصية بو) خالل

األسبوعين األولين من المرض.

-التطهير والتخمص الصحي من البراز والبول والدم.

 إعطاء المخالطين الغموبولبن المناعي بمقدار  0.04-0.02مل/كغ من وزن الجسم في العضل.-تحسين اإلصحاح البيئي واإلمداد بماء مأمون ،وازالة التموث البرازي لألطعمة والماء.

-التثقيف الصحي بخصوص اإلصحاح الجيد والتصحح الشخصي مع تركيز خاص عمى التخمص

جيدا.
الصحي من البراز وغسل اليدين ً

ثااياً.عمى المستوى المتوسط:


مؤازرة فريق التقصي المحمي في حال حدوث الفاشيات



التحميل الوبائي لإلصابات في المحافظة



رفع التقارير الشيرية إلى دائرة الدراسات الوبائية في و ازرة الصحة وابالغ الدائرة عن حدوث الفاشيات واألوبئة



التغذية الراجعة لممراكز الصحية



التدريب واإلشراف عمى عمل المراكز الصحية



تأمين وتوزيع األدوية والمواد المخبرية



التعاون مع الجيات األخرى من خالل المجمس الصحي في المحافظة.
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ثالثاً.عمى المستوى المركزي:

•مؤازرة فريق التقصي في المحافظات في الحاالت الطارئة
•التحميل الوبائي لإلصابات في القطر

•التغذية الراجعة إلى المستوى المتوسط
•التدريب واإلشراف
•إعداد وسائل ومواد التثقيف الصحي
•تقدير االحتياجات من األدوية والمواد المخبرية

•إعداد الدراسات والبحوث أو المسوح لمعرفة معدل االنتشار ،وعوامل الخطر المرتبطة بحدوث المرض
•التعاون مع الجيات األخرى والمنظمات الدولية.
ًب َتى إخشاء دوساد تذسَجُخ يستًشح نشفغ سىَخ انؼًم وتسسٍُ األداء وانتشطذ انىثبئٍ نكبفخ انؼبيهٍُ ثه ورنك ثبنتؼبوٌ
يغ يُظًخ انظسخ انؼبنًُخ.
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