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مقدمة
تحرص و ازرة الصحة والسكاف عمى تقديـ الرعاية العالجية والوقائية والخدمات الصحية
لممواطنيف ،وتمتزـ بتقديـ ىذه الخدمات فى وقت االستقرار وفى حاالت الطوارئ كالكوارث
الطبيعية وانتشار األمراض المعدية أو األوبئة ،سواء كاف ذلؾ عمى مستوى نطاؽ محدود أو
مستوى أشمؿ قد يصؿ إلى كافة أفراد المجتمع فى أنحاء الجميورية المختمفة .وىناؾ بعض
األمراض المعدية القادرة عمى االنتقاؿ بسيولة بيف التجمعات البشرية ،وخاصة بيف الفئات
المماثمة فى السمات مثؿ تمؾ التي تحدث فى المدارس وغيرىا مف المنشآت التعميمية ،ومنيا تمؾ
األمراض المعدية التي تنتقؿ مف خالؿ الجياز التنفسي مثؿ :اإلنفمون از والنكاؼ والحصبة وغيرىا،
أو مثؿ تمؾ التي تنتقؿ مف خالؿ الطعاـ والشراب وتتسبب فى حدوث النزالت المعوية والتسممات
الغذائية واإلصابة بفيروس االلتياب الكبدي مف النوع (أ) ،أو أمراض أخرى مثؿ التياب ممتحمة
العيف والجديري المائي وغيرىا مف األمراض المعدية .ونظ اًر ألف بعض تمؾ األمراض يتالزـ
حدوثو مع فترات الدراسة ووجود احتمالية لتكرار العدوى ،فإنو كاف لزاماً أف يتـ إعداد خطة
لمكافحة تمؾ األمراض والحد منيا عمى مستوى المنشآت التعميمية المختمفة ،باإلضافة إلى إعداد
شروط ومعايير صحية لمبيئة التى يجب توافرىا بالمنشآت التعميمية ،وذلؾ حرصاً عمى استكماؿ
أركاف اإلصحاح البيئى داخؿ المنشآت التعميمية لما لو مف أىمية فى الوقاية مف األمراض
المعدية المختمفة.
في ضوء التحديات والتداعيات الصحية واالقتصادية التي شيدىا العالـ أجمع نتيجة
التعرض لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )ٜٔ-فكاف لزاماً تحديث اإلرشادات الوقائية
الخاصة بالتعامؿ مع األمراض المعدية والشروط الواجب توافرىا بالمنشآت التعميمية.
وزارة الصحة والسكان
قطاع الطب الوقائً
اإلدارة العامة لمكافحة األمراض المعدٌة
2022
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الرإٌة
 تحسيف جودة البيئة الصحية والحفاظ عمى صحة الطالب مف أي مرض معدي مما يعزز
جودة العممية التعميمية وصحة المعمـ والطالب.

المهمة
 االكتشاؼ المبكر والسيطرة والتحكـ ومنع انتشار أي مرض معدي داخؿ المنشآت
التعميمية مف خالؿ رفع درجة الوعي الصحي وتنشيط إجراءات الترصد والتعامؿ السريع
مع أي اشتباه بما يتسؽ مع القواعد العممية والعممية المعموؿ بيا عالمياً ومحمياً.

أهداف الخطة
 رفع درجة الوعي الصحي لدى العامميف المعنييف بالتعامؿ مع المنشآت التعميمية.
 االكتشاؼ المبكر لحاالت األمراض المعدية لمنع حدوثيا باإلضافة إلى توفير كافة
األدوية والطعوـ واألمصاؿ الالزمة فى ىذا الشأف.
 الحد مف انتقاؿ األمراض المعدية مف نطاؽ المنشأة التعميمية إلى المجتمع المحيط
والعكس.
 إعداد وتوفير اإلمكانيات البشرية والمادية لمواجية الطوارئ الخاصة بانتشار األمراض
المعدية.
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الشروط الصحٌة الواجب توافرها فى المنشآت التعلٌمٌة
مقومات البيئة الصحية
التيوية:
يجب أف تكوف التيوية جيدة عف طريؽ فتحات النوافذ (مساحة النوافذ التقؿ عف ٔ ٙ/مساحة الحجرة)
و تنقسـ إلى نوعيف:
 طبيعية عف طريؽ النوافذ أوغير طبيعية عف طريؽ الشفاطات والمرواح.
 يمنع التدخيف في جميع أرجاء المبنى وتوجد سياسات لذلؾ ،وتعمؽ عمى الحوائط لمعمـ وتطبؽ
السياسات مف القائميف عمى اإلدارة.
اإلضاءة :تنقسـ إلى نوعيف طبيعى عف طريؽ فتحات النوافذ وغير طبيعى عف طريؽ اإلضاءة
بالممبات ويكوف عدد الممبات كافى لمساحة الحجرة.
مصدر مياه آمف:
 يكوف عف طريؽ شبكة مياه حكومية خاضعة لإلشراؼ الصحى ،واف كاف بالمنشأة التعميمية خزانات
تغذى حنفيات المنشأة التعميمية وتكوف مستوفية لالشتراطات الصحية يتـ غسميا وتطييرىا دورياً
عف طريؽ إدارة المنشأة التعميمية وتحت إشراؼ مكتب الصحة الواقع فى نطاؽ المنشأة وعمى
المنشأة توفير أدوات الغسيؿ والتطيير طبقاً لالشتراطات الصحية.
 عدـ استخداـ الطممبات الحبشية حيث أنيا تعتبر مصدر غير آمف لمياه الشرب بالمنشأة التعميمية.
 متابعة أخذ العينات الدورية مف شبكة المياه بالمنشأة التعميمية مف قبؿ المراقب الصحى التابع
لمكتب الصحة الواقع فى نطاقو المنشأة.
دورات المياه يجب أف تكوف:
 عدد كافى مف الدورات لمطمبة.
 فصؿ دورات مياه الطمبة عف الطالبات.
 استخداـ المطيرات فى تنظيؼ المياه.
 تطيير المراحيض بصفة مستمرة مع حتمية أف تكوف خالية مف الحشرات والقوارض.
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وسيمة صرؼ صحى آمنة:
يجب التخمص مف الصرؼ الصحى بالمنشأة التعميمية بطريقة صحية آمنة بالتوصيؿ عمى شبكة
مجارى عمومية ،وفى حالة استخداـ ترانشات يجب أف تكوف مصمتة بالسعة الكافية ويتـ كسحيا بصفة
دورية قبؿ االمتالء والطفح حتى ال تكوف مصدر تموث بالمنشأة.
المخمفات الصمبة:
 يجب تجمعييا فى صناديؽ مصمتة غير منفذة لمسوائؿ ويتـ التخمص منيا بطريقة آمنة يومياً
لتجنب التحمؿ الذاتى بيا وتكوف مصدر مف مصادر التموث بالمنشأة التعميمية.
 عدـ حرؽ القمامة فى فناء المنشأة التعميمية تجنباً لتصاعد الغازات الضارة بالصحة الناتجة مف
الحرؽ الغير تاـ والمكشوؼ.
البيئة الخارجية لممنشأة التعميمية:
 يجب أف تكوف البيئة المحيطة بالمنشأة التعميمية نظيفة وال يوجد بيا أية صناديؽ لجمع القمامة أو
تراكمات لمقمامة ،ويحظر حرؽ القمامة بجوار المنشأة التعميمية.
 يجب أف تكوف البيئة المحيطة بالمنشأة التعميمية خالية مف أي طفح لمياه الصرؼ الصحي لتجنب
اختالطيا بمياه الشرب.
 يجب أف تقوـ إدارة المنشأة التعميمية بإخطار المحميات لمقياـ بإزالة أيو مموثات توجد في البيئة
المحيطة بالمنشأة.
 يجب أف تقوـ إدارة المنشأة التعميمية بإخطار إدارة المتوطنة لمقياـ بأعماؿ رش المواد المطيرة في
حالة وجود أية قوارض وحشرات.
 يجب االىتماـ مف إدارة المنشأة التعميمية بزرع وتشجير البيئة الخارجية لممنشأة وكذلؾ داخميا في
حالة توافر مساحات تسمح بذلؾ.
 عدـ ترؾ الباعة الجائميف خارج المنشأة التعميمية.
 توعية الطالب لتجنب تداوؿ الغذاء مف الباعة الجائميف.
 سطح المبنى ٍ
خاؿ مف أي مخمفات أو قمامة.
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المعامؿ والمختبرات:
 صيانة دورية لممعامؿ والمختبرات.
 التأكد مف صالحية المواد الكيميائية الموجودة والتخمص مف الفائض منيا بالطرؽ الصحيحة.
 حفظ المواد الكيميائية في الخزائف المعدة ليا وتنظيميا.
 وجود العدد الكافي مف طفايات الحريؽ والتأكد مف أنيا جاىزة لالستخداـ الفوري.
 المحافظة عمى التيوية الجيدة بالمعمؿ ،مع التأكد مف وجود مراوح شفط في حالة سميمة.
 مراجعة االحتياطات الالزمة والضرورية في التعامؿ مع المواد الكيميائية مف قبؿ الطالب
والمدرسيف.
 صالحية وسالمة أدوات المعمؿ.
األثاث والعيد:
التأكيد عمى وجود مكاف آمف إليداع العيد مع التخمص مف األثاث التالؼ بشكؿ فوري ،وعدـ وضع
األثاث في فناء المنشأة التعميمية والممرات وعمى األسطح.
الصيانة:
 صيانة دورات المياه :تشتمؿ صيانة دورات المياه عمي (صنابير المياه ،أحواض الغسيؿ ،أماكف
الوضوء ،أنابيب المياه ،أنابيب الصرؼ ،مراوح شفط اليواء ،الصرؼ الصحي ،األبواب والجدراف،
اإلضاءة ،ورفع مستوى النظافة).
 صيانة مبردات /ثالجات المياه :التأكد مف سالمة الوصالت الكيربائية ومالحظة مصدر المياه
المغذية ليا مع التأكيد عمى أخذ عينات مياه بصورة دورية لمتأكد مف سالمتيا.
عيادة المنشأة التعميمية:
 استخداـ البوسترات التعميمية والمشجعة عمى الممارسات الصحية السميمة.
 توافر حوض غسيؿ أيدي وصابوف سائؿ ووسيمة مناسبة لتجفيؼ األيدي.
 يجب أف تكوف العيادة مزودة بنوافذ مناسبة تسمح بالتيوية الجيدة ،ويتـ فتح النوافذ بصورة دورية.

6

وزارة الصحة والسكان
القطاع الوقائي

دليل وزارة الصحة والسكان

للوقاية والتعامل مع األمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية

 يجب أف تكوف العيادة مجيزة بتميفوف وقائمة بأرقاـ الطوارئ ،مجيزة بسرير وأغطية ووسائد ،وكرسي
متحرؾ ،أجيزة ح اررة وضغط ،قياس سكر ،قياس نظر ،قياس الوزف.
 يتـ االحتفاظ بالممفات الصحية لمطالب.
 وجود األدوية الالزمة في خزانة مغمقة ،وعمبة معدة باإلسعافات األولية.
 حصر جميع أسباب التردد عمي العيادة خالؿ اليوـ الدراسي بدفتر خاص.
إجراءات السالمة:
 التجديد المستمر لطفايات الحريؽ وتوزيعيا عمى مرافؽ المبنى في أماكف يسيؿ الوصوؿ إلييا
والتدريب عمى استخداميا مف قبؿ مسئولي الصحة والسالمة المينية بالمنشأة التعميمية.
 التأكد مف وجود مخارج لمطوارئ بالمنشأة التعميمية وباألماكف المغمقة التي يستخدميا الطالب.
 مراجعة الوصالت الكيربائية والتمديدات ومفاتيح التحكـ.


تدريب الطالب عمى وسائؿ األمف والسالمة وتنفيذ تجارب اإلخالء.

فى حالة وجود مبنى سكنى تابع لممنشآت التعميمية يجب توافر االشتراطات اآلتية:
 المبنى نظيؼ وبحالة جيدة ،ومساحة الحجرات مطابقة لممعايير اليندسية المناسبة لكؿ فرد.
 المبنى ٍ
خاؿ مف الحشرات والقوارض.
 المساحات األرضية المحيطة بالمبنى مناسبة ومطابقة لممواصفات ونظيفة.
 ساللـ المبنى نظيفة وسميمة ومزودة بحواجز لمسالمة.
 األرضيات ذات أسطح سيمة التنظيؼ .
 غرؼ الكيرباء واألماكف الخطرة مغمقة وال يسمح لمطالب بدخوليا.
 وجود نقاط تجمع محددة ومعروفة لدى الجميع في حالة الحريؽ والطوارئ.
 سطح المبنى ٍ
خاؿ مف أي مخمفات.
دورات المياه الخاصة بالمبانى الممحقة بالمنشآت التعميمية:
 المبنى مزود بدورات مياه مناسبة موزعة في المبنى وكافية لعدد الطالب.
 أف تكوف مزودة بمياه وصابوف.

1

وزارة الصحة والسكان
القطاع الوقائي

دليل وزارة الصحة والسكان

للوقاية والتعامل مع األمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية

 توافر إضاءة مناسبة.
 يوجد نظاـ صرؼ صحي.
التثقيؼ الصحي:
االىتماـ برفع الوعي الصحي لمطالب:
 غسيؿ األيدي بصفة مستمرة قبؿ وبعد األكؿ وبعد الخروج مف دورة المياه بالماء والصابوف.
 العناية بالمظير العاـ والنظافة الشخصية.
 عدـ استخداـ أدوات النظافة الشخصية الخاصة بالغير.
 عدـ شراء األطعمة مف الباعة الجائميف.
إجراءات وأنشطة أخرى:
 مبنى المنشآت التعميمية يجب أف يكوف ٍ
خاؿ مف الحشرات والقوارض.
 يتـ تنظيؼ جميع ما يستخدـ في الصؼ الدراسي مف (أدوات ،ألعاب ،مجسمات ،مساند ،أثاث عمى
شكؿ ألعاب  ) ....بصورة دورية.
 االحتفاظ بممؼ عمميات الصيانة والتنظيؼ الدورية ألجيزة التكييؼ والفالتر واإلضاءة في المنشأة
التعميمية.
 يجب تنظيؼ قاعات الدراسة وأدواتيا مف الغبار يومياً.
قواعد تنظيمية عامة
 يتـ تحديد لجنة تنسيقية بما يت ارئى لكؿ منشأة تعميمية ويحدد رئيس المجنة مياـ التنفيذ واإلشراؼ
والمتابعة لكؿ ما جاء في ىذا الدليؿ وما يستجد مف إجراءات.
 يتـ رفع الوعي باإلجراءات الوقائية لجميع أطقـ العمؿ والطالب والزائريف.
 توفير المنظفات والمطيرات ووسائؿ مكافحة العدوى.
 تمتزـ جميع األطقـ الطبية داخؿ المنشأة التعميمية بارتداء الكمامات ومتابعة ما يستجد مف إرشادات.
 عدـ إلقاء المخمفات أو الكمامات أو المناديؿ الورقية في األرض ويتـ التخمص منيا في صناديؽ
القمامة.
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 االلتزاـ بعدـ المصافحة أو المعانقة أو التقبيؿ.
 الحفاظ عمى مسافات آمنة بيف جميع المتواجديف بالمنشأة التعميمية.
 التطيير المستمر لألسطح المشتركة بشكؿ متكرر.
 التنبيو عمى جميع أطقـ العمؿ باستخداـ األدوات الشخصية (زجاجة المياه واألدوات الخاصة ،إلخ).
 التأكد المستمر مف عدـ وجود أي نوع مف التزاحـ بيف الطمبة أو المدرسيف أو أطقـ العمؿ المعاونة
أو أولياء األمور خاصة عند إنياء أي إجراءات إدارية أو دفع رسوـ أو استالـ كتب.

مسار التغذٌة المدرسٌة من المورد حتى الطالب
لجنة االستالـ:
لجنة مف المنشأة التعميمية يتـ تكميفيا باستالـ المىاد الغذائية الموردة لممنشأة وليا دور ومسئوليات
(الفحص الظاىرى – االستالـ – التوزيع).
االشتراطات الصحية لوسيمة نقؿ األغذية والمشروبات:
 أف تﻜىف وسيمة النقم مخصصة لنقم المىاد الغذائية الجافة والمبزدة وقذرة أداة التبزيذ بيا مناسبة
لسعة حيش الشحٍ.
 أف تﻜىف وسيمة نقم المىاد الغذائية مالئمة ونﻈيفة ومحﻜمة اإلغالؽ ،وأف تﻜىف مخصصة لنقم
المىاد الغذائية فقﻂ وأال يتى استخذاميا لنقم مىاد تضز بخىاص المنتﺞ أو بالصحة العامة.
 أف تكوف غرفة التبريد عند نقؿ األغذية المبردة مف (ٔ إلى ٗ ـ )°حسب نوع وطبيعة المنتﺞ.
 أف تسجؿ درجة ح اررة غرفة التبريد في وسائؿ النقؿ بصفة مستمرة في بيانات التسجيؿ عمى أف
تحفظ ىذه البيانات لفترة كافية لمرجوع إلييا.
 يمكف أف تكوف وسائؿ نقؿ المواد الغذائية غير مبردة لممواد الغذائية الجافة أو المعمبة ،عمى أال تزيد
درجة الح اررة عف درجة ح اررة تخزيف ىذه األغذية (ٕ٘ – ٖٓ ـ )°وأف تتوفر تيوية كافية تسمح
بخفض درجة الح اررة ومستوى الرطوبة في وسيمة النقؿ.
 أف تكوف وسيمة النقؿ محكمة الغمؽ تمنع دخوؿ اآلفات والمموثات الفيزيائية األخرى مثؿ الغبار.
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 أف ترص العبوات بيا بطريقة منتظمة ال تؤثر عمي توزيع اليواء بداخميا.
 أف تكوف وسائؿ النقؿ نظيفة بصفة دائمة وخالية مف أي روائح غريبة ويجرى تطييرىا دوريا.
 أف تكوف جميع وسائؿ نقؿ المواد الغذائية جيدة التصميـ والصيانة وأف يحافظ عمييا بحالة جيدة.
الفحص الظاىرى:
الفحص الظاىرى أو التقييـ الحسى لوجبات التغذية المدرسية المنصرفة لطالب المنشآت التعميمية
كمؤشر أولى لمحكـ عمى صالحية المنتﺞ ،وفى ضوء ىذا التقييـ يتـ اتخاذ قرار قبوؿ استالمو مف
عدمو مف قبؿ لجاف استالـ التغذية المدرسية.
المتطمبات التمييدية الواجب مراعاتيا قبؿ وأثناء إتماـ عممية الفحص الظاىرى:
 يجب حصوؿ القائميف عمي عممية التوريد واالستالـ عمى شيادة صحية تثبت خموىـ مف األمراض
المعدية التى تنتقؿ عف طريؽ الغذاء وجراثيميا.
 يجب التزاـ كال مف القائـ بعممية التوريد واالستالـ بقواعد النظافة الشخصية.
 يجب أف يكوف القائـ بعممية االستالـ مدرب وعمى دراية بكيفية إتماـ الفحص الظاىرى.
 يجب توافر متطمبات الفحص الجيد مف معدات كمناضد لمفرز وصناديؽ بالستيكية نظيفة ومطيرة
وترمومتر غذائي ...الخ.
 يجب التأكد مف وصوؿ المواد الغذائية المتفؽ عمييا في عربات محكمة الغمؽ مستوفاة لشروط النقؿ
الجيدة التى تضمف حماية المنتﺞ مف التمؼ الميكانيكي والتموث.
 يجب االلتزاـ بمراجعة وفحص وفرز المواد الغذائية الواردة عند استالميا.
 يجب التأكد مف البيانات المدونة ببطاقة المنتﺞ الغذائي ،وخصوصا فترة الصالحية.
 يجب أال تزيد فترة الصالحية عف الفترة المدونة بالمواصفة القياسية الخاصة بيا.
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الفحص الظاىرى ومعايير قبوؿ أو رفض المواد الغذائية الصمبة :يجب أف يكوف المنتﺞ محتفظاً
بخواصو الطبيعية المميزة لو مف حيث الموف والطعـ والرائحة .وأف يكوف خالياً مف:
 التزنخ والطعـ والرائحة غير المرغوب فييا.
 العفف والنموات الفطرية.
 أي شوائب أو مواد غريبة.
 األجزاء المحروقة.
 الحشرات وأطوارىا وأجزائيا والتمؼ الناتﺞ عف آثارىا.
الفحص الظاىرى ومعايير قبوؿ أو رفض المشروبات (المبف المعمب  -العصير المعمب):
 يجب أف يكوف القواـ والموف متجانسيف ولو الطعـ والرائحة المميز لنوع العصير.
 يجب أف يكوف المنتﺞ خالياً مف التزنخ.
 يجب أف يكوف المنتﺞ خالياً مف أجزاء البذور والقشور.
 يجب رفض العبوات منتفخة الجوانب والحواؼ أو بيا انبعاج أو تسريب.
 يجب رفض العبوات التى بيا تمؼ فى المحاـ.
 يجب رفض العبوات التى بيا رغوة أو مكوناتيا بيا رائحة كريية.
 يجب أف يكوف المنتﺞ خالياً مف أى شوائب أو مواد غريبة أو روائح تخمر كريية.
مالحظات ىامة:
 عند تعرض المعمبات لفساد ينتﺞ عنو تكويف غازات ينشأ ضغط داخؿ العبوة ،ويحدث انتفاخ ويفقد
شكميا المسطح.
 وجود عبوات منبعجة أو متيالكة أو ميشمة يعد داللة عمى سوء تحميميا أثناء النقؿ.
 وجود الكراتيف الحاوية لممعمبات ممزقة ،فإنو يعد داللة إلى وجود قوارض في مخازف المورد أو سوء
ظروؼ نقميا.
 يجب أف يتـ توريد المواد الغذائية في عبوات سميمة نظيفة مما يضمف حمايتو مف التموث والتكسير
وامتصاص الرطوبة مف الجو أو الترشيح ألى دىف.
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االشتراطات الواجب توافرها فى العاملٌن بتداول األغذٌة
أوالً :استخراج الشيادات الصحية:
ال يجوز االشتغاؿ بتداوؿ األغذية إال لمف كاف حاصال عمى شيادة صحية مف الجية الصحية
المختصة تفيد خموه مف األمراض المعدية التي تنتقؿ عف طريؽ الغذاء وعدـ حممو لجراثيميا ،وتستخرج
الشيادة الصحية بعد إجراء الفحوصات الالزمة عمى العامؿ طبقا لقرار وزير الصحة والسكاف رقـ ٜٚ
لسنة  ٙٚوالمعدؿ بالقرار ٖٕٗ لسنة .ٕٓٔٙ
عدـ السماح ألي شخص يشتبو في أنو يعاني مف أو يحمؿ أي مرض معد ينتقؿ عف طريؽ الغذاء،
أو يكوف مصاباً بجروح ممتيبة أو بالتيابات جمدية أو تقرحات أو إسياؿ ،بالعمؿ في تداوؿ األغذية أو
القياـ بأي عمؿ لو صمة مباشرة بالغذاء .واذا كاف ىذا الشخص مف العامميف بالمطعـ فيجب استبعاده
عف العمؿ وتحويمو ألقرب مستشفى أو مركز صحي حتى يتـ عالجو وشفائو مف المرض أو اإلصابة،
وفي حالة تعذر عالجو يستبعد نيائيا عف العمؿ بتداوؿ األغذية.
إذا أصيب عامؿ أثناء العمؿ بجرح فيجب استبعاده فو اًر عف العمؿ حتى تتـ حماية موضع اإلصابة
بشكؿ تاـ بواسطة شريط طبي الصؽ مقاوـ لمماء ذي لوف مميز ومثبت بشكؿ محكـ مع توفير
اإلسعافات األولية ليذا الغرض .وال يسمح لمعامؿ بالعودة لمعمؿ إال بعد تماـ شفائو مف اإلصابة.
ثانياً :يجب التزاـ جميع العامميف بما يمي:
 أف تكوف أيدى العامميف نظيفة دائماً وتكرار غسؿ اليديف مباشرة بطريقة سميمة عند بداية العمؿ
وبعد التعامؿ مع الغذاء أو أي مواد مموثة وبعد الخروج مف دورة المياه وبعد لمس أي جزء مف
أجزاء الجسـ مثؿ الشعر أو الفـ أو األنؼ وبعد العطس والتمخط.
 ارتداء زي نظيؼ وقت العمؿ.
 ارتداء مالبس واقية وأغطية رأس ولحية (إف وجدت) نظيفة حسب مقتضى الحاجة أثناء العمؿ.
 العناية بتقميـ ونظافة األظافر.
 عند ارتداء قفازات يجب أف تكوف مف النوع المطاط ( )latexالذي يستخدـ مرة واحدة ويجب
المحافظة عمييا نظيفة ،وتغييرىا فى حالة تمزقيا.
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 يمنع منعاً باتاً لمس الشعر أو األنؼ أو الفـ أو األذف ،واالمتناع تماما عف البصؽ أو التمخط في
مكاف العمؿ.
 يمنع منعاً باتاً ارتداء المتعمقات الشخصية مثؿ الحمي والخواتـ والساعات.
 عدـ تناوؿ المأكوالت والمشروبات واالمتناع عف التدخيف أثناء تداوؿ الغذاء.
 يحظر تعامؿ العامميف مع الحيوانات األليفة داخؿ أماكف تداوؿ الغذاء.

المقصف المدرسى (الكانتٌن)
يتـ الرقابة والتفتيش عمى المقصؼ ويطبؽ عمى المقصؼ المدرسى كافة القوانيف والق اررات الخاصة
بالغذاء:
 االشتراطات الصحية لمكاف التداوؿ
 اشتراطات العامميف
 سحب العينات لمتأكد مف صالحيتيا لالستيالؾ
 إعداـ األغذية التالفة والفاسدة
 ضبط الغذاء الذى يتـ الشؾ في عدـ صالحيتو لالستيالؾ اآلدمى
االشتراطات الصحية الواجب توافرىا فى المقاصؼ المدرسية:
 أف يكوف المقصؼ بعيد عف أى مصدر تموث مثؿ دورات المياه ومواسير الصرؼ الصحى
 المنطقة المحيطة بالمقصؼ يجب أف تكوف نظيفة عمى الدواـ
 أف يكوف الباب محكـ الغمؽ وال توجد بو أى فتحات تسمح بدخوؿ الحشرات والقوارض
 أف تكوف النوافذ محكمة وعمييا سمؾ ضيؽ النسيﺞ
 دىاف الحوائط واألرضية مف مواد سيمة التنظيؼ ،وأف يكوف المقصؼ نظيؼ عمى الدواـ
 تراعى دائما نظافة وتطيير أسطح المناضد ويجب أف يتوافر فييا الصالبة
 أف تكوف المناضد مف مواد ممساء سيمة التنظيؼ والتطيير
 أف تكوف جميع المعدات المستخدمة نظيفة
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 توافر تيوية جيدة سواء كانت طبيعية أو صناعية ،والتأكد مف نظافة وسائؿ التيوية الصناعية مثؿ
المراوح
 أف تكوف جميع األغذية مغمفة ومدوف عمييا تاريخ اإلنتاج والصالحية
 توفير وعاء محكـ الغمؽ يفتح بالقدـ لتجميع القمامة
 عدـ وضع أى مواد أخرى غير المواد الغذائية داخؿ المقصؼ
 توفير مصدر مياه آمف وحوض لغسيؿ األيدى يتوافر عميو المنظفات والمطيرات والمناشؼ الورقية
أحادية االستخداـ
 توفير ثالجة تعمؿ بكفاءة فى حالة بيع مواد غذائية تستمزـ الحفظ فى الثالجة
 المتابعة الجيدة والرقابة مف مدير المنشأة التعميمية عمى المقصؼ
 سالمة التوصيالت الكيربائية وكفايتيا لألجيزة الكيربائية في المقصؼ طبقاً لألصوؿ الفنية
 حصوؿ العامميف بالمقصؼ عمى الشيادات الصحية التي تثبت خموىـ مف األمراض المعدية
 أف يكوف مصادر المواد الغذائية مف أماكف معروفة وآمنة وبفاتورة رسمية وتـ فحصيا قبؿ استالميا
 يجب استعماؿ المطيرات لمقضاء عمى الجراثيـ وتحفظ بعيداً عف المواد الغذائية
 يجب أف تكوف المواد الغذائية المعمبة خالية مف عالمات الفساد وضمف تاريخ الصالحية
 يجب حفظ الغذاء وفؽ شروط الحفظ الموصى بيا مف قبؿ الشركات المصنعة والمدونة عمى بطاقة
البياف
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مواصفات خزانات المٌاه وكٌفٌة تطهٌرها
مواصفات الخزانات العموية:
 تكوف مرتفعة عف سطح المبنى بما ال يقؿ عف ٖ متر ووجود سمـ سميـ يسيؿ الوصوؿ
 تكوف مصنوعة مف أوعية غير قابمة لمصدأ وال يسمح بدىانيا مف الداخؿ بمادة تؤثرعمى خصائص
المياه أو تكوف مف مباني مبطنة مف الداخؿ بالبالط القييشاني أو أف يبطف بمادة إيبوكسي.
 يزود الخزاف بفتحة لممؿء وأخرى لمتفريغ (تكوف مرتفعة عف القاع بارتفاع  ٔ٘سـ) وفتحة لصرؼ
مياه الغسيؿ في مستوى قاع الخزاف.
 وجود فتحة تيوية عبارة عف ماسورة ممتوية ومنحنية ألسفؿ مزودة بشبكة سمؾ لمنع دخوؿ الحشرات
وأف يحكـ غمؽ فتحة الخزاف وأف يزود الخزاف بعوامة أو ماسورة عادـ.
تطيير الخزانات:
يتـ حصر خزانات المنشآت التعميمية لغسميا وتطييرىا مرة كؿ شير واإلشراؼ الصحي عمى غسيؿ
وتطيير ىذه الخزانات بمركبات الكمور بجرعة ٕٓ جزء /المميوف/ـٖ لمدة مف ٕ ٗ-ساعات ،ويتـ
الغسيؿ عمى الوجو اآلتي:
  تفرغ المياه مف الخزاف وتستعمؿ فرش خشنة إلزالة الشوائب العالقة بجدراف الخزاف والقاع وذلؾ
باستعماؿ المنظفات أو الصابوف ثـ تغسؿ وتفرغ المياه مف ماسورة التفريغ.
 يتـ غسمو بالمياه النظيفة عدة مرات وتفرغ المياه منو.
 يتـ حساب حجـ الخزاف بالمتر المكعب.
 يتـ حساب كمية مسحوؽ ىيبوكموريت الكالسيوـ أو ىيبوكموريت الصوديوـ .
 يتـ إضافة الكمية المحسوبة والالزمة إلى وعاء مف البالستيؾ بو ماء ويتـ تقميبو ثـ يترؾ لفترة
لترسيب الجزء الذي لـ يذاب في المياه.
 يتـ تفريغ المحموؿ الرائؽ إلى وعاء آخر واضافتو إلى الخزاف وترؾ الجزء المترسب في الوعاء
اآلخر.
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 يمأل الخزاف بالمياه ويضاؼ إليو محموؿ مركب الكمور بالجرعة  ٕٓجزء /المميوف/ـٖ ويترؾ لمدة
مف (ٕ )ٗ-ساعات وخالؿ ىذه المدة يتـ فتح المحبس المؤدي إلى الشبكة وبيذا يتـ في الوقت
نفسو تفريغ الخزاف وغسؿ الشبكة ثـ تغمؽ بعد ذلؾ محابس غسيؿ الشبكة.
 يعاد مؿء الخزاف وتستعمؿ المياه بعد ذلؾ لمشرب بعد قياس نسبة الكمور بالماء.
 يتـ أخذ عينات المياه الالزمة مف الخزاف بعد التطيير وارساليا لمتحميؿ والتأكد مف مطابقتيا لقرار
وزير الصحة  ٗ٘ٛلسنة .ٕٓٓٚ
سعة الخزان

ىيبوكموريت الكالسيوم ( %33كمور فعال)

ٔ متر مكعب

ٓ ٙجراـ

ٓٔ متر مكعب

ٓٓ ٙجراـ

ٓ ٙمتر مكعب

ٓٓ ٖٙجراـ

ممحوظة ىامة:
 يجػػب االلت ػزاـ باسػػتيفاء الخ ازنػػات فػػي المنشػػآت التعميميػػة لالشػػتراطات الصػػحية والمداومػػة عمػػى
غسؿ وتطيير الخزاف طبقا لمتعميمات.
 ي ارعػى اسػتخداـ مركبػػات الكمػور المنتجػػة حػديثا حيػػث أف التخػزيف لمػػدة طويمػة يقمػػؿ نسػبة الكمػػور
الفعاؿ ومف ثـ يفقد فعالية المركب.
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الخدمات الصحٌة الواجب توافرها فً المنشآت التعلٌمٌة
عددا مف الخدمات التي ينبغي تقديميا في المنشآت التعميمية لكي يضمف عدـ إصابة
ىناؾ ً

الطالب باألمراض المعدية التي قد تكوف سبباً في إعاقتيـ دراسياً أو جسدياً بشكؿ أو بآخر ،ومف بينيا:

 وجود طبيب بكؿ منشأة تعميمية أو يقوـ باإلشراؼ عمى مجموعة مف المنشآت التعميمية المتقاربة
في حي واحد أو أكثر ،واذا تعذر ىذا األمر فيمكف أف يقوـ ممرض أو ممرضة بالمنشآت التعميمية
باإلشراؼ عمى العممية الصحية إلى أف يتـ استدعاء الطبيب مف مقر عممو في الحاالت الطارئة.
 فحص الطالب وعزؿ كؿ مف تظير عميو أعراض ألي أمراض معدية حسب تعميمات و ازرة الصحة
والسكاف ليذا المرض.
 منع أي طالب مف التواجد فى المنشأة التعميمية تتأكد إصابتو بمرض معدي حتى يتـ الشفاء منو
تماما ،وانتياء فترة العدوى ،مع التزامو في بعض األمراض المعدية بإحضار ما يؤكد سالمتو وعدـ
ً
خطورة عودتو إلى المنشأة التعميمية مف الجية الطبية المسئولة.

 كشؼ طبي شامؿ عند التحاؽ الطالب بالمنشآت التعميمية لمتأكد مف خموىـ مف األمراض المعدية.
 ضرورة مالحظة الطالب في الطابور الصباحى و /أو في قاعات الدراسة ،وعزؿ أي طالب بغرفة
العزؿ بالمنشأة التعميمية يشتبو إصابتو بأي مرض مف األمراض المعدية حتى يحضر الطبيب إلي
المنشأة التعميمية.
 فحص العامميف في المقاصؼ والمطاعـ بالمنشآت التعميمية حتى يتـ التأكد مف خموىـ مف األمراض
المعدية التي قد تنتقؿ إلى الطالب مع إعادة الفحص دوريا.
 مراعاة كثافة أعداد الطالب بالفصؿ الدراسي وحسف التيوية ،وأيضاً األتوبيسات الخاصة بنقميـ.
 عمؿ بطاقة لكؿ طالب يتـ فييا تسجيؿ بياناتو بواسطة ولي أمره عف التاريخ الصحي لو؛ أي دراسة
الحالة الصحية الماضية لمطالب فيما يتعمؽ بأمراض سابقة أو تطعيـ سابؽ.
 تييئة بيئة صحية سميمة.
 التحصيف ضد األمراض المعدية.
 تقديـ األنشطة التوعوية مف محاضرات ونشرات صحية والبرامﺞ المتعمقة بالوقاية.
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دور الطبيب فى المنشآت التعميمية:
 توقيع الكشؼ عمى الطالب والكشؼ عمى الحاالت المشتبو في إصابتيا بمرض معدي في حجرة
العزؿ وتقييميا حسب بروتوكوالت و ازرة الصحة.
 الوقاية مف المشكالت الصحية ذات األولوية ليذه الفئة العمرية ،والتدخؿ المبكر ،واإلحالة لمخدمات
العالجية.
 كشؼ لألمراض الجمدية.
 حصر ومراقبة المخالطيف لحاالت األمراض المعدية ،والبحث عف مصدر العدوى.
 حصر بعض األمراض المعدية التي قد يالحظ انتشارىا بيف الطالب مثؿ (الحصبة  -الحصبة
األلمانية  -الغدة النكافية  -الحميات المعوية (التيفود) -الحمى المخية الشوكية – النزالت المعوية
 التسمـ الغذائى  -االلتياب الكبدي الوبائي – الجديرى المائى – اإلنفمون از – الكوفيد- ٜٔ-.).......
 الكشؼ المبدئي عمى الطالب المستجديف (كفحص البوؿ والبراز والطفيميات ،وقياس نسبة
الييموجموبيف في الدـ وغيرىا؛ والغرض مف ىذه الفحوص اكتشاؼ حاالت اإلصابة بالطفيميات
وحاالت األنيميا بأنواعيا).
 إعادة توزيع الممرضات بالوحدات الصحية عمى اإلشراؼ عمى المنشآت التعميمية وذلؾ بالتعاوف
مع مدير اإلدارة الصحية ومسئوؿ الرعاية الصحية األولية مع وضع جدوؿ يوضح المنشآت
التعميمية ومف المسئوؿ عنيا مف الممرضات.
 التعاوف مع ىيئة التدريس وجميع العامميف بالمنشآت التعميمية.
 اإلشراؼ عمى برامﺞ التوعية والتثقيؼ الصحي لمطالب والمدرسيف والمنسقيف.
 متابعة اإلبالغ عف الحاالت المكتشفة إلي اإلدارة الصحية ومنطقة التأميف الصحي.
 اإلشراؼ الكامؿ عمى أعماؿ مكافحة العدوى وتطيير قاعات الدراسة.
 الكشؼ عمى المرضى (العامميف بالمنشآت التعميمية) وعالجيـ إف أمكف.
 اإلشراؼ الصحي عمى لجاف االمتحانات.
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 اإلشراؼ الصحي عمى األنشطة والمناسبات والتجمعات الرياضية واالجتماعية لمطالب.
 مراقبة أعماؿ الزائرة الصحية والممرضة.
 اإلعداد الكامؿ ألى تثقيؼ صحى لمطالب لألمراض المعدية وما يستجد مف أمراض.
أىمية الفحص الدورى:
 يكوف سبباً في اكتشاؼ كثير مف األمراض في وقت مبكر حتى يسيؿ عالجيا والشفاء منيا بدالً
ضرر بالغاً ،فإىماؿ األمراض المعديةً قد يؤدي إلى التفشيات
ًا
مف تفاقميا مما يضر بالمصاب
الوبائية فى المنشآت التعميمية.

 دراسة التاريخ الصحي لمطالب فيما يتعمؽ بأي أمراض سابقة أو تطعيمات أو لقاحات سابقة أو
حوادث أو جراحات أجريت أو أي أمراض وراثية في العائمة ،لما يكوف لكؿ ىذا مف أثر عمى الحالة
الصحية في المستقبؿ.
 اكتشاؼ الحاالت المرضية المزمنة أو حاالت العيوب الخمقية أو وجود إعاقات تستمزـ رعاية
خاصة.
 تقويـ المستوى الصحي لمطالب واكتشاؼ الحاالت المرضية.
دور الممرضة (الزائرة الصحية) فى المنشآت التعميمية:
 توفير الرعاية األولية والتنظيـ فى عمؿ الفحص الدوري وفحص المستجديف مف الطالب ،كما ىي
مسئولة عف إجراءات الوقاية مف األمراض المعدية.
 إعطاء التطعيـ فى كؿ مرحمة دراسية بداية مف الدخوؿ لرياض األطفاؿ إلي مرحمة التعميـ الثانوى.
 عمؿ ندوات لمطالب فيما يخص مجاؿ الصحة العامة واستدعاء أولياء األمور فى حاؿ اكتشاؼ أى
حالة مرض معدى تظير عمى الطالب.
 التدقيؽ عمى شيادات الميالد والتأكد مف أخذ التطعيمات مف تاريخ الميالد إلى فترة دخوؿ المنشأة
التعميمية وذلؾ أثناء الفحص الدوري لمطالب والمستجديف.
 التعامؿ األمثؿ مع الحاالت اإلسعافية والمواقؼ الطارئة لحيف وصوؿ الطبيب.


اإلشراؼ عمى الجوانب البيئية والمقصؼ بالمنشآت التعميمية.
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 دعـ البرامﺞ الصحية فى المنشآت التعميمية.


تفقد النظافة الشخصية لمطالب وتحويؿ الطمبة الذيف يعانوف مف أعراض مرضية لمعيادات
بالمنشآت التعميمية.

 التعاوف والتنسيؽ مع طبيب العيادة بالمنشأة التعميمية في كؿ ما يتعمؽ بصحة المجتمع المدرسي.
 مالحظة التغذية وباألخص مرحمة رياض األطفاؿ لمالحظة النمو ،ومتابعة نظاـ الغذاء المتكامؿ
مع أخصائية التغذية.
 عمؿ اجتماع شيري مع المدرسيف لمناقشة الحالة الصحية لمطالب أثناء الدراسة.
 ترصد المرض بيف طالب المنشأة التعميمية والعامميف بيا.
 مراقبة الطالب أثناء التجمعات الروتينية وغير الروتينية وفى قاعات الدراسة.
 المرور عمى قاعات الدراسة يومياً والتأكد مف عدـ ظيور أى مف أعراض األمراض المعدية عمى
الطالب بالكشؼ الظاىري.
 التوعية الصحية بأعراض األمراض المعدية مع االىتماـ بدمﺞ الرسائؿ الصحية فى األنشطة
الدراسية وكيفية الوقاية مف األمراض بالتعاوف مع منسؽ المنشأة التعميمية.
 اإلشراؼ عمى إجراءات مكافحة العدوى داخؿ المنشآت التعميمية بالتعاوف مع منسؽ المنشأة
التعميمية.
 متابعة توافر المياه والصابوف والحث عمى غسيؿ األيدي.
 استيفاء النموذج الخاص بالغياب ألسباب مرضية (مع منسؽ المنشأة التعميمية).
 تحويؿ الحاالت المشتبو في إصابتيا بمرض معدي إلى غرفة العزؿ المخصصة لذلؾ بالمنشآت
التعميمية.
 استدعاء الطبيب لمكشؼ عمى الحاالت المشتبية.
 إعطاء بياف يومي لمدير المنشأة التعميمية عف نسبة الغياب بالمنشأة وأسبابيا والحاالت المشتبية.
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تجييز العيادة بالمنشأة التعميمية وتشمؿ:
 غرفة استقباؿ بيا عدد مف الكراسي وميزاف لفحص الطوؿ والوزف.
 غرفة التمريض بيا سرير وترولي يوجد عميو في الرؼ األوؿ صينية الح اررة ،وجياز الضغط،
ومنظار لألذف ،ومصباح ،واإلصابع الخشبية (خافض المساف) لفحص الفـ والحنجرة ،والرؼ الثاني
توجد عميو صينية األدوات المعقمة الخاصة لمجروح والغيار ،وبعض المحاليؿ الخاصة بالتطيير
ومراىـ لمحروؽ والجروح وشاش وقطف ،ولفائؼ لربط الجرح سواء كاف بسيط أو كبير.
 سرير لمراحة فى حاالت اإلغماء واإلعياء الشديد وعدة خزائف لحفظ الممفات واألوراؽ الطبية
واألدوات الخاصة فى العيادة.
تجييز غرفة العزؿ المؤقت بالمنشأة التعميمية
 تقوـ إدارة المنشأة التعميمية والمجنة المختصة بتخصيص غرفة عزؿ مؤقتة عند االشتباه في أحد
الحاالت بيف الطالب أو المدرسيف أو األطقـ المعاونة.
 يجمس أحد المشرفيف أو الزائرة الصحية بصحبة الطفؿ لحيف حضور الطبيب المختص وولي األمر
واحالة الحالة إلى المستشفى بموجب التعميمات المتبعة مف قبؿ اإلدارة التعميمية.
 يراعى تطيير األيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجديف بتمؾ الغرفة.
 في حالة تعذر ارتداء الحالة لمكمامة إذا كانت تشتكي مف ضيؽ التنفس يراعى المتعامميف معيا
ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسافة ال تقؿ عف متريف وعدـ التواجد بالغرفة إال لمضرورة.
 يراعى الجانب النفسي لمطفؿ /الطالب ومنع الوصـ بالمرض.
الرسائؿ الصحية بالمنشآت التعميمية
 أساليب الصحة العامة والنظافة الشخصية (غسيؿ األيدى ،غسيؿ األطعمة ،تغطية األنؼ والفـ
أثناء العطس و السعاؿ.)......
 تطعيمات السف المدرسى اإلجبارية والغير إجبارية.
 نبذة عف كؿ مرض معدي وأعراضو ومتى يتـ اإلبالغ.
 التعامؿ مع المخالطيف لممرضى.
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 توجيو الطالب ألماكف تمقى الخدمة الصحية.
 توزيع المواد اإلعالمية مثؿ الممصقات والمطويات ،ويجب تعميؽ الممصقات فى أماكف ظاىرة داخؿ
المنشأة التعميمية ،أما المطويات فيجب توفيرىا فى المنشآت الصحية ولدى مسئولى المربعات.


توفير مكبرات الصوت مع مسئولى المربعات إلذاعة الرسائؿ الصحية.

 إعداد المواد اإلعالمية والرسائؿ واختبارىا لقياس مدى فيميا وتأثيرىا.
 تدريب القائميف بالتوعية عمى كيفية توصيؿ الرسائؿ بطريقة صحيحة.
القائموف بالتوعية:
 أفراد الفريؽ الصحى بوحدات الرعاية الصحية األساسية وأفراد التأميف الصحي.
 مسئولي المربعات والرائدات الريفيات.
 المتطوعوف مف المدرسيف وطالب الجامعات والمدارس والموظفيف.
 قادة المجتمع و القيادة الدينية والدعاة.
الخدمات العالجية:
 يقوـ الطبيب بسرعة تقييـ الحاالت المرضية الوافدة مف المنشآت التعميمية وفي حاالت التفشيات
الوبائية يفضؿ أف تكوف في مكاف منعزؿ عف باقي غرؼ تقديـ الخدمة حتى ال يتـ اختالط
المرضى مع باقي متمقي الخدمة بالوحدة الصحية /عيادة التأميف الصحي /عيادة المستشفى.
 يقوـ الطبيب بتقييـ الحاالت المحولة إليو مف مسئولي المربعات أو الحاالت التي تحضر مباشرة
طبقاً لمدليؿ اإلرشادى لمتعامؿ مع الحاالت.
 في الحاالت التى تستدعى العالج بالمستشفى يقوـ الطبيب بتحويؿ الحالة أو بإبالغ المراقب
الصحي لالتصاؿ بأقرب نقطة إسعاؼ لنقؿ المريض فى الحاالت الشديدة والحرجة.
 يقوـ المراقب الصحي باالتصاؿ باإلدارة /أقرب مستشفى لمعرفة مدى توافر األماكف بيا الستقباؿ
الحاالت.
 فى الحاالت التى يتـ عالجيا بالمنازؿ يقوـ الطبيب /الممرض بمتابعتيا.
 يقوـ الطبيب /الممرض بتثقيؼ المخالطيف لممرضى.
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التعرٌف باألمراض المعدٌة
 تنجـ األمراض المعدية عف ميكروبات ممرضة مثؿ الجراثيـ والفيروسات والطفيميات والفطريات،
ويمكف أف ينتشر المرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مف شخص إلى آخر.
 يمكف تصنيؼ ىذه األمراض إلى أمراض تسبب مستويات عالية مف الوفيات ،وأمراض تسبب
العجز ،وأخرى يمكف أف يكوف ليا تداعيات عالمية خطيرة ،نظ اًر لسرعة انتشارىا والطبيعة غير
المتوقعة ليذا االنتشار.
 قد تُسبب اإلصابة بالعدوى أعراضاً مرضية خفيفة ،وبالتالي ال يستمزـ عالجيا أكثر مف تمقي
العالج المنزلي ،وبالمقابؿ ىناؾ حاالت ذات أعراض خطيرة قد تصؿ لمرحمة حرجة.
طرؽ اإلصابة باألمراض المعدية
تنتقؿ العدوى بطرؽ مباشرة أو غير مباشرة ،حيث يمكف أف يحدث انتقاؿ لممرض بطرؽ مختمفة بما في
ذلؾ االتصاؿ الجسدي أو األغذية المموثة أو سوائؿ الجسـ أو لمس األشياء (األسطح) المموثة،
استنشاؽ اليواء بالقرب مف مريض ،أو رذاذ مريض ،فتنتقؿ الميكروبات أو الفيروسات مف المريض إلى
الشخص السميـ ،وتكوف طرؽ انتقاؿ العدوى كاآلتي:
 .1طرق انتقال العدوى المباشرة
قد يتـ التقاط العدوى عند المالمسة المباشرة ،أي عند التالمس مع شخص حامؿ لمعامؿ المموث
المصاب بمرض ،مثؿ:
 التعرض لشخص آخر مريض ،عف طريؽ المالمسة المباشرة أو عف طريؽ سوائؿ الجسـ.
 التعرض لحيوانات حاممة لمعوامؿ المموثة ،وتنتقؿ إلى اإلنساف عند التعرض لإلف ارزات عف
طريؽ الممس ،أو تعرضو لمعقر مف الحيواف المصاب.
 انتقاؿ العدوى إلى الجنيف إذا أصيبت األـ الحامؿ عف طريؽ الحبؿ السري ،أو وقت الوالدة عف
طريؽ قنوات الوالدة.
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 .2طرق انتقال العدوى غير المباشرة
حامال لمعامؿ المسبب ،مثؿ:
أيضا بطريقة غير مباشرة عندما يكوف ناقؿ المرض
ً
قد تنتقؿ العدوى ً
 لمس األسطح المموثة.

 تناوؿ طعاـ يحتوي عوامؿ مموثة أو شرب مياه مف مصدر غير نظيؼ.
 التعرض لحامؿ لمعامؿ المموث ،مثؿ :الناموس ،والبراغيث ،والقراد.
عوامؿ الخطر
إف جميع األشخاص معرضوف لإلصابة باألمراض المعدية إال أف ىناؾ مجموعات مف األشخاص
المعرضيف لخطر اإلصابة أكثر مف غيرىـ وتشمؿ اآلتي:
 األشخاص المصابيف بأمراض المناعة الذاتية.
 األشخاص الذيف يتمقوف عالجات تحتوي عمى كورتيزوف طويؿ األجؿ.
 األشخاص الذيف يتمقوف عالجات لمسرطاف.
 األشخاص الذيف أجروا عمميات لزراعة األعضاء.
 مرضى نقص المناعة المكتسبة.
أسباب األمراض المعدية
توجد أسباب كثيرة لإلصابة بالميكروبات (الكائنات الدقيقة) وتشتمؿ عمى ما يأتي:
 .1البكتيريا
بدءا مف األمراض الخفيفة كالتياب
اسعا مف األمراضً ،
ىي كائنات حية وحيدة الخمية تسبب نطاقًا و ً

الحنجرة أو قد تصؿ إلى التياب في قنوات البوؿ حتى تصؿ ألمراض حادة وصعبة كأمراض الحمى
المختمفة أو التياب أغشية المخ.

 .2الفيروسات
الفيروس كائف حي ال يمتمؾ القدرة عمى الحياة بشكؿ مستقؿ ،تتسبب الفيروسات في أمراض كثيرة،
منيا :األمراض واسعة االنتشار ،مثؿ :النزالت البردية االعتيادية ،واألنواع شديدة الندرة كمرض اإليدز.

24

وزارة الصحة والسكان
القطاع الوقائي

دليل وزارة الصحة والسكان

للوقاية والتعامل مع األمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية

 .3الفطريات
تسبب الفطريات عادةً العديد مف األمراض الجمدية ،وقد تسبب الفطريات أمراض صعبة تصيب أجيزة

مختمفة في الجسـ كالجياز التنفسي ،أو الجياز العصبي.
 .4الطفيميات

اضا ،مثؿ :المالريا ،والتي ينشط انتشارىا في بعض الدوؿ اإلفريقية.
تسبب الطفيميات أمر ً
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كوفٌد91-
كوفيد ٜٔ-ىو المرض الناتﺞ عف فيروس كورونا المستجد ( .)SARS-COV-2وقد تـ اكتشاؼ
ىذا الفيروس ألوؿ مرة في نياية ديسمبر  ،ٕٜٓٔحيث أف فيروسات كورونا فصيمة واسعة االنتشار
معروفة بأنيا تسبب أمراضاً تتراوح مف نزالت البرد البسيطة إلى األمراض األكثر خطورة مثؿ متالزمة
الشرؽ األوسط التنفسية ) (MERSومتالزمة االلتياب الرئوي الحاد ( ،)SARSويعد فيروس كورونا
المستجد ( )SARS-COV-2مف ساللة جديدة مف فيروس كورونا لـ تصب البشر مف قبؿ.
كيفية انتشار كوفيد:ٜٔ-
ينتقؿ فيروس ) (SARS-COV-2بشكؿ أساسي عف طريؽ إف ارزات الجياز التنفسي لشخص مصاب
مف خالؿ الرذاذ المصاحب لمسعاؿ أو العطس .فيروس ) (SARS-COV-2ال يمكف أف يدخؿ الجسـ
عف طريؽ الجمد ،إال أف قطرات الجياز التنفسي الحاممة لمفيروس يمكف أف تدخؿ إلى المجري التنفسي
أو األغشية المخاطية لمعيف أو األنؼ أوالفـ حاؿ تالمس األيدي مع األسطح المموثة بالفيروس .وقد
يصاب أي شخص في أي مرحمة عمرية بعدوى الكورونا.
تعريؼ الحالة لمرض كوفيدٜٔ-
الحالة المشتبية:
 -1أي شخص يعاني مف واحد أو أكثر مف األعراض اآلتية:
 أعراض تنفسية حادة مثؿ (كحة ،ضيؽ بالتنفس)
 ارتفاع درجة الح اررة ≥ °ٖٛ
 حدوث فقداف مفاجئ في حاستي الشـ والتذوؽ
 مع أو بدوف أي مف األعراض المصاحبة والغير محددة لمرض معيف مثؿ القئ ،الغثياف،
االسياؿ  ،الصداع ،آالـ بالعضالت ،اإلرىاؽ ،احتقاف الحمؽ.
ٕ -مريض محجوز بأعراض تنفسية حادة شديدة (( )SARIيعاني مف ارتفاع درجة الح اررة ≥
 °ٖٛوكحة مع عدـ وجود أسباب أخري خالؿ العشرة أياـ األخيرة مف تاريخ ظيور
األعراض)
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الحالة المحتممة:
ٔ -ىي حالة مشتبية مع وجود أي مف النقاط التالية خالؿ ٗٔ يوما قبؿ ظيور األعراض:
 مخالط لحالة محتممة أو مؤكدة بالػ  PCRبمرض كوفيدٜٔ-
 مرتبط وبائياً بتجمع حاالت مشتبية لدييا أعراض تنفسية حادة وتـ تأكيد حالة مف بينيـ بالػ
.PCR
 أحد العامميف أو المتردديف عمى أماكف تقديـ الرعاية الصحية والتي تـ اإلبالغ منيا عف
وجود حاالت إصابة مؤكدة بمرض كوفيدٜٔ-
 مخالط لحالة وفاة كانت تعاني مف أعراض تنفسية حادة قبؿ الوفاة.
ٕ -ىي حالة مشتبية ينطبؽ عمييا الخصائص التشخيصية لعدوى الكورونا المستجدة كوفيدٜٔ-
ألشعة مقطعية عمى الصدر (إذا لـ تتوافر يتـ عمؿ أشعة عادية عمى الصدر).
الحالة المؤكدة:
ىي حالة مشتبية أو محتممة تـ تأكيد إصابتيا معمميا بعدوى فيروس الكورونا المستجد (SARS-
) CoV-2بتقنية  (Nucleic Acid Amplification Test) NAATمثؿ تحميؿ الػ  PCRأو الػ ID
 nowأو بتحميؿ المستضد السريع )(SARS-CoV2 Antigen-RDT
عالج كوفيدٜٔ-
ال يوجد عالج محدد لمرض كوفيد ٜٔ-حتى اآلف غير أنو يتـ معالجة األعراض ،وتعتمد خطة العالج
عمى الحالة اإلكمينيكية لممريض.
التطعيـ ضد فيروس الكورونا المستجد
يتوافر اآلف عدد مف التطعيمات اآلمنة والفعالة ضد فيروس الكورونا المستجد )،(SARS-CoV-2
ومصرح باالستخداـ الطارئ لتطعيـ فايزر األمريكي لألطفاؿ أكبر مف ٕٔ عاـ (يرجى مراجعة تحديثات
و ازرة الصحة والسكاف في ىذا الشأف).
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اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذىا لمحماية مف مرض كوفيد:ٜٔ-
ٔ -الممارسات الصحية و اإلستراتيجيات التي من شأنيا منع أو الحد من انتشار كوفيدٜٔ-
 يراعى متابعة المخالطيف فى المنزؿ وفى المنشآت التعميمية ومراقبتيـ لترصد المرض
واالكتشاؼ المبكر لمحاالت الجديدة.
 ضرورة رفع وعي المخالطيف عف المرض وطرؽ انتقالو وكيفية الوقاية منو.
 التباعد االجتماعي وتقميؿ التعرض.
 تقديـ خدمات الدعـ الطالبي المباشر.
 حماية المجموعات األكثر عرضة لمخطر.
 االستخداـ اآلمف لممنظفات بطريقة منتظمة وعمي فترات بينية متقاربة.
يراعى اتباع توصيات و ازرة الصحة والسكاف في تحديد مدة العزؿ واشتراطات العودة لممنشأة التعميمية.
 -2سياسة التباعد اإلجتماعى أو الجسدى:
 وضع عالمات إرشادية لمتباعد االجتماعي في مناطؽ االنتظار واالستقباؿ المزدحمة.
دائما أف يتوافر  ٙأقداـ مسافة بينية لتحقيؽ التباعد االجتماعى
 مع إدراؾ أنو ليس مف الممكف ً

لذا يوضع في االعتبار إضافة مسارات أو ممرات لمسماح بمساحة أكبر بيف المقاعد ويستخدـ
ذلؾ فى كؿ األعماؿ اليومية واألنشطة فى المنشأة التعميمية واألوقات التي قد يتجمعوف فييا
(الحضور واالنصراؼ ،الحمامات ،المقصؼ ...إلخ).

 يطمب مف إدارة المنشأة التعميمية مراقبة الحضور واالنصراؼ لمحد مف التجمع وضماف انتقاؿ
الطالب مباشرة مف والى الفصؿ.
 يجب أف يتـ تداوؿ الوجبات الخفيفة والمشروبات بشكؿ فردي وال يتـ تقديـ وجبات جماعية تزيد
احتمالية االختالط الغير ضرورى.
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 -3النظافة الشخصية:
 نظ اًر ألف العديد مف األمراض المعدية تنتقؿ عف طريؽ المخالطة أو الرذاذ ،فإف الحفاظ عمي
النظافة الشخصية ونظافة األيدي ىما شرطاف أساسياف لموقاية مف غالبية األمراض.


يجب عمي العامميف بالمنشآت التعميمية مراقبة ممارسات النظافة الشخصية وتقديـ الدعـ
لألطفاؿ لتطوير الممارسات الصحية الجيدة ورفع درجة الوعي الصحي لدييـ.

غسيل األيدي:
يعد غسيؿ األيدي مف األىمية التي قد تمنع أو تحد بدرجة كبيرة مف معظـ األمراض المعدية
إجراءات غسيل األيدي:


يجب غسيؿ األيدي بصورة صحيحة وعمي فترات بينية منتظمة (قبؿ وبعد تناوؿ الطعاـ  -بعد
استخداـ دورة المياه  -بعد لمس الحيوانات)



إذا كانت األيدي متسخة بشكؿ واضح ،يجب غسؿ اليديف بالماء الجارى والصابوف وفركيما
جيدا إلزالة أي شوائب عالقة باأليدي.



إذا كانت األيدي غير متسخة بشكؿ واضح  ،فيمكف فركيا بالكحوؿ.

يجب عمى العامميف في مجاؿ التثقيؼ الصحى إرشاد األطفاؿ /الطالب لمحفاظ عمى الممارسات
الصحية وفقًا لمنصائح التالية:


غسؿ اليديف بالماء والصابوف (قبؿ وبعد تناوؿ الطعاـ  -بعد استخداـ دورة المياه  -بعد لمس
الحيوانات).



ضرورة استخداـ المناديؿ الورقية عند العطس أو الكحة.



تجنب لمس العيف أو األنؼ أو الفـ باليد الغير نظيفة.



حاؿ ظيور أي أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة الح اررة يجب استشارة الطبيب فورا.
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ضوابط عودة العامميف ألماكف العمؿ وفترات العزؿ المقررة لحاالت اإلصابة بمرض كوفيدٜٔ-
نظ اًر لتغير الموقؼ الوبائي لفيروس كورونا المستجد مف وقت آلخر فيجب متابعة تحديث التوصيات
الخاصة بو ازرة الصحة والسكاف فيما يخص مدة العزؿ واشتراطات عودة الطالب والعامميف بالمنشآت
التعميمية.
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جدري القردة
مرض جدري القردة ىو مرض فيروسي حيواني المنشأ ينتقؿ إلى اإلنساف مف طائفة متنوعة مف
الحيوانات البرية ،ولكف يظؿ انتشاره مف إنساف إلى آخر محدود ،ويتطمب االختالط الوثيؽ بالشخص
المصاب ،وتتميز بارتفاع في درجة الح اررة يعقبيا ظيور طفح جمدي متعدد األشكاؿ لتصؿ إلى تكويف
قشرة ثـ تختفي تماما دوف أثر في خالؿ فترة مف أسبوعيف إلى ٗ أسابيع ،ويتسبب المرض في إصابة
جميع الفئات العمرية وفي أغمب األحياف ال تحدث مضاعفات لممرض.
طرؽ انتقاؿ العدوى:


طريقة مباشرة عف طريؽ التعرض المباشر وجيا لوجو لمدة طويمة لمرذاذ التنفسي أثناء السعاؿ
أو العطس ،مما يعرض أفراد األسرة أو الفريؽ الصحي دوف تطبيؽ إجراءات مكافحة العدوى
لخطر اإلصابة بعدوى المرض.



لمس التقرحات الجمدية أو البثور أو قشور جمد جدري القردة لشخص مصاب.



االتصاؿ الجسدي الوثيؽ واالحتكاؾ المستمر مع جمد شخص مصاب.



جدرى القردة عدوى تنتقؿ عف طريؽ االتصاؿ الجنسى.



مالمسة األسطح واألدوات المموثة بسوائؿ المريض لجروح في جمد الشخص السميـ ومنيا
مفارش األسرة والمناشؼ أو مشاركة المالبس مع شخص مصاب.



مف األـ لمجنيف عبر المشيمة (جدري القردة الخمقي) أو أثناء االتصاؿ الوثيؽ أثناء الوالدة
وبعدىا.

فترة الحضانة :تتراوح فترة الحضانة بيف ٘  ٕٔ -يوماً ،وفي أغمب األحياف تكوف مف  ٖٔ-ٙيوماً.
األعراض:
تنقسـ فترة األعراض إلى مرحمتيف:
 فترة بداية اإلصابة ومياجمة الجياز المناعي :وفييا يحدث ارتفاع في درجة الح اررة يصاحبياصداع شديد وتضخـ بالعقد الميمفاوية (التي تعتبر مف األعراض المميزة لممرض) والشعور بآالـ في
الظير وفي العضالت ووىف شديد (فقداف الطاقة) وقد تستمر لفترة ٘ أياـ.
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 فترة ظيور الطفح الجمدي :وتحدث عادة بعد مرور يوـ واحد إلى ٖ أياـ عقب اإلصابة بالحمىحسب الحالة المناعية لممصاب ،يبدأ الطفح الجمدي عمى الوجو في أغمب األحياف ثـ ينتشر إلى
أجزاء أخرى مف الجسـ ،يتطور الطفح عمى مدى ٓٔ أياـ بالتتابع مف طفح جمدي بسيط (لو قاعدة
ٍ
صاؼ)  ،بثور (مميئة
مسطحة) إلى طفح أكبر (صمب ومرتفع قميالً)  ،حويصالت (مميئة بسائؿ
بسائؿ أصفر)  ،ثـ تجؼ الحويصالت والبثور لتكوف قشور جافة تسقط وقد يمزميا ثالثة أسابيع
لكي تختفي تماماً.
إجراءات الوقاية مف المرض والحد مف خطورة اإلصابة بالعدوى
 الحد مف التعامؿ مع الحيوانات المشتبو في حمميا العدوى.
 الحفاظ عمى المسافات البينية أثناء التعامالت اليومية لمسافة ال تقؿ عف متر.
 يجب تجنب المخالطة الجسدية المصيقة لممصابيف بعدوى جدري القردة ،والبد مف ارتداء أدوات
الوقاية الشخصية المناسبة عند االعتناء بالمرضى ،كما ينبغي الحرص عمى غسؿ اليديف بانتظاـ
عقب االعتناء بيـ أو زيارتيـ ،ومف اإلجراءات الوقائية الواجب اتباعيا:
 عزؿ المرضى المؤكد إصابتيـ عف اآلخريف المعرضيف لخطر اإلصابة.
 تجنب مالمسة األسطح المموثة حديثاً بسوائؿ الجسـ أو إف ارزات التقرحات الجمدية وعدـ استعماؿ
المالبس المموثة أو البياضات أو الفراش أو المناشؼ التي يستخدميا شخص مصاب بالطفح
الجمدي لجدري القردة.
 غسؿ اليديف بالماء الجارى والصابوف باستمرار في حاؿ تموثيا ،أو فركيا بالكحوؿ في حاؿ عدـ
تموثيا.
 تغطية األنؼ والفـ أثناء السعاؿ أو العطس باستخداـ منديؿ ورقي وحيد االستخداـ ويتـ
التخمص منو بعد االستخداـ مباشرة ،أو باستخداـ أعمى الذراع وليس اليديف.
 الحرص عمى التنظيؼ والتطيير المستمر لألسطح واألرضيات بالمنظفات والمطيرات المعتمدة
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اإلنفلونزا
ينتقؿ فيروس اإلنفمون از المسبب لممرض مف شخص آلخر عف طريؽ الرذاذ المتطاير نتيجة السعاؿ أو
العطس ،ويمكف انتقاؿ الفيروس مف خالؿ األدوات واأليدى المموثة ويكثر معدؿ اإلصابة فى األطفاؿ
عف البالغيف لذا فإف أحد أبرز أسباب انتشار الفيروس فى المجتمع ىي إصابة األطفاؿ فى السف
المدرسي والطالب بصفة عامة فى سنوات الدراسة المختمفة فى مختمؼ المنشآت التعميمية.
فترة الحضانة:
تتراوح فترة حضانة المرض مف يوـ إلى ٗ أياـ ،وقد يظير المرض فى عدة صور كحاالت متفرقة أو
عمى ىيئة أوبئة محمية أو إقميمية أو جائحة.
تشخيص المرض:
الصورة اإلكمينيكية واألع ار

والمضاعفات:

تتمثؿ األعراض الشائعة فى الحمى ،والسعاؿ ،والرعشة ،واحتقاف الحمؽ ،والصداع ،وآالـ بالعضالت،
وتستمر الحمى عادة لمدة ثالثة أياـ.
وأكثر المضاعفات شيوعاً ىي:


االلتياب الرئوي الفيروسي



االلتياب الرئوي البكتيري الثانوي

التشخيص المعممي:
 تستخدـ تحاليؿ لمتشخيص السريع تصؿ نسبة حساسيتيا إلى أكثر مف ٓ ،%ٚتزيد ىذه النسبة في
العينات المأخوذة مف البمعوـ األنفي عف غيرىا.
 تجمع العينات المناسبة إلجراء تحاليؿ اإلنفمون از مف البمعوـ األنفى ومسحة مف الحمؽ ويجب أخذ
العينات خالؿ األربعة أياـ األولى مف المرض ويمزـ إرساؿ العينات إلى المعمؿ لعمؿ مزرعة لعزؿ
مسبب اإلنفمون از ومعرفة النوع.
 يتـ استخداـ اختبار تفاعؿ سمسمة بوليميريز( )PCRلمكشؼ عف الحمض النووى لمفيروس
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تعميمات الوقاية مف المرض:
 غسيؿ األيدى بالماء والصابوف باستمرار.
 التأكد مف تغطية الفـ واألنؼ أثناء السعاؿ أو العطس (مف األفضؿ استخداـ مناديؿ والتخمص منيا
بعد االستعماؿ مباشرة).
 تجنب لمس الفـ واألنؼ والعيف.
 الحرص عمى التنظيؼ المستمر لألسطح واألرضيات بالمطيرات.
 تجنب التواجد باألماكف المزدحمة.
 التزاـ البيت عند الشعور بأعراض االنفمون از حتى استشارة الطبيب.
التطعيـ لموقاية مف المرض:
تطعيـ اإلنفمون از الموسمية يقي مف مضاعفات المرض فى موسـ اإلنفمون از مع مراعاة استمرارية التطعيـ
الموسمى وذلؾ لمطبيعة المتغيرة لمفيروس.
العالج:
يوجد عالج متوفر بالمستشفيات وىو عقار التاميفمو الذي يستخدـ ضد فيروس اإلنفمون از ويقمؿ مف حدة
المرض والمضاعفات الناتجة عنو ،وتزداد كفاءتو إذا استخدـ خالؿ اؿ  ٗٛساعة األولى مف بداية
المرض واليجب تناولو إال باستشارة الطبيب المختص.
اإلجراءات الوقائية:
 يراعى منح إجازة لمحالة المؤكدة مدة ال تقؿ عف ٘ أياـ وحتى زواؿ األعراض.
 يراعى متابعة المخالطيف فى المنزؿ وفى المنشآت التعميمية ومراقبتيـ لترصد المرض.
 ضرورة رفع وعي المخالطيف عف المرض وطرؽ انتقالو وكيفية الوقاية منو.
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جرعات عقار التاميفمو:
الكبار واألطفال أكثر من عمر  12عام:
المرٌض

الجرعة

مالحظات

الكبار واألطفال أكثر من عمر  92عام

 57مللي جرام كل  21ساعة

كبسولة واحدة كل  21ساعة

األطفال أقل من عمر  92عام وأكثر من عام واحد حسب الوزن:
المرٌض

الجرعة

أكثر من  00كجم

 57مللي جرام كل  21ساعة

من  20إلى  00كجم

 06مللي جرام كل  21ساعة

من  91إلى  22كجم

 57مللي جرام كل  21ساعة

أقل من  91كجم

 06مللي جرام كل  21ساعة

مالحظات

 7مللي تساوى ملعقة كاملة
( تمأل إلى الخط األول العلوى
من الملعقة الموجودة بالعبوة )
تمأل إلى الخط األوسط من
الملعقة الموجودة بالعبوة
تمأل إلى الخط السفلى من
الملعقة الموجودة بالعبوة

األطفال أقل من عمر عام واحد:
المرٌض
أقل من عام وأكثر من  2شهور
أقل من  2شهور وأكثر من شهر
أقل من عمر شهر

الجرعة

مالحظات

 0مللي جرام لكل كجم كل 21
ساعة
 1,7مللي جرام لكل كجم كل 21
ساعة
 1مللي جرام لكل كجم مرتين
يوميا

مالحظات:
 تحتوى عبوة التاميفمو الشراب بعد تحضيره عمى تركيز ٕٔ مممي جراـ مف المادة الفعالة لكؿ ٔ
مممي.
 يمكف إعطاء عقار التاميفمو لمسيدات الحوامؿ فى حالة اإلصابة.
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االلتهاب السحائى
االلتياب السحائى ىو التياب األغشية المغطية لممخ والنخاع الشوكى ويشمؿ السائؿ النخاعى،
وقد يمتد االلتياب إلى المادة السنجابية (المخ) مسبباً ما يسمى بااللتياب السحائى المخى الحاد ويكوف
بسبب اإلصابة بعدة ميكروبات مختمفة ( بكتيريا – فيروسات  -فطريات – طفيميات).
يعتبر مرض االلتياب السحائى البكتيرى مف أخطر األمراض فى العالـ وخاصة فى البالد الحارة
الرتفاع معدؿ الوفيات ولخطورة المضاعفات العصبية الناتجة عنو التى تؤدى إلى العجز أو اإلعاقة
مثؿ الصمـ والتأخر العقمى.
أنواع ال لتيا السحائى البكتيرى:
أ -االلتياب السحائى البكتيري الوبائى ) :(Meningococcal Meningitisتسببو بكتيريا النيسيريا
السحائية ) ،(Neisseria meningitidesوىو الميكروب الوحيد القادر عمى إحداث تفشيات
وبائية.
ب -االلتياب السحائى البكتيري الغير الوبائى :تسببو اإلنفمون از البكتيرية نمط ب
) – (H.influenza Bالسبحيات الرئوية )– (S.pnemoniaeالمكورات العنقودية
) – (S.aureusالميكروبات المعوية ) (E.coliوأنواع أخري.


٘ %ٜمف حاالت االلتياب السحائى البكتيرى سببيا جراثيـ النيسيريا السحائية ،اإلنفمون از
البكتيرية نمط ب (المستدمية النزلية) ،والسبحيات الرئوية (النيموكوكى).



٘  %مف الحاالت سببيا أنواع أخرى مثؿ :المكورات العنقودية (الستافيموكوكى) ،الميكروبات
المعوية ،المكورات العقدية (الستربتوكوكى)؛ الميستيريا ......وغيرىا.

ال لتيا السحائى البكتيري الوبائى ):(Meningococcal Meningitis
مسبب المرض :النيسيريا السحائية أو المكورات السحائية وىي مكورات ثنائية سمبية صبغة الجراـ
طريقة انتقاؿ العدوى :االنتقاؿ المباشر عف طريؽ الرذاذ بواسطة إف ارزات األنؼ والحمؽ مف المرضى أو
حاممي الميكروب إلي الشخص السميـ أو استعماؿ األدوات الخاصة بالمريض خصوصا في األماكف
المزدحمة أو األماكف رديئة التيوية.
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تعريؼ الحالة:
الحالة المشتبية:
حمي مفاجئة أكثر مف °ٖٛـ مع وجود واحد أو أكثر مف عالمات التياب السحايا:
 تصمب بالرقبة  -صداع – قيء – تشنجات  -خوؼ مف الضوء  -نزيؼ تحت الجمد
 اضطراب درجة الوعي
 بروز اليافوخ في األطفاؿ أقؿ مف سنتيف
الحالة المحتممة:
 حالة مشتبية باإلضافة إلي تحميؿ كيميائي وصبغة الجراـ لمسائؿ النخاعي
 حالة مشتبية مصحوبة بتعكر السائؿ النخاعي (زيادة خاليا كرات الدـ البيضاء >ٓٓٔ
خمية/ممـ ³وزيادة البروتيف > ٓٓٔ  /ديسيمتر ونقص الجموكوز< ٘ٗ  /ديسيمتر) وايجابية تحميؿ
صبغة الجراـ لػ )(Gram -ve diplococci
الحالة المؤكدة:
حالة مؤكدة بالفحوص المعممية اآلتية:
 مزرعة السائؿ النخاعي أو مزرعة الدـ (نيسيريا سحائية )(Meningococci
 اختبار تفاعؿ سمسمة بوليميريز (Meningococcal )PCR
العتبات الوبائية (مؤشر الخطورة) :Epidemic thresholds
العتبات الوبائية مقياس ىاـ عند اتخاذ قرار بتنفيذ حممة تمقيح جماعى لوقؼ انتشار أمراض التياب
السحايا ،وتستخرج المؤشرات بقسمة عدد الحاالت المرضية عمى عدد السكاف خالؿ فترة زمنية معينة
(فترة وقوع المرض) ويمكف التوقع المبكر لمفاشيات عند:
 زيادة مقدارىا ضعفيف إلى ثالث أضعاؼ مف الحاالت المرضية مقارنة بنفس الفترة الزمنية فى
السنوات الػ ٖ ٘-السابقة.
 تضاعؼ الحاالت أسبوعاً بعد أسبوع عمى مدى ثالث أسابيع متتالية.
 وصوؿ معدالت اإلصابة إلى ٘ حاالت لكؿ مائة ألؼ مف السكاف.
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طرؽ الحد مف انتشار المرض:
أولً :الوقاية العامة من ال لتيا السحائى البكتيرى:
 ضرورة االبتعاد عف مصدر العدوى واإلقالؿ مف المخالطة المباشرة لممرضى.
 منع االزدحاـ فى المنشآت التعميمية المختمفة.
 التيوية الجيدة داخؿ المنشآت التعميمية وخصوصا داخؿ قاعات الدراسة واستعماؿ الكنس
المرطب منعاً إلثارة الغبار الناقؿ لمميكروب.
 االلتزاـ ببرنامﺞ التطعيـ التي تنفذه و ازرة الصحة حيث يتـ تطعيـ السنة األولى مف المراحؿ
التعميمية (حضانة – ابتدائي  -إعدادي  -ثانوي) بالطعـ السحائى الثنائي.
 أخد الجرعات الوقائية مف عقار الريفامبيسيف عند التعرض لحالة مريضة وطبقا لتحديثات
بروتوكوؿ و ازرة الصحة.
ثانياً :إجراءات وقائية خاصة باألطباء وفرق الوقائي بالمديريات واإلدارات:
الترصد الفوري والمستمر لحاالت االلتياب السحائي وذلؾ مف خالؿ:
 اإلبالغ الفوري بنماذج اإلبالغ المعتمدة مف و ازرة الصحة (نموذج اإلبالغ الفورى ونموذج
التقصى الوبائي ونموذج اإلبالغ النيائى) يومياً مف مديريات الشئوف الصحية بالمحافظات إلى
غرفة الطوارئ الوقائية بالو ازرة وذلؾ لجميع حاالت االشتباه بالمرض.
 تأكيد الحاالت معممياً لمعرفة نوع الميكروب المسبب لممرض كما ىو فى تعريؼ الحالة
الموضح سابقاً.
 عزؿ الحالة المؤكدة بمستشفى الحميات.
 عمؿ تثقيؼ صحي لفرؽ العمؿ بالمنشآت التعميمية (مدرسيف -إدارييف -زائرات صحية -
مشرفي التأميف الصحي) لمعرفة وسائؿ منع انتشار المرض وضرورة المرور عمى الطالب
وقاعات الدراسة لرصد أي حاالت مشتبية اإلصابة بالمرض تعاني مف ارتفاع في درجة الح اررة
وخاصة إذا ما كانت مصحوبة بآالـ في الرقبة والرأس واإلبالغ الفوري لمجيات المعنية في حالة
وجود أي اشتباه
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 عمى المنشأة التعميمية متابعة نسب وأسباب الغياب وتوعية فريؽ العمؿ بضرورة اإلبالغ الفورى
عف أى حالة تعانى مف أعراض االلتياب السحائى.
 التنبيو بالتيوية الجيدة لألماكف المغمقة وتعريضيا ألشعة الشمس المباشرة.
عند اكتشاؼ حالة مؤكدة:
 حصر جميع المخالطيف المباشريف لمحالة ومتابعتيـ صحيا لمدة ٓٔ أياـ.
 إعطاء المخالطيف الوقاية الكيماوية (ريفامبيسيف) لمدة يوميف وذلؾ لمقضاء عمى حامؿ
الميكروب.
 ضرورة المرور عمى الطالب وقاعات الدراسة لرصد أي حاالت مشتبية لممرض تعاني مف
ارتفاع في درجة الحرارة وخاصة إذا ما كانت مصحوبة بآالـ في الرقبة والرأس
الجرعات الموصى بيا مف الريفامبيسيف لموقاية ىى:
 البالغيف واألطفاؿ ٕٔ عاـ فأكثر ٙٓٓ :ممجـ مرتيف يومياً لمدة يوميف.
 األطفاؿ (مف سف عاـ إلى ٔٔ عاـ)ٔٓ :ممجـ/كجـ لكؿ جرعة مرتيف يومياً لمدة يوميف (بحد
أقصي ٓٓ ٙممجـ لمجرعة(.
 األطفاؿ أقؿ مف ٕٔ شير  ٘ :ممجـ/كجـ لكؿ جرعة مرتيف يومياً لمدة يوميف.
 حاالت الحمؿ والرضاعة يجب استشارة الطبيب المختص الختيار المضاد الحيوي المناسب مف
(سيبروفموكساسيف أو سيفترياكسوف)
حال تجريع المخالطين من العاممين بالمنشآت التعميمية أو أىل الطفل من البالغين يج

مراعاة

األتي:
 الكبسوالت يجب بمعيا كاممة بشرب كمية كافية مف الماء (حوالي ٕٓ٘ مممي مف الماء أو
العصير) ولكف ممنوع ابتالع الكبسوالت بالمبف.
 يجب مشورة الطبيب عف التداخالت الدوائية حاؿ أخذ أي عقار آخر ألي مرض مصاحب أو
مرض مزمف أو حبوب منع الحمؿ لمسيدات.
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التطعيـ الدوري لمفئات األكثر عرضة لإلصابة بالمرض:
يوجد لقاحاف ضد النيسيريا السحائية (.)Neisseria meningitidis
المقاح األول:
 لقاح ثنائى عبارة عف سكريات متعددة  Polysaccharideمضادة لألنواع  Aو  Cيعطى ٘ٓ.
ممميمتر تحت الجمد وينصح بعدـ إعطائو لألطفاؿ قبؿ سنتيف مف العمر وتعطى جرعة مف ىذا
المقاح لمفئات اآلتية مف طالب المنشآت التعميمية :طالب السنة األولى روضة ،طالب السنة
األولى االبتدائية ،طالب السنة األولى اإلعدادية ،طالب السنة األولى الثانوية.
 كما يعطى لممستيدفيف فى التجمعات مثؿ السجوف واألمف المركزى بشرط مضي عاـ عمى
األقؿ إف كاف سبؽ تطعيميـ.
المقاح الثانى:
 لقاح رباعى مضاد لألنواع

) (A, C, Y, W135ويعطى لممسافريف لممناطؽ الموبوءة

والمسافريف لتأدية الحﺞ أو العمرة.
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الحصبة
الحصبة مرض فيروسي معدي مف أعراضو الحمى والطفح الجمدي البقعي مع رشح في األنؼ والتياب
بالممتحمة وسعاؿ ،كما يتميز بوجود بقع بيضاء عمى الغشاء المخاطي لمفـ والحمؽ تعرؼ ب ػ" Koplik’s
 ،"spotsويظير الطفح الجمدي عادة فى اليوـ الرابع مع انخفاض درجة الح اررة.
مسبب المرض :فيروس الحصبة .RNA-paramyxovirus, genus morbilli virus
فترة الحضانة :عادة ٓٔ أياـ وتتراوح مف  ٚأياـ إلى ٗٔ يوما مف التعرض لممرض.
فترة العدوى :مف ٗ أياـ قبؿ ظيور الطفح إلى ٗ أياـ بعد ظيور الطفح.
مصدر العدوى :اإلنساف المريض أو في فترة حضانة المرض.
طرؽ انتقاؿ العدوى :الرذاذ والمخالطة المباشرة مف شخص إلى شخص.
األعراض:
 ارتفاع درجة الح اررة أكبر مف ٘ ٖٛ,وتستمر مف ٗ إلى  ٚأياـ. رشح وسعاؿ احمرار بالعيف والتياب بالممتحمة إجياد عاـ بقع بيضاء عمى الغشاء المخاطي لمفـ والحمؽ تعرؼ ب""Koplik’s spots الطفح الجمدى :طفح بقعى ) )Maculopapular rashعادة عمى الوجو وأعمى العنؽ ،عمىمدار ٖ أياـ تقر ًيبا ،ينتشر الطفح الجمدى ويصؿ في النياية إلى اليديف والقدميف ،يستمر الطفح
يوما مف
الجمدى لمدة ٘ إلى  ٙأياـ ثـ يتالشى ،في المتوسط يظير الطفح الجمدى بعد ٗٔ ً
يوما)
التعرض لمفيروس (في نطاؽ  ٚإلى ً ٔٛ

الترصد لممرض:

 يجب إبالغ الجيات الصحية عف أى حمى وطفح جمدى (.)Maculopapular rash -يتـ سحب عينة دـ ومسحة مف الحمؽ مف جميع الحاالت المشتبية.
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اإلجراءات الوقائية:
 تجنب مخالطة الحاالت واالبتعاد عف األماكف المزدحمة سيئة التيوية. يراعى إعطاء إجازة لمحالة المؤكدة لمدة ال تقؿ عف ٘ أياـ وحتى زواؿ األعراض. يراعى متابعة المخالطيف فى المنزؿ وفى المنشآت التعميمية ومتابعتيـ لترصد المرض. ضرورة رفع وعي المخالطيف عف المرض وطرؽ انتقالو وكيفية الوقاية منو.عالج المرض:
 يتـ إعطاء المريض عالج نوعي طبقاً لألعراض أو طبقا لما يراه الطبيب. يتـ إعطاء جرعات فيتاميف ( أ ) طبقاً لمفئة العمرية.التطعيـ ضد الحصبة:
عاما ،ويعد التطعيـ الروتيني ضد الحصبة لألطفاؿ
لقاح الحصبة قيد االستخداـ منذ ما يقرب مف ًٓ ٙ

جنبا إلى جنب مع حمالت التحصيف الجماعية في الدوؿ التي ترتفع فييا معدالت اإلصابة والوفاة مف
ً
استراتيجيات الصحة العامة الرئيسية لمحد مف الوفيات الناجمة عف الحصبة عمى الصعيد العالمي.
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الحصبة األلمانً
مرض فيروسي معدى يؤدي إلى ارتفاع طفيؼ في درجة الح اررة مع وجود طفح جمدى بقعى
وتضخـ الغدد الميمفاوية خمؼ األذف أو تحت الرأس أو خمؼ العنؽ ،كما قد يحدث التياب بالمفاصؿ
والعظاـ والتياب بممتحمة العيف ،إال أف أكثر مف ٓ٘ %مف الحاالت تحدث دوف أي أعراض.
تتشابو أعراض الحصبة األلمانية مع األمراض األخرى المصحوبة بارتفاع درجة الح اررة والطفح
الجمدى ،ويعطي مرض الحصبة األلمانية مناعة دائمة لمجسـ حيث ال يصاب الشخص بو مرة أخرى.
مسبب المرض :ىو فيروس الحصبة األلمانية  Rubella Virusوالذى ينتمى لعائمة الفيروسات

Togaviridae
فترة الحضانة ٕٖ-ٛ :يوـ.
فترة العدوى :مف أسبوع قبؿ حدوث الطفح الجمدى إلى أسبوعيف بعد حدوثو.
مصدر العدوى :اإلنساف.
طرؽ انتقاؿ العدوى :الرذاذ أو المخالطة مع المصاب بالحصبة األلمانية أو متالزمة الحصبة األلماني
الخمقية ) Congenital Rubella Syndrome )CRSمف األـ الحامؿ المصابة إلى الجنيف.
األعراض:
 حمى أكثر مف ٘ ٖٛ,درجة مئوية طفح جمدى بقعى )(Maculopapular rash تضخـ والتياب الغدد الميمفاوية ( خمؼ األذف  -العنقية) ألـ والتياب بالمفاصؿعادة ما تكوف أعراض إصابة الطفؿ بالمرض بسيطة وتشمؿ ظيور طفح جمدى بقعى وحمى أقؿ مف
( ٖٜدرجة مئوية) وغثياف والتياب بسيط في البمعوـ ،ويبدأ الطفح الجمدى الذي يحدث في ما تتراوح
نسبتو بيف ٓ٘ وٓ %ٛمف الحاالت بالظيور في العادة عمى وجو المريض وعنقو قبؿ أف يستشري في
الجزء السفمي مف جسمو ويستمر لمدة تتراوح بيف يوـ واحد وٖ أياـ ،ومف أكثر األعراض التي تميز ىذا
المرض مف الناحية السريرية تورـ الغدد الميمفاوية الواقعة خمؼ األذف وفي الرقبة ،أما عدوى المرض
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لدى البالغيف ،وىي أكثر شيوعا بيف النساء ،فتؤدى إلى اإلصابة بالتياب المفاصؿ وقد تدوـ عادة لمدة
تتراوح بيف ٖ وٓٔ أياـ .تظير عادة أعراض اإلصابة بالمرض في غضوف ٕ إلى ٖ أسابيع بعد
التعرض لمفيروس وتتراوح في العادة الفترة التي تكوف فييا القدرة عمي العدوى عمى أشدىا بيف يوـ واحد
و٘ أياـ عقب ظيور الطفح الجمدى.
ترصد المرض:
 يجب إبالغ الجيات الصحية عف أى حالة حمى وطفح جمدى بقعى (rash.)Maculopapular
 يتـ سحب عينة دـ ومسحة مف الحمؽ مف جميع الحاالت المشتبية.اإلجراءات الوقائية:
 تجنب مخالطة الحاالت واالبتعاد عف األماكف المزدحمة سيئة التيوية. التيوية الجيدة ألماكف التجمع واالزدحاـ داخؿ المنشآت التعميمية مثؿ قاعات الدراسة ،وسائؿالنقؿ الخاصة بالطالب وأماكف تناوؿ الطعاـ.
 يراعى إعطاء إجازة لمحالة المؤكدة مدة ال تقؿ عف ٘ أياـ وحتى زواؿ األعراض. يراعى متابعة المخالطيف فى المنزؿ وفى المنشآت التعميمية ومراقبتيـ لترصد المرض. ضرورة رفع وعي المخالطيف عف المرض وطرؽ انتقالو وكيفية الوقاية منو.عالج المرض:
 ال يوجد عالج محدد لمحصبة األلمانية ولكف يمكف الوقاية مف المرض عف طريؽ التطعيـ. يتـ إعطاء المريض عالج نوعي طبقاً لألعراض. يتـ إعطاء جرعات فيتاميف ( أ ) طبقاً لمفئة العمرية.التطعيـ:
لقاح الحصبة األلمانية عبارة عف ساللة حية موىنة تُستخدـ منذ أكثر مف ٓٗ عاما ،وتعطي جرعة
واحدة منو لمفرد مناعة طويمة األمد بنسبة تزيد عمى ٘ %ٜمماثمة لتمؾ المكتسبة مف اإلصابة بعدوى
المرض طبيعيا.
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التهاب الغدة النكافٌة (النكاف)
التياب الغدة النكافية مرض فيروسى معدى تظير أعراضو خالؿ ٕ ٗ-أسابيع مف العدوى
وتشمؿ ارتفاع فى درجة الح اررة ،صداع ،آالـ بالعضالت ،اإلجياد ،فقداف الشيية ،تورـ وألـ في الغدد
المعابية تحت األذف أو الفؾ عمى جانب واحد مف جانبيف الوجو (الغدة النكافية) ويكوف األكثر عرضة
لإلصابة ىـ األطفاؿ مف ٕ ٕٔ-سنة ،ويكوف فصمي الشتاء والربيع األكثر لحدوث عدوى النكاؼ وفى
حالة اإلصابة يعطى المريض المناعة مدى الحياة.
فترة الحضانة ٗ-ٕ :أسابيع
طرؽ انتقاؿ العدوى:
 فترة الحضانة مف أسبوعيف إلى أربعة أسابيع. تنتشر العدوى عادة عف طريؽ الرذاذ الصادر مف الفـ ،األنؼ ،أو الحمؽ مف شخص مصابوذلؾ عند السعاؿ أو العطس.
 تحدث اإلصابة عند مالمسة األدوات أو األسطح المموثة برذاذ شخص مصاب.العالج :ال يوجد عالج محدد لممرض (يكوف العالج لألعراض).
اإلجراءات الوقائية:
 .1اإلجراءات المتبعة عند الشتباه فى الحالة:
 عزؿ المصاب لمدة أسبوعيف ويكوف ذلؾ اإلجراء مف الطبيب المختص مف الجية المعنية. الراحة التامة لممريض. إعطاء المريض خافض لمح اررة ومسكف لأللـ باإلضافة إلى ما يراه الطبيب المعالﺞ طبقاً لمحالةعمى أف يقوـ (التأميف الصحى – الوحدة الصحية – المستشفى – أخرى )...بصرؼ العالج.
 -متابعة المخالطيف لمدة أسبوعيف.
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 .2إجراءات وقائية عامة:
 الحد مف االختالط مع األشخاص اآلخريف خاصة األطفاؿ وذوى المناعة الضعيفة والسيداتالحوامؿ.
 التيوية الجيدة ألماكف التجمع داخؿ المنشأة التعميمية وخارجيا ( قاعات الدراسة – عنابر)... - تغطية الفـ واألنؼ بمنديؿ عند العطس أو السعاؿ. غسؿ اليديف بالماء والصابوف باستمرار مع ضرورة توفير الماء والصابوف بصفة مستمرة. عدـ مشاركة استخداـ أدوات الشخص المصاب. تنظيؼ األسطح باستمرار خاصة بعد استعماؿ الشخص المصاب. التثقيؼ الصحى.التطعيـ:
يعد أخذ طعـ (الحصبة ،الحصبة األلمانى ،النكاؼ) ىو أفضؿ طريقة لموقاية مف اإلصابة بالتياب
الغدة النكافية ،ويتـ إعطاء الطعـ فى صورة جرعتيف بصفة روتينية لألطفاؿ فى مصر ،األولى عند
عمر عاـ والثانية عند عمر عاـ ونصؼ ،والطعـ يعطى مناعة طويمة األمد (تصؿ إلى مدى الحياة)
فى أكثر مف ٓ %ٜممف تمقوا التطعيـ.
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الجدٌرى المائى
يعتبر مرض الجديرى المائى أحد األمراض الفيروسية الشائعة ،وىو مرض شديد العدوى يصيب
األطفاؿ بشكؿ عاـ لكنو يمكف أف يصيب الكبار ،وتحدث العدوى غالباً خالؿ فصمي الشتاء والربيع
وفى العادة تشفى معظـ الحاالت تماماً.
مسبب المرض :فيروس ()Varicella Zoster
فترة الحضانة :تتراوح مف ٕ ٖ-أسابيع (ٓٔ ٕٔ-يوـ).
فترة العدوى :تبدأ مف يوميف قبؿ ظيور الطفح حتى سقوط آخر قشرة لمحبيبات ( مف ٖ ٔٓ-أياـ)
مصدر العدوى :اإلنساف المريض أو حامؿ الفيروس.
طرؽ انتقاؿ العدوى:
 تنتقؿ العدوى عف طريؽ الرذاذ مف الفـ واألنؼ مف شخص مصاب وذلؾ عف طريؽ السعاؿ أوالعطس
 قد تحدث اإلصابة عند مالمسة حويصالت وبثور المرضاألعراض:
 ارتفاع بسيط فى درجة الح اررة مصحوب بألـ فى الظير والمفاصؿ. فى اليوـ التالى يبدأ ظيور طفح جمدى فى كؿ أجزاء الجسـ عمى شكؿ بثور وحويصالت معوجود حكة جمدية شديدة.
 تظير عمى المصاب أعراض أخرى مثؿ ألـ بالبطف أو بالحمؽ ،صداع أو الشعور بالتعبواإلرىاؽ العاـ.
اإلجراءات الوقائية:
 التيوية الجيدة ألماكف التجمع داخؿ المنشأة التعميمية (قاعات الدراسة – أماكف تناوؿ الطعاـ )..أو خارج المنشأة التعميمية.
 تغطية الفـ واألنؼ عند العطس أو السعاؿ. -غسؿ اليديف بالماء والصابوف باستمرار.
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 عدـ المشاركة فى استخداـ أدوات الشخص المصاب. االلتزاـ بالبقاء في المنزؿ عند ظيور األعراض ومحاولة االبتعاد عف المحيطيف بالمنزؿ قدرالمستطاع والحد مف االختالط مع اآلخريف.
 رعاية المصاب وينصح بأخذ حمامات ماء دافىء باستمرار فى أجواء جيدة ،كما يمكف استعماؿبعض المرطبات عمى الجمد لمنع الحكة وبعض األدوية الميدئة لمحكة بعد مراجعة الطبيب
المختص.
إجراءات أخرى:
 يراعى إعطاء إجازة لممصاب لمدة حوالي أسبوع أو حتى تجؼ جميع الحويصالت. يراعى متابعة المخالطيف فى المنزؿ وفى المنشآت التعميمية ومتابعتيـ لترصد المرض. -ضرورة رفع وعي المخالطيف عف المرض وطرؽ انتقالو وكيفية الوقاية منو.
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التسمم الغذائى الحاد
تعد أسباب التسمـ الغذائي الحاد معقدة نظ اًر لمتنوع الواسع فى العوامؿ المسببة لممرض والتى
تشمؿ الجراثيـ والفطريات والطفيميات والفيروسات والكيماويات ،واألسباب األكثر شيوعاً لمتسمـ الغذائي
الحاد ترتبط بالسموـ التى تنطمؽ نتيجة لتكاثر الجراثيـ فى الطعاـ قبؿ تناولو ،ولعؿ أىـ المسببات
البكتيرية لممرض ىى (Bacillus ، Staphylococcus aureus ، Clostridium perfrengens
 ،)cereusكما تشمؿ األسباب األخرى لممرض تموث األطعمة بالمعادف الثقيمة أو المركبات العضوية
أو السموـ التى تنتجيا.
وتكتشؼ األمراض المنقولة بالغذاء عند حدوث مرض عقب فترة حضانة قصيرة ،ويعقب تناوؿ غذاء
مموث ،ويعتبر التقصى الفورى والشامؿ عامالً أساسياً لتأكيد التشخيص واتخاذ اإلجراءات الوقائية.
التسمـ الغذائى الحاد:
 بداية مفاجئة (ٖٓ دقيقة إلى  ٗٛساعة) الثنيف أو أكثر مف األعراض اآلتية (مغص – قيء –
غثياف – إعياء – ارتفاع بدرجة الح اررة – إسياؿ) ،ويشتبو بوجود تسمـ غذائي عند حدوث تمؾ
األعراض لحالتيف أو أكثر ،يتشاركوف نفس الطعاـ ،أو يتشاركوف نفس مكاف تناوؿ الطعاـ.
 عند حدوث حاالت فردية متفرقة ال تعتبر تسمـ غذائى.
 مف الممكف اعتبار وجود حالة واحدة تسمماً غذائياً مثؿ حاالت التسمـ الممباري (يتميز بوجود
أعراض عصبية) وحاالت التسمـ بمواد كيميائية.
أىـ مسببات التسمـ الغذائي الحاد:
أسبا بيولوجية:
 البكتيرية :السموـ التي تفرزىا بعض الميكروبات مثؿ اإلشريكية القولونية (اإليكوالى) ،المكورات
العنقودية الذىبية ،الباسيميس سيريس ،الكموستريديوـ بريفرينجينز والسالمونيال البا ارتيفية،
الكامبيموباكتر.
 الفيروسية :فيروس االلتياب الكبدي (أ) ،فيروس الروتا ،النوروفيروس
 الطفيميات :االنتميبا ىيستولوتيكا
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كما يشمل التسمم الغذائي أسباباً أخرى مثل:
 تموث األطعمة بالمعادف الثقيمة.
 المركبات العضوية (.)Organophosphorus compounds
 السموـ التى تنتجيا الطحالب الضارة.
 التسمـ باألسماؾ التي تحدث الشمؿ (سمكة األرنب).
 وقد يحدث التسمـ بشكؿ عرضي أو بشكؿ متعمد.
جدول أىم مسببات التسمم:
المسبب

فترة الحضانة

األعراض

المكورات العنقودٌة الذهبٌة

من  06دقيقة –  0ساعات
متوسط من  1ساعة إلى  5ساعات

غثيان شديد ،قيء ،تشنجات ،إعياء ،قد يحدث
إسهال ،انخفاض في درجة الحرارة

السالمونٌال

من  0ساعات  54 -ساعة

آالم بالبطن مع إسهال وقيء متكرر وارتفاع
في درجة الحرارة

اإلشرٌكٌة القولونٌة
(اإلٌكوالي)

من يوم –  9أيام

إسهال مائي مع ألم بالبطن

التسمم الغذائً الكٌماوي

مباشرة بعد التناول

غثيان  -قيء مفاجئ

التسمم الممباري

من  21ساعة –  00ساعة

تسمم عصبي مع أعراض خفيفة في الجهاز
الهضمي

اإلجراءات الوقائية:
 -1لمحالت:
يجب التنبيو عمى المرضى بالتوجو الفورى لممستشفيات لتمقى اإلسعافات األولية وجمع عينات (براز،
قيء  ،دـ) وعدـ تناوؿ بقايا الطعاـ المشتبو بو.
 -2لممخالطين:
التثقيؼ الصحى والتنبيو عمى عدـ تناوؿ بقايا الطعاـ المشتبو بو.
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إجراءات التفشيات الوبائية:
 يقوـ فريؽ الترصد باإلدارة الصحية بمراجعة الحاالت المبمغة لتحديد موعد ومكاف التعرض
المحتمؿ وحساب عدد السكاف المعرضوف لمخطر.
 أخذ عينات مف الطعاـ إلرساليا إلى المعمؿ لمتحميؿ واعداـ باقى الطعاـ.
 الحصوؿ عمى قائمة كاممة بكؿ األطعمة المقدمة ومصادرة تمؾ األطعمة وحفظيا فى درجة
ح اررة ٗ مئوية مف أجؿ التحميؿ المعممي.
 جمع عينات إكمينيكية مف الحاالت المشتبية بما فى ذلؾ البوؿ والبراز والقىء.
 بعد جمع بيانات الطالب المعرضيف لألطعمة محؿ االشتباه يتـ عمؿ تحميؿ وبائى لتحديد
الطعاـ المسئوؿ عف الحاالت.
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التهاب المعدة واألمعاء الحاد (نوروفٌروس)
النوروفيروس ىو فيروس شديد العدوى وقد يسبب تفشيات وبائية ،تسبب العدوى بالفيروس
التياب المعدة واألمعاء الحاد ،يتحسف معظـ المصابيف بمرض نوروفيروس في غضوف يوـ إلى ثالثة
أياـ .عادة يسبب قيء واسياؿ متكرر ويمكف أف يؤدي إلى الجفاؼ ،خاصة عند األطفاؿ الصغار
وكبار السف واألشخاص المصابيف بأمراض أخرى ،كما أنو ينتشر بسيولة مف شخص آلخر ويمكف
لألشخاص المصابيف بمرض نوروفيروس أف يفرزوا مميارات مف جزيئات نوروفيروس ،الفيروس قادر
عمى إحداث تفشيات وبائية عمى مدار العاـ ولكف عمى األغمب قد تحدث في الفترة بيف شير نوفمبر
وحتى إبريؿ.
مسبب المرض :النوروفيروس )(Norovirus
فترة الحضانة  :مف ٕٔ إلى  ٗٛساعة
طرؽ انتقاؿ العدوى:
 االتصاؿ المباشر بشخص مصاب
 الطعاـ المموث
 الماء المموث
 لمس األسطح المموثة
شيوعا لمنوروفيروس ىي:
األعراض األكثر
ً

 قىء واسياؿ  ،غثياف  ،آالـ في المعدة
 وقد تصاحب تمؾ األعراض :حمى  ،صداع  ،آالـ بالجسـ ،جفاؼ

التشخيص المعممي :عمؿ اختبار  PCRمف عينات البراز أو القيء أو الغذاء أو الماء أو العينات
البيئية لنوروفيروس.
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اإلجراءات الوقائية:
جيدا بالماء والصابوف بانتظاـ وعمي مدار اليوـ.
 غسؿ اليديف ً
 غسؿ الفاكية والخضروات بعناية قبؿ تحضيرىا وتناوليا.

 عمى الشخص المريض تجنب تحضير الطعاـ أو العناية باآلخريف ،ولمدة يوميف عمى األقؿ بعد
توقؼ األعراض.
 تنظيؼ وتطيير األسطح المموثة.
جيدا واألفضؿ غمسيا بماء درجة ح اررتو ٓ ٜدرجة سيميزية (درجة
 غسؿ المالبس المموثة ً
الح اررة الكافية لمقضاء عمى الفيروس).

العالج:
ال يوجد عالج محدد ،يتـ عالج األعراض مع األخذ فى االعتبار تقديـ سوائؿ تعويضية لتجنب
مضاعفات الجفاؼ.
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االلتهاب الكبدى الوبائى ( أ )
ىو التياب فيروسى حاد يصيب الكبد ،وينتقؿ عف طريؽ الطعاـ والشراب المموثيف بالفيروس ،ويصيب
المرض حوالي عشرة مالييف شخص فى أنحاء العالـ كؿ عاـ وتكثر اإلصابة خاصة فى المناطؽ
الفقيرة والنامية نظ اًر لظروؼ النظافة والبيئة الصحية ،وعادة ما تمنح اإلصابة بااللتياب الكبدى الوبائى
(أ) مناعة مدى الحياة ،وأىميتو ترجع إلى أنو يمكف أف يسبب تفشيات وبائية.
فترة الحضانة :مف ٗٔ –  ٕٛيوـ.
فترة العدوى :تبمغ القدرة عمى التسبب فى العدوى أقصاىا خالؿ النصؼ األخير مف فترة الحضانة
وتستمر أياما بعد ظيور اليرقاف ،وتكوف غالبية الحاالت غير معدية بعد األسبوع األوؿ مف اليرقاف.
األعراض:
حمى ،شعور بآالـ بالجسـ ،غثياف ،فقداف الشيية ،آالـ بالبطف ،إسياؿ ،تغيير بموف البوؿ لموف يشبو
الشاى ،ثـ يبدأ ظيور اليرقاف (اصفرار الجمد واصفرار بياض العيف) ،ويكوف كثير مف الحاالت بدوف
أعراض وبعضيا بسيط بدوف يرقاف وال سيما فى األطفاؿ ،وتزداد شدة المرض مع تقدـ العمر.
طرؽ انتقاؿ العدوى:
يتواجد الفيروس فى براز األشخاص المصابيف بااللتياب الكبدي الوبائي ( أ ) ،وتنتشر العدوى عادة
مف شخص إلى شخص عف طريؽ:
 الطعاـ والشراب المموثيف بالفيروس الذى ينتقؿ عف طريؽ الذباب أو األيدى المموثة ببراز
الشخص المريض.
 تموث مياه الشرب بالفضالت اآلدمية ،أو غسؿ الطعاـ بماء مموث.
 تناوؿ الطعاـ الغير مطيى والمموث بالفيروس كبعض األطعمة التى تؤكؿ نيئة مثؿ المحار
والخضار والفاكية.
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اإلجراءات الوقائية :
يجب اتباع الوسائؿ الوقائية البسيطة وذلؾ لمنع انتشار المرض وخصوصاً بيف أفراد المنشأة التعميمية
الواحدة كما يمى:
 عزؿ الحالة المؤكدة منزلياً أو بالمستشفى وفقا لحالتيا الصحية حتى أسبوع عمى األقؿ مف
ظيور اليرقاف أو حسب إرشادات الطبيب
 أىمية النظافة الشخصية وذلؾ بغسؿ األيدى جيدا بالماء والصابوف بعد كؿ استعماؿ
لممرحاض.
 إذا احتوت الوجبة عمى خضار وفاكية يتـ غسميا جيداً قبؿ األكؿ ،وعدـ تناوؿ الطعاـ والشراب
المكشوؼ والمعرض لمذباب.
 نظافة المراحيض والحمامات.
 التأكد مف أماف مصادر مياه الشرب ،ويجب االىتماـ بنظافة خزانات المياه (االىتماـ بكمورة
المياه).
 بالنسبة لمتحصيف :يوجد تطعيـ ضد فيروس االلتياب الكبدى ( أ ) ويعطى غالباً لألشخاص
األكثر عرضة لإلصابة.
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الحمى التٌفودٌة والباراتٌفودٌة
حمى التيفود والباراتيفود مرض بكتيري تسببو السالمونيال التيفية والسالمونيال الباراتيفية ،ويحدث التيفود
عمى مدار العاـ مع زيادة فى أعداد الحاالت خالؿ أشير الصيؼ ،واإلنساف ىو مصدر العدوى لمحمى
التيفودية والباراتيفودية ،وال يوجد مصدر حيوانى أو بيئي لممرض ،وتحدث العدوى نتيجة تناوؿ الماء أو
الطعاـ المموث ببراز أو بوؿ (شخص مريض  /مريض في فترة النقاىة  /حامؿ لممرض) وفي غالب
األحياف يكوف حاممى الميكروب في البراز أكثر شيوعاً مف حاممى الميكروب في البوؿ.
المخالطوف في العائمة لمشخص المريض يمكف أف يكونوا حامميف مؤقتيف أو دائميف لمميكروب.
فترة الحضانة :تتراوح بيف  ٖٓ - ٙيوماً وتعتمد بشكؿ كبير عمى حجـ الجرعة المعدية ،وفي الحمى
الباراتيفودية تتراوح فترة الحضانة مف يوـ الي ٓٔ أياـ.
األعراض:
 حمى مستمرة.
 صداع شديد.
 إمساؾ (وىو أكثر حدوثا مف اإلسياؿ في البالغيف).
 فقداف الشيية وخموؿ عاـ.
 سعاؿ جاؼ.
 بطء نسبى بضربات القمب.
 تورـ الغدد الميمفاوية.
 بقع وردية عمى الصدر تتحوؿ إلى الموف الدموي.
 ومف أخطر المضاعفات أف يحدث ثقب في األمعاء أو نزيؼ معوي وخصوصاً في الحاالت
التي لـ تعالﺞ ،وقد يحدث تسمـ دموي.
طريقة انتقاؿ العدوى:
 تناوؿ الطعاـ أو الشراب المموث ببراز أو بوؿ المرضى أو حاممي الميكروب. -تناوؿ المحار التي تُجمع مف مياه مموثة بالمجاري.
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لمسمدة بالسماد البشري والمموثة بالميكروب
 تناوؿ الفواكو النيئة أو الخضروات ا ّ تناوؿ األلباف ومنتجات األلباف غير المبسترة والمموثة بأيدي حاممى الميكروب. يمكف أف ينقؿ الذباب الميكروب إلى األطعمة ومنيا لإلنساف.تعريؼ الحالة لمرض التيفويد:
الحالة المشتبية:
أى حالة بيا األعراض اإلكمينيكية التالية:
 حمى مستمرة تزيد عف  ٖٛدرجة مئوية لمدة ثالثة أياـ فأكثر تتناقص ولكنيا ال تبمغ خطاألساس ،مع ارتباؾ معوى (ألـ بالبطف أو إسياؿ أو إمساؾ) ،مع اثنيف أو أكثر مف األعراض
اآلتية( :سعاؿ جاؼ ،بطء نسبي فى ضربات القمب ،فقداف لمشيية ،صداع شديد).
الحالة المحتممة:
حالة مشتبية مع اختبار تجمط أنبوبى (فيداؿ) بتركيز أكثر مف أو يساوى ٓ ٔٙمع ارتفاع متزايد
(بمقدار الضعؼ) فى تركيز التجمط األنبوبى مف المرحمة الحادة إلى مرحمة النقاىة (أسبوعيف تقريبا).
أو حالة مشتبية وليا ارتباط وبائى بحالة مؤكدة معممياً.
الحالة المؤكدة:
حالة مشتبية أو محتممة يتـ تأكيدىا بعزؿ ميكروب السالمونيال (التيفية أو الباراتيفية) بواسطة مزرعة
مف الدـ (في أوؿ أسبوع مف ظيور األعراض) أو البراز أو البوؿ (في ثاني وثالث أسبوع مف ظيور
األعراض).
في حاالت التفشيات الوبائية تحسب الحاالت المرتبطة وبائيا كحاالت مؤكدة.
التشخيص:
 أفضؿ معيار لمتشخيص ىو القياـ بأخذ عينة مف المريض والقياـ بزرع حقؿ بكتيري لعزؿالميكروب المسبب لممرض ،فإذا كاف األسبوع األوؿ مف المرض تؤخذ عينة دـ ،وعينة براز إذا
كاف في األسبوع الثاني ،وعينة بوؿ في األسبوع الثالث.
 -قد يمزـ سحب عينة مف نخاع العظاـ مف بعض المرضى المزمنيف لعمؿ مزرعة وتشخيصيـ.
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 اختبار فيداؿ يساعد في التشخيص ولكف ال يمكف االعتماد عميو لتأكيد الحاالت لمحدوديةحساسية ونوعية االختبار.
اإلجراءات الوقائية:
 .1إجراءات عامة:
 بما أف طريقة العدوى ىي عف طريؽ الطعاـ المموث ببوؿ أو براز المريض ،فإف االىتماـبالنظافة الشخصية واتباع العادات الصحية وغسؿ األيدي والتأكد مف نظافة األطعمة وطيييا
جيداً وتحضيرىا مف أىـ طرؽ الوقاية ضد عدوى التيفويد.
 .2بالنسبة لمحالت:
 يتـ تأكيد التشخيص لمحاالت المشتبية بعمؿ الفحص المعممي المطموب (مزرعة دـ أو برازحسب مرحمة المرض)
 يتـ عزؿ المريض بمستشفيات الحميات بعد تأكيد الحالة معممياً وبدء العالج وتزويد المرضىبالتثقيؼ الصحى.
 يجب فحص براز المريض بعد شير مف بدء الحمى (يجرى عمؿ ٖ مزارع متتالية يفصؿ بيفكؿ منيا ٕٗ ساعة) الكتشاؼ ما إذا كاف المرض قد تحوؿ إلى عدوى مزمنة.
ٖ .بالنسبة لممخالطين:
 التثقيؼ الصحى مع التركيز عمى غسيؿ األيدى والنظافة. يجب إجراء إرشاد لممخالطيف حوؿ أبعاد المرض وكيفية ومكاف طمب العالج. يجب عدـ االستعانة بالمخالطيف لحاالت مؤكدة تعمؿ فى تداوؿ األغذية حتى تصبح مزارعالبوؿ والبراز سمبية لثالثة عينات متتالية بيف كؿ منيا ٕٗ ساعة.
 ال يتـ السماح برجوع الطالب أو العامميف بالمنشأة التعميمية مف الحاالت المؤكدة إال بعد سمبيةثالث عينات متتالية مف البراز التي تـ جمعيا بمدد زمنية متفرقة ال تقؿ عف ٕٗ ساعة (يجب
جمع عينة البراز األولى بعد  ٗٛساعة مف االنتياء مف دورة المضاد الحيوي).
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اإلسهال المدمم (الدوسنتارٌا)
ىو مرض حاد يصيب األمعاء الغميظة والجزء الطرفى مف األمعاء الدقيقة ،ويتميز ىذا المرض
بحدوث ثالث نوبات أو أكثر مف اإلسياؿ فى خالؿ اؿ ٕٗ ساعة ويكوف ىذا البراز ليف ومدمـ.
األسباب:
 االلتيابات البكتيرية( :الدوسنتاريا العصوية)  Bacillary dysentryىي اآلف أكثر األسباب شيوعالمدوسنتاريا ،وأىـ المسببات ىى:
 الشيجيال )(Shigella
 السالمونيال )(Salmonella
 العطيفة أو المنثنية )(Campylobacter
 اإلشريكية القولونية النزفية المعوية )(Enterohemorrhagic E.coli
 يرسينيا القولوف )(Yersinia enterocolitica
 االلتيابات الطفيمية( :الدوسنتاريا األميبية)  Amoebic dysentryالناتجة عف اإلصابة بطفيؿاألميبا Entamoeba histolytica
فترة الحضانة:
 الدوسنتاريا العصوية  Bacillary dysentryتكوف فترة الحضانة مف (ٕٔ ساعة –  ٚأياـ). الدوسنتاريا األميبية  Amoebic dysentryتكوف فترة الحضانة مف (ٖ – ٗ أسابيع) ،و فى حالةالعدوى الشديدة تكوف فترة الحضانة أقصر.
األعراض والعالمات:
تنتﺞ األعراض مف التياب الغشاء المخاطى وتعتمد شدة المرض ومعدؿ الوفاة منو عمى عوامؿ ترجع
إلى الشخص المصاب (العمر والحالة الغذائية) ونمط الميكروب ،وعميو يمكف لإلصابة أف تكوف شديدة
أو خفيفة أو كامنة ،ينتيى المرض عادة خالؿ ٗ  ٚ -أياـ تمقائيا في الحاالت البسيطة ومف أعراضو
مايمى:
 -إسياؿ مخاطى مدمـ ومغص معوى شديد مصحوب بحمى غثياف أو قيء.
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 يحدث اإلسياؿ مائي فى بعض األحياف. التشنجات عند األطفاؿ قد تحدث كمضاعفات لمحمى وااللتياب.التشخيص:
 عف طريؽ التاريخ المرضى واألعراض اإلكمينيكية. الفحص المعممى لعينة براز مف المصاب لمعرفة ما إذا كانت الدوسنتاريا عصوية أـ أميبية.اإلجراءات الوقائية:
 .1بالنسبة لمحالت:
 العالج النوعي لمحاالت. العزؿ لمحاالت المؤكدة. تتخذ االحتياطات القياسية أثناء المرض الحاد وبسبب ضآلة الجرعة المعدية ينبغى عدـ االستعانةبالمرضى الذيف تتأكد إصابتيـ بالعدوى فى تقديـ أو إعداد الطعاـ أو لتقديـ الرعاية لطفؿ أو مريض
إال عند التأكد مف عدـ وجود مسبب المرض فى مسحتيف متوالييف مف المستقيـ (تـ أخذىما بفاصؿ
ٕٗ ساعة أو أكثر بينيما ولكف ليس قبؿ مرور  ٗٛساعة عمى إيقاؼ أى مضادات لمجراثيـ)
 يجب إخطار المرضى بأىمية وفاعمية غسؿ األيدى بالماء والصابوف بعد التبرز كوسيمة لمحد مفانتقاؿ العدوى لممخالطيف.
 .2بالنسبة لممخالطين:
 حصر كافة المخالطيف ومراقبتيـ يومياً مف خالؿ االتصاؿ الياتفى أو المتابعة المنزلية فى بعضاألمراض لمتأكد مف عدـ ظيور أعراض مرضية عمييـ وذلؾ لمدة ٗ اياـ مف تاريخ آخر تعرض
لممريض أو مشاركة التعرض.
 عمؿ مزارع لممخالطيف :مف متداولى الطعاـ والشراب والمرافقيف واألطفاؿ فى المستشفيات والمواقؼاألخرى التى يوجد بيا احتماؿ كبير لنشر العدوى.
 التاكيد عمى غسؿ اليديف جيداً بعد قضاء الحاجة وقبؿ تداوؿ الطعاـ أو رعاية األطفاؿ أوالمرضى.
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 لمعامميف في المجاؿ الصحي :الحرص عمى غسؿ األيدي الروتيني بالماء والصابوف بعد التعامؿمع المريض أو عند حدوث تالمس مع أي إف ارزات مف المريض.
 .3تطيير المرافق:
 تطيير األدوات المموثة بالبراز والبوؿ ،وفى المجتمعات المزودة بنظـ حديثة وكافية لمتخمص مفالمجارى يمكف التخمص مف البراز والبوؿ فى المجارى مباشرة مف دوف تطيير.
 .4التوعية الصحية:
 أىمية النظافة الشخصية لمنع انتقاؿ المرض. ضرورة غسؿ األيدي جيداً بالماء والصابوف قبؿ األكؿ وبعد التبرز. -المحافظة عمى سالمة األطعمة والمشروبات والحرص عمى عدـ تعرضيا لمتموث بالذباب.
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التهاب ملتحمة العٌن
التياب ممتحمة العيف الوبائي ىو التياب فيروسى يصيب ممتحمة العيف وقد يصيب إحدى
العينيف أو كمييما.
مسبب المرض :مجموعة مف الفيروسات الغدية ).(adenoviruses
األعراض:
 ألـ مع اإلحساس بحكة لوجود جسـ داخؿ العيف. وجود إف ارزات تصاحبيا كثرة الدموع. التحسس مف الضوء. صعوبة فتح العينيف عند اإلفاقة مف النوـ؛ لظيور غشاء يشبو القشرة عمى سطح العيف نتيجةلإلف ارزات الناجمة عنيا أثناء الميؿ.
 قد تكوف األعراض مصحوبة بارتفاع في درجة الح اررة – صداع  -إجياد عاـ  -تورـ بالغددالميمفاوية قبؿ األذنية.
المضاعفات:
 قد يحدث التياب بالقرنية وىذا ما يميز التياب القرنية والممتحمة الوبائي عف األشكاؿ األخرى مفالتياب الممتحمة وعادة ما ينشأ بعد اليوـ الرابع بعد ظيور األعراض األولية.
 يمكف أف تستمر اإلصابة لمدة تصؿ إلى أسبوعيف ،ويمكف المضاعفات أف تستمر لسنوات وقدتسبب انخفاضاً في حدة البصر.
فترة الحضانة :مفٕٔ ساعة إلى ثالثة أياـ.
طرؽ انتقاؿ العدوى:
 عف طريؽ لمس إف ارزات الجياز التنفسي العموي. لمس عيف الشخص المصاب ثـ مالمسة العيف. غسؿ العيف أو اليد بمياه مموثة بالفيروس. -استخداـ األغراض الشخصية لمشخص المصاب (المناديؿ ،الفوط  ،الوسائد ،أدوات التجميؿ).
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طرؽ الوقاية مف العدوى:
 االىتماـ بالنظافة الشخصية وغسؿ اليديف والوجو بالماء والصابو باستمرار. اإلقالؿ مف تالمس اليديف مع العينيف. تجنب المصافحة مع الحاالت المصابة. عدـ مشاركة اآلخريف مف الطالب وحتى أفراد عائمة الطالب المصاب بالمناشؼ والفوط وقطراتالعيوف ومواد تجميؿ العيوف والنظارات واألدوات الشخصية األخرى.
 -استشارة الطبيب فور ظيور األعراض.
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مرض الٌد والقدم والفم
عدوى فيروسية معدية شائعة بيف األطفاؿ الصغار ،بقروح في الفـ وحكة في اليديف والقدميف.
شيوعا
مسبب المرض :فيروس كوكساكي ٔٙأ ( )Coxsackievirus-A16ىو السبب األكثر
ً
فترة الحضانة :تتراوح مف ٖ –  ٙأياـ

ويمكف أف يظؿ الفيروس في جسـ الطفؿ ألسابيع بعد اختفاء العالمات واألعراض.
طرؽ انتقاؿ العدوى :يمثؿ االبتالع عف طريؽ الفـ المصدر الرئيسي لعدوى فيروس كوكساكي ،وينتقؿ
المرض عف طريؽ التعرض إلف ارزات وسوائؿ الشخص المصاب ،والتي تتضمف:
 إف ارزات األنؼ أو الحمؽ المعاب السائؿ مف البثور البراز الرذاذ التنفسي الذي يعمؽ في اليواء بعد السعاؿ أو العطسشيوعا لدى األطفاؿ في أماكف رعاية األطفاؿ بسبب التغييرات
ويعتبر مرض اليد والقدـ والفـ أكثر
ً
غالبا ما يضعوف
المتكررة في الحفاضات والتدريب عمى استخداـ المرحاض ،وألف األطفاؿ الصغار ً

أيدييـ في أفواىيـ.

األعراض :يسبب مرض اليد والقدـ والفـ جميع العالمات واألعراض التالية أو بعضيا فقط:
الح َّمى
ُ -

 التياب الحمؽ آفات مؤلمة حمراء الموف وتشبو البثور عمى المساف والمثة وعمى الخديف مف الداخؿ طفح جمدي أحمر ،بدوف حكة ولكف في بعض األحياف مع بثور ،في راحتي اليد وباطني القدـوفي بعض األحياف عمى األرداؼ
 -التييﺞ عند الرضع واألطفاؿ الصغار
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أحيانا ضعؼ
غالبا ما تكوف الحمى ىي العالمة األولى لمرض اليد والقدـ والفـ ،يمييا التياب الحمؽ ،و ً
و ً
الشيية والشعور بالتوعؾ .وبعد يوـ أو يوميف مف بدء الحمى ،قد تظير تقرحات مؤلمة في مقدمة الفـ
أو الحمؽ .وقد يظير طفح جمدي عمى اليديف والقدميف وربما عمى األرداؼ في غضوف يوـ أو يوميف.
مرضا بسيطًا يتسبب في اإلصابة بالحمى ألياـ قميمة ،مع ظيور
عادةً ما يكوف داء اليد والقدـ والفـ
ً

نسبيا.
مؤشرات وأعراض خفيفة ً
المضاعفات:

شيوعا ىو الجفاؼ .ىذا المرض يمكف أف يتسبب في
يعد أكثر مضاعفات مرض اليد والقدـ والفـ
ً
ومؤلما.
صعبا
تقرحات في الفـ والحمؽ مما يجعؿ البمع
ً
ً

الوقاية :قد يساعد اتِّباع احتياطات معينة عمى الحد مف خطر العدوى بداء اليد والقدـ والفـ ،مثؿ:
جيدا باستمرار ،خاصةً بعد استخداـ المرحاض أو تغيير حفاض الطفؿ وقبؿ
 غسؿ اليديف ًتحضير الطعاـ أو تناولو.

 تطيير األماكف المشتركة وتنظيؼ كؿ األغراض التي يشترؾ األطفاؿ في استعماليا كالمعبموجودا عمييا لعدة أياـ.
والدمى وتطييرىا ،ألف الفيروس قد يظؿ
ً

 عزؿ المصابيف بداء اليد والقدـ والفـ عف اآلخريف عند ظيور مؤشرات المرض وأعراضو عمييـألنو مرض م ٍ
جدا والعودة طبقا لتعميمات الطبيب المختص.
عد ً
ُ
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العقر أو الخدش من الحٌوان (السعار)
مرض داء الكمب )السعار( ىو مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات الثديية مثؿ
الكالب ،القطط ،وغيرىا كما يمكف أف يصيب اإلنساف ،الفيروس يصيب الجياز العصبى المركزى وفي
حاؿ ظيور األعراض اإلكمينيكية فإنو غالباً ما ينتيي بالوفاة.
مسبب المرض :فيروس داء الكمب (السعار)
فترة الحضانة :تتراوح مف شير إلى ٖ أشير ولكف قد تتفاوت مف أسبوع واحد إلى سنة أو أكثر اعتماداً
عمى عدة عوامؿ مثؿ الحمؿ الفيروسي ،شدة الجرح ،مدى غنى الجرح باألعصاب وبعده عف الجياز
العصبي المركزي.
طرؽ انتقاؿ العدوى :يصاب اإلنساف بالمرض عف طريؽ انتقاؿ المعاب الذى يحتوى عمى الفيروس مف
حيواف مصاب بالعدوى ،ويحدث ذلؾ غالباً نتيجة لمتعرض لمعقر أو الخدش مف الحيواف المصاب.
إجراءات الوقاية ما بعد التعرض لمعقر أو الخدش مف الحيواف:
أولً :عالج الجروح ):(Local treatment of wounds
ٔ .الغسؿ الجيد لمجروح :تعتبر عممية غسؿ الجروح لجميع الحاالت دوف النظر إلى شدة الجرح مف
الركائز األساسية التي يتوقؼ عمييا كفاءة اإلجراءات الوقائية
 يتـ غسؿ الجروح في أسرع وقت لمدة ال تقؿ عف ٘ٔ دقيقة
 تغسؿ جميع الجروح بالماء الجاري والصابوف ثـ يتـ وضع المطيرات الجراحية
) (Povidone iodine or other virucidal substanceثـ يجرى ليا بعد ذلؾ
الغسؿ العادي الدوري يومياً
ٕ .يحظر إجراء استئصاؿ حواؼ الجروح أو عمؿ غرز جراحية أولية ليا ،إال في حالة التدخالت
المنقذة لمحياة (النزيؼ المستمر ،توصيؿ األعضاء المبتورة أو الكسور المضاعفة).
ٖ .يتـ إعطاء العالج المناسب مف مسكنات أو مضادات حيوية وفقا لتوصيات الطبيب.
ٗ .إعطاء مصؿ التيتانوس في العضؿ طبقا لمبروتوكوؿ المعموؿ بو.
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ثانياً :الطعم المضاد لمسعار ):(Rabies Vaccine
الطعـ المضاد لمسعار المستخدـ حالياً في مصر يتـ إعطاؤه لحاالت العقر أو الخدش أو تموث
األغشية المخاطية أو الجمد غير السميـ بالمعاب مف حيواف يشتبو إصابتو بالسعار.
 يتـ إعطاء خمس جرعات بالحقف مف الطعـ وفقاً لمجدوؿ الزمني اآلتي:
 الجرعة األولى :اليوـ صفر )Day (0

"يوـ العقر"

 الجرعة الثانية :اليوـ الثالث )Day (3
 الجرعة الثالثة :اليوـ السابع )Day (7
 الجرعة الرابعة :اليوـ الرابع عشر )Day (14
 الجرعة الخامسة :اليوـ الثامف والعشريف )Day (28
كما يتضح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ التالي:

 يعطى لألطفاؿ والبالغيف بنفس الجرعة ووفقاً لنفس الجدوؿ الزمني
 يتـ إعطاء الطعـ لمبالغيف في عضمة الكتؼ  Deltoid muscleويعطي لألطفاؿ أقؿ مف
خمس سنوات في عضمة الفخذ األمامية Anterior aspect of the Thigh muscle
 ال توجد موانع لمطعـ
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 يمكف إيقاؼ عممية التطعيـ إذا تـ مالحظة الحيواف العاقر (في حالة العقر مف كمب أو قطة)
ولـ تظير عميو أي أعراض خالؿ ٓٔ أياـ مف تاريخ العقر أو في حاؿ ثبوت عدـ إصابة
الحيواف بالسعار مف خالؿ نتيجة معممية سمبية طبقاً لمفحوص المعتمدة
 يجب استعماؿ الطعـ بحرص في حاالت الحساسية لإلستربتوميسيف والنيوميسيف ،كما أنو توجد
بعض األدوية التي مف الممكف أف توثر عمى كفاءة الطعـ مثؿ الكورتيزوف واألدوية المثبطة
لمجياز المناعي
 يحفظ الطعـ بالثالجة عند درجة ح اررة  ٕ+إلى ٛ+
 يتـ إعطاء جرعتيف مف التطعيـ ،الجرعة األولى (ٓ) والثانية (ٖ) فى حالة إذا تـ التأكد مف أف
الشخص المعقور قد تمقى جرعات التطعيـ ما بعد التعرض لمعقر أو الخدش كاممة وبشكؿ سميـ
خالؿ الخمس سنوات الماضية
ثالثاً :اإلميونوجموبيولين المضاد لمسعار ):(Rabies Immunoglobulin
 يتـ إعطاء اإلميونوجموبيوليف لمحاالت ذات األولوية اآلتية:
 العقر أو الخدش المصحوب بخروج الدـ في الرأس والرقبة.
 الجروح العميقة أو المتيتكة ،خصوصاً ما إذا كانت جروحاً متعددة.
 العقر أو الخدش مف حيواف مصاب بالسعار.
 يتـ إعطاء اإلميونوجموبيوليف المضاد لداء الكمب (ٕٓ وحدة دولية  /كجـ مف وزف الجسـ بحد
أقصى ٓٓ٘ٔ وحدة دولية) وتحقف نصؼ الجرعة حوؿ الجرح موضع العقر ويعطى النصؼ
اآلخر في الجانب الخارجي مف عضمة الفخذ األمامية Anterolateral aspect of the
Thigh muscle
 تعطى جرعة اإلميونوجموبيوليف مره واحدة (يوـ العقر) وال تكرر ،كما يمكف إعطاء
ويحظر
اإلميونوجموبيوليف خالؿ مدة ال تزيد عف  ٚأياـ مف تاريخ إعطاء أوؿ جرعة لمتطعيـ ُ

ٍ
حينئذ يؤدى إلى تثبيط إنتاج األجساـ المضادة
إعطاؤه بعد ذلؾ التوقيت حيث أف إعطاؤه
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 حاالت ال يتـ إعطاء اإلميونوجموبيوليف بيا:
 الكدمات أو السحجات أو الخدوش السطحية التي ال تكوف مصحوبة بخروج الدـ.
 عدـ تموث الجروح بمعاب الحيواف العاقر (وجود عازؿ مف المالبس أو غيرىا).
 إذا تـ التأكد مف أف الشخص المعقور قد تمقى جرعات التطعيـ ما بعد التعرض لمعقر أو
الخدش كاممة وبشكؿ سميـ خالؿ الخمس سنوات الماضية.
 إذا تردد الشخص عمى مركز عالج المعقوريف بعد مرور عشرة أياـ أو أكثر عمى واقعة
العقر مع عدـ ظيور أعراض لمسعار عمى الحيواف العاقر.
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التطعٌمات لطالب السن المدرسً
أولً :التطعيم بطعم ال لتيا السحائي (:)AC
 ىو طعـ ثنائى عبارة عف سكريات متعددة  Polysaccharideمضادة لألنواع  Aو  Cيعطى
٘ ٓ,ممميمتر تحت الجمد وينصح بعدـ إعطائو لألطفاؿ قبؿ سنتيف مف العمر ويعطى الطعـ
لتالميذ الصؼ األوؿ لمحضانة والصؼ األوؿ االبتدائي والصؼ األوؿ اإلعدادى والصؼ األوؿ
الثانوي.
 يتكوف مف بودرة مجففة بالتجميد ويحتاج إلذابتو بالمذيب الخاص بو.
 يجب التخمص منو بعد  ٙساعات مف اإلذابة عمى األكثر.
 يحفظ فى درجة ح اررة مف  ٕ+إلى  ٛ+درجة مئوية بعيداً عف ضوء الشمس.
 تحتوى العبوة عمى ٓٔ جرعات ومقدار الجرعة ٘ ٓ,مؿ تعطى تحت الجمد.
ثانياً :التطعيم بطعم الثنائي ):)D.T
 وىو تطعيـ يقي الطالب مف مرضي الدفتيريا والتيتانوس حيث يطعـ تالميذ الصؼ الثاني
االبتدائي والصؼ الرابع االبتدائي بجرعة منشطة مف طعـ الثنائي (.)D.T
 ىو عبارة عف سائؿ معمؽ وتحتوى العبوة الواحدة منو عمى ٓٔ جرعات.
 يحفظ فى درجة ح اررة مف  ٕ+إلى  ٛ+درجة مئوية بعيداً عف ضوء الشمس.
 يجب التخمص مف زجاجات الطعـ المفتوحة فى نياية جمسة التطعيـ.
 مقدار الجرعة ٓ,٘ :مؿ تعطى فى العضمة الدالة.
بالنسبة لمسرنجات وصناديؽ األماف المستخدمة:
 يتـ استخداـ السرنجات ذاتية التمؼ لمحقف وإلذابة طعـ السحائى الثنائى وصناديؽ األماف
لمتخمص مف السرنجات المستخدمة.
 يتـ صرؼ سرنجات الحقف واإلذابة وصناديؽ األماف الالزمة لمعممية التطعيمية طبقاً لكميات
الطعوـ المنصرفة.
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طريقة حفظ وتداول الطعوم:
طريقة حفظ الطعوـ:
 يتـ حفظ طعـ الثنائى ) (D.Tوطعـ السحائى الثنائى فى درجة ح اررة  ٕ+إلى  ٛ+ـ °عمى
جميع المستويات (مديرية – إدارة  -وحدة صحية  -التأميف الصحى) وأثناء جمسة التطعيـ.
 عند حفظ الطعوـ بالثالجة يتـ مراعاة ترؾ مسافات بحيث تسمح بمرور اليواء البارد.
 يجب أف يكوف الشخص المسئوؿ عف استالـ الطعوـ مدرباً تدريباً كافياً عمى طريقة استالـ
الطعوـ مف خالؿ فحص الطعوـ قبؿ وضعيا في الثالجة والتأكد مف سالمتيا.
طريقة حفظ المذيب:
 يحفظ المذيب الخاص بطعـ السحائى الثنائى فى درجة ح اررة  ٕ+إلى  ٛ+درجة مئوية فى
الوحدات الطرفية.
 يمكف أف يحفظ فى المستويات العميا لمتخزيف فى درجة ح اررة الغرفة.
 يمنع حفظ أو تخزيف المذيب فى الفريزر خوفاً مف حدوث تشققات دقيقة فى األمبوالت مما قد
يعرضيا لخطر التموث.
 قبؿ استعماؿ المذيب لحؿ الطعـ يجب أف يحفظ المذيب فى درجة ح اررة  ٕ+إلى  ٛ+درجة
مئوية لمدة ٕٔ ساعة قبؿ اإلذابة (أى أنو يجب أف يكوف فى نفس درجة ح اررة الطعـ).
استخداـ الطعـ أثناء جمسة التطعيـ:
 يجب أف تظؿ جميع زجاجات الطعـ والمذيب مغمقة ومحفوظة داخؿ حامؿ الطعوـ ويتـ إذابة
الطعـ وتجييزه عند التطعيـ.
 ال يجوز إذابة أكثر مف زجاجة طعـ لمفرقة فى نفس الوقت.
 يجب استبداؿ أكياس التبريد المذابة فو اًر بأكياس تبريد مجمدة.
 يجب أال يتـ مطمقاً تعريض زجاجة الطعـ أو حامؿ الطعـ أو أكياس التبريد إلى ضوء الشمس
المباشر.
 ممنوع نقؿ الطعوـ المذابة مف موقع تطعيـ إلى آخر.
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طريقة إذابة الطعـ:
 يجب إذابة الطعـ بالمذيب الخاص بو مف نفس الشركة المصنعة لمطعـ وعدـ استعماؿ ماء
مقطر أو سوائؿ أخرى.
 يجب التأكد مف أف الطعـ والمذيب غير منتيى الصالحية.
 يجب استخداـ سرنجة جديدة معقمة إلذابة الطعـ وتستعمؿ لمرة واحدة فقط ويجب عدـ إعادة
استعماليا ووضعيا فو اًر فى صندوؽ األماف بدوف إعادة الغطاء.
 قبؿ كسر زجاجة المذيب يجب التأكد مف أف المذيب فى أسفؿ األمبوؿ ويجب استعماؿ قطعة
قطف نظيفة أثناء كسر أمبوؿ المذيب.
 يجب سحب ٘ ممؿ مف المذيب الخاص بعناية مف األمبوؿ إلى السرنجة ويتـ إذابة الطعـ
ببطء.
 إلذابة الطعـ بشكؿ تاـ يجب رج زجاجة الطعـ برفؽ مرات قميمة وعدـ رجيا بقوة.
 يجب تسجيؿ الساعة التى تمت فييا إذابة الطعـ لمتأكد مف استخدامو خالؿ  ٙساعات فقط مف
اإلذابة.
 تحفظ زجاجة الطعـ بعد اإلذابة فى حامؿ الطعـ ( ٕ+إلى ْ ٛ+ـ) بعيداً عف ضوء الشمس.
 يج التخمص فو ارً من الطعم الذى تم إذابتو فى الحالت التالية: إذا كاف ىناؾ شؾ بأف الزجاجة المفتوحة قد تعرضت لتموث مثؿ رؤية أى اتساخ عمى
الزجاجة.
 فى حاؿ سقوط زجاجة الطعـ عمى األرض.
 إذا لـ يتـ المحافظة عمى سمسمة التبريد قبؿ إعطاء الطعـ.
 إذا لـ يتـ استعماؿ الطعـ قبؿ  ٙساعات مف اإلذابة.
 وجود جرعات متبقية مف الطعـ فى نياية جمسة التطعيـ.
 إذا قرر الفريؽ أف ينتقؿ إلى موقع جديد فى نفس المنطقة فيجب إتالؼ الجرعات المتبقية
بزجاجة الطعـ واستخداـ زجاجة طعـ جديدة فى المكاف الجديد.
12
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إجراءات الحقف اآلمف:
 يتـ استخداـ السرنجات ذاتية التمؼ فى الحقف لمنع إعادة استعماؿ السرنجة ألكثر مف طفؿ.
 يجب استعماؿ سرنجة معقمة جديدة إلذابة الطعـ وتستعمؿ لمرة واحدة فقط.
 توضع السرنجات بصندوؽ األماف بعد الحقف مباشرةً.

 يراعى عدـ إعادة غطاء السرنجة قبؿ وضعيا بصندوؽ األماف.
 يراعى عدـ فصؿ سف السرنجة.
 يجب المحافظة عمى تعميمات وممارسات عدـ لمس األجزاء التى يمنع لمسيا (سف اإلبرة –
اإلبرة  -مكبس اإلبرة  -غطاء زجاجة الطعـ).
 ال تترؾ إبرة السرنجة بالغطاء المطاطى لزجاجة الطعـ.
 يراعى عدـ مؿء صندوؽ األماف إلى ما بعد العالمة الموضحة عمى الصندوؽ ويجب التأكد مف
غمؽ صناديؽ األماف الممتمئة بإحكاـ.
 ال يتـ وضع زجاجات الطعـ الفارغة فى صناديؽ األماف وتوضع فى أكياس النفايات الخطرة.
 يجب أف تكوف جميع الفرؽ القائمة بالتطعيـ مدربة جيداً عمى ممارسات الحقف اآلمف.
تطعيـ المتخمفيف:
 تقوـ فرؽ التطعيـ بحصر وتسجيؿ أسماء الطالب المتغيبيف مف المنشأة التعميمية يومياً باالسـ
الثالثى واسـ المنشأة التعميمية والفصؿ الدراسى وسبب عدـ التطعيـ.
 يقوـ المشرؼ ومنسؽ المنشأة التعميمية بتحديد يوـ لتطعيـ المتخمفيف عف طريؽ عمؿ قوائـ
بأسماء التالميذ والفصؿ الدراسى لكؿ منيـ واعداد بياف يومى بالمتخمفيف وما تـ تطعيميـ
كالتالى:
اسم المنشأة التعميمية

عدد المتخلفٌن عن التطعٌم
حتى الٌوم
الٌوم

عدد المتطعمٌن من المتخلفٌن
حتى الٌوم
الٌوم

 يقوـ مكتب الصحة بمتابعة تطعيـ المتخمفيف عمى مستوى جميع الفرؽ.
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موانع التطعيـ:
ال يجب إعطاء الطعـ فى الحاالت اآلتية:
 سابقة حدوث حساسية مف الطعـ أو ألي مف مكوناتو.
 عموماً يفضؿ أف يؤجؿ التطعيـ عند اإلصابة باألمراض الحادة.
يجب استشارة الطبيب المعالﺞ لحاالت نقص المناعة واألوراـ السرطانية وسرطاف الدـ ومرضى اإليدز
والذيف يعالجوف بأدوية مثبطة لممناعة مثؿ الكورتيزوف.
التخمص مف النفايات:
 يتـ حفظ صناديؽ األماف الممتمئة فى مكاف آمف تحت إشراؼ الشخص المسئوؿ بعيداً عف
متناوؿ األفراد لحيف إرساليا إلى المحارؽ ليتـ حرقيا بالطريقة السميمة.
 يتـ التخمص مف أكياس النفايات الخطرة طبقاً لتعميمات صحة البيئة وبمعرفة مسئوؿ صحة
البيئة.
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إجراءات التعامل مع المرض المعدى/التفشى الوبائى داخل المنشؤة التعلٌمٌة
 االكتشاؼ المبكر
 اإلبالغ الفورى

 اإلجراءات المتبعة عند االشتباه فى الحالة
 التثقيؼ الصحى ورفع الوعي
االكتشاؼ المبكر:
 توزيع تعريؼ الحالة عمى (و ازرة التربية والتعميـ  -المعاىد األزىرية  -التأميف الصحى).

 المرور عمى طابور الصباح وقاعات الدراسة بالمنشآت التعميمية بشكؿ يومى بمعرفة الزائرة
الصحية  /مسئوؿ مف الطاقـ الطبى.

 مالحظة الطمبة بقاعات الدراسة بمعرفة المدرسيف.

 تخصيص مسئوؿ بكؿ منشأة تعميمية (األخصائى االجتماعى) لمتابعة الطالب.
 متابعة نسب الغياب لمف غاب أكثر مف يوميف متواصميف لالستفسار عف أسباب الغياب،
والمسئوليف عف ذلؾ ىـ األخصائى االجتماعى ومدير المنشأة التعميمية.

 اكتشاؼ األطباء لمحاالت بعيادات المنشآت التعميمية وكذلؾ في الوحدات الصحية
والمستشفيات.

اإلبالغ الفوري:
يتـ اإلبالغ يومياً مف المنشأة التعميمية إلى الوحدة الصحية ،ومف الوحدة الصحية إلى اإلدارة الصحية،

ومنيا إلى مديرية الشئوف الصحية  ،ثـ إلى و ازرة الصحة ،كما يتـ اإلبالغ مف المنشأة التعميمية إلى

إدارة الطالب بالتأميف الصحى ،ومنيا إلى اإلدارة التعميمية والمناطؽ والفروع أسبوعياً.
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خط سٌر البٌانات فً حالة حدوث مرض معدي بالمنشآت التعلٌمٌة:

انًُشؤح انتعهيًيخ

يىيً

يىيً
يىيً

انىحذح انصحيخ

إداسح انطالة ثبنتؤييٍ انصحً

يىيً
اسجىعي

اإلداسح انصحيخ

يىيً

انًُبطق وانفشوع

انًذيشيخ

يىيً

انىصاسح
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خط سٌر البٌانات لإلبالغ عن حاالت األمراض المعدٌة

انًعبيم انًزكشَت

انقطبع انىقبئً
وصاسح انصحخ وانسكبٌ

وسارة انتزبُت وانتعهُى

انًعبيم اإلقهًُُت

يستشفٍ يزكشٌ
يستشفُبث عبيت
يستشفُبث حًُبث
يستشفُبث صذر
يستشفُبث َىعُت أخزٌ

يذَزَت انشئىٌ
انصحُت

يذَزَت انتزبُت وانتعهُى

اإلدارة انصحُت

اإلدارة انتعهًُُت

يستشفُبث جبيعُت
يستشفُبث تعهًُُت
يؤسست عالجُت
تأيٍُ صحٍ
يستشفُبث خبصت
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للوقاية والتعامل مع األمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية

اإلجراءات المتبعة عند االشتباه فى الحالة:
 يتـ تحويؿ الحالة إلى الطبيب المعالﺞ (عيادة التأميف الصحي – الوحدة الصحية –
المستشفى) لتشخيص الحالة وطمب الفحوصات السريرية الالزمة حسب تعريؼ الحالة لممرض
المعدي.
 يتـ إبالغ اإلدارة الصحية طبقاً لسرياف البيانات المعموؿ بو لحاالت األمراض المعدية لعمؿ
التقصي وتحديد المخالطيف ومتابعتيـ.
 يقتصر قرار إجازة مرضية أو قرار عزؿ طبى عمى الطبيب المختص مف الجية المعنية حسب
الحالة المرضية طبقاً لبروتوكوالت و ازرة الصحة.
التثقيؼ الصحي ورفع الوعي
 يتـ تحضير المواد العممية التوعوية الخاصة باألمراض المعدية وتشمؿ نبذة عف المرض
والتعريؼ بو والعالمات المميزة لممرض وكذلؾ متى يتـ اإلبالغ عف حالة عند االشتباه وطرؽ
الوقاية.
 توصيؿ المعمومة مف خالؿ دورات تثقيفية توعوية لمطالب في قاعات الدراسة أو مف خالؿ
رسائؿ صحية مختصرة يتـ إذاعتيا باإلذاعة المدرسية أو قبؿ الحصص الدراسية.
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للوقاية والتعامل مع األمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية

خطوات التقصً أثناء التفشٌات الوبائٌة
تعريف التفشي الوبائي:
 زيادة في عدد حاالت مرض ما في مجتمع محدد بمنطقة فى وقت محدد أكثر مف المعدالت
المتوقعة.
 التفشيات الوبائية الخطيرة قد تحدث كؿ عدد مف السنيف وذلؾ لتجمع األشخاص الغير محصنيف
أو لظيور نوع جديد مف الميكروب أو لزيادة ضراوة الميكروب المسبب.
 نظاـ الترصد الجيد لألمراض (نظاـ حساس ومرف) يمكف الفريؽ الصحي الوقائي مف التنبؤ
بحدوث التفشيات الوبائية ،وبالتالي اتخاذ إجراءات التحكـ والسيطرة الالزمة.
خطوات التقصي أثناء التفشي الوبائي:
الخطوة األولى (تأكيد التشخيص):
 يتـ تأكيد التشخيص بأخذ عينات مف الحاالت المشتبية أو البيئة لمعرفة السبب وطريقة انتقاؿ
العدوى.
 استخداـ البيانات اإلكمينيكية المتاحة لحيف ظيور النتائﺞ المعممية لمعرفة السبب وطريقة انتقاؿ
العدوى لسرعة بدء اإلجراءات الوقائية.
الخطوة الثانية (تأكيد التفشي الوبائي):
 يجب التأكد مف وجود التفشي الوبائي مف وجود تجمع لمحاالت في المنشأة التعميمية وأف ليذه
الحاالت عالقة وبائية.
 يتـ عمؿ معدؿ إصابة ليذه الحاالت في منطقة ظيورىا طبقا لعدد سكاف ىذه المنطقة ومقارنة
معدؿ اإلصابة بمعدؿ اإلصابة في األسابيع السابقة أو معدؿ اإلصابة لنفس الفترة الزمنية في
السنوات السابقة.
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الخطوة الثالثة (تحديد تعريؼ لمحالة):
يتـ عمؿ تعريؼ لمحالة محدد بعد مقابمة المرضى وذلؾ لسرعة اكتشاؼ الحاالت في منطقة التفشي
والمناطؽ المجاورة ،وأيضاً لعمؿ تثقيؼ صحي لمموطنيف بطبيعة المرض وسرعة اإلبالغ عف الحاالت
أو إرساليا إلى المستشفيات لتمقى العالج الالزـ ومنع تدىور الحاالت أثناء التفشي الوبائي.
الخطوة الرابعة (تصميـ استمارة التقصي لمحاالت):
يتـ عمؿ قائمة لمحاالت (سرد خطي) شاممة كؿ المعمومات عف الحاالت وذلؾ لسرعة تحميؿ
المعمومات الخاصة بالحاالت مف حيث األشخاص – الوقت – المكاف.
الخطوة الخامسة -تحميؿ بيانات التفشي الوبائي:
 حس

الوقت :يتـ عمؿ المنحنى الوبائي لمتفشي وذلؾ لمعرفة فترة حضانة المرض – متابعة

اإلجراءات الوقائية – معرفة مصدر العدوى – تحديد عدد الحاالت المبمغة في كؿ فترة زمنية.
 حس

المكان :يتـ عمؿ خريطة وبائية لمنطقة ظيور التفشي الوبائي ويتـ توزيع الحاالت عمييا

حسب تاريخ ظيور الحاالت لمعرفة مدى انتشار التفشي الوبائي وتحديد مكاف  /مصدر العدوى
وذلؾ لمحد منيا.
 حس األشخاص :يتـ توزيع بيانات الحاالت في جداوؿ /رسومات بيانية حسب العمر – النوع أو
أي بيانات أخرى خاصة بالطالب المصابيف.
الخطوة السادسة (تحديد مصدر العدوى):
 يتـ تحديد عامؿ الخطورة واحتمالية سبب حدوث التفشي الوبائي.
 يمكف تأكيد مصدر العدوى عف طريؽ عمؿ دراسة مقارنة بيف الحاالت والمخالطيف الذيف لـ تظير
عمييـ األعراض ( )Case control studyحيث يتـ عمؿ استمارة استبياف بحيث تغطى ىذه
االستمارة كؿ المعمومات التي مف الممكف أف تكوف ليا عالقة بمصدر العدوى.
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الخطوة السابعة (إجراءات التحكـ في التفشى الوبائى):
 عزؿ (حسب الحالة المرضية ونوع المرض) وعالج الحاالت.
 اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي مف شأنيا قطع السمسمة الوبائية لحدوث التفشي الوبائي ومنع
العدوى مف االنتشار بيف الطالب وأفراد المنشأة التعميمية في منطقة ظيور التفشي.
الخطوة الثامنة (منع حدوث مثؿ ىذه التفشيات في المستقبؿ):
 وذلؾ باتخاذ اإلجراءات الوقائية التي تمنع مصادر العدوى في ىذه المناطؽ أو العمؿ عمى
تحصيف الموطنيف ضد ىذه األمراض وذلؾ بالتطعيـ في حالة التفشيات الوبائية التي ليا تطعيـ
لممواطنيف.
 االكتشاؼ المبكر مف خالؿ تنشيط نظاـ الترصد.
 اإلصحاح البيئي.
 التثقيؼ الصحي ورفع الوعي.
الخطوة التاسعة (التوثيؽ):
وذلؾ بكتابة تقرير عف التفشي الوبائي يتضمف:
 خمفية عف مسببات التفشي الوبائي مع تحديد الميكروب المسبب.
 منيجية العمؿ في الوقاية والسيطرة عمى التفشي الوبائي.
 بيانات التفشي الوبائي وتحميميا (قائمة الحاالت – المنحنى الوبائي – خريطة توزيع الحاالت)
 مصدر العدوى
 ما تـ مف إجراءات وقائية.
 الممخص والتوصيات.
 يتـ توزيع التقرير لمجيات األعمى والمسئوليف في منطقة ظيور الحاالت.
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مهام قطاع الطب الوقائً
عمى كافة المستويات (وزارة – مديرية – إدارة صحية)
تطبيؽ اإلجراءات الوقائية بالمنشآت التعميمية مف خالؿ:
 المساعدة مع باقى القطاعات فى وضع خطة االستعداد لمواجية انتقاؿ األمراض المعدية.
 التعاوف والتنسيؽ مع المستويات القيادية العميا فى الو ازرة.
 القيادة والتنسيؽ مع إدارات الطب الوقائى عمى مستوى مديريات الصحة.
 اإلشراؼ عمى مديريات الصحة لمواجية انتقاؿ األمراض المعدية مع باقى القطاعات.
 إعداد وتنفيذ أنشطة التدريب فيما يخص اإلجراءات الوقائية.
 تقييـ ومتابعة أعماؿ الترصد.
 إدارة غرفة العمميات المركزية الوقائية وربطيا تمقائياً بأي حدث صحي.
 إعداد األدلة اإلرشادية ومتابعة تطبيؽ إجراءات مكافحة العدوى بالمنشآت التعميمية.
 إعداد األدلة اإلرشادية لممعامؿ مع إعداد خطة لمخدمات المعممية والعمؿ عمى توفير كافة
المستمزمات والكواشؼ المعممية الالزمة مع زيادة كفاءة المعامؿ عمى كافة المستويات.
 تعزيز االتصاؿ بالمعامؿ المرجعية العالمية.
 التعاوف مع الييئات والمنظمات فى الدوؿ األخرى مف خالؿ تعميمات الصحة الدولية.
 التعاوف والتنسيؽ مع منظمة الصحة العالمية.
 جمع وتحميؿ كافة البيانات المتعمقة باألمراض المعدية.
 اإلشراؼ والمتابعة عمى تخزيف األدوية والطعوـ وتنفيذ خطة توزيعيا.

22

وزارة الصحة والسكان
القطاع الوقائي

دليل وزارة الصحة والسكان

للوقاية والتعامل مع األمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية

 اإلشراؼ عمى تطبيؽ إجراءات التخمص اآلمف مف النفايات.
 متابعة تنفيذ سياسة منع اإلفراط في استخداـ المضادات الحيوية.
 اإلشراؼ عمى سحب عينات المياه بصفة دورية واألعماؿ الوقائية لصحة البيئة والرقابة عمى
األغذية.
 تقييـ المخاطر لألحداث الصحية المكتشفة.
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مهام قطاع الرعاٌة الصحٌة األساسٌة
رسـ خريطة لمنطقة االختصاص:
 يتولى المراقب الصحي رسـ خريطة لمنطقة االختصاص تحت إش ارؼ مدير الوحدة الصحية/
المركز الطبي بحيث تشمؿ أىـ المعالـ الرئيسية مثؿ :المدارس -الجوامع – الكنائس –
الصيدليات – األسواؽ – الكباري – مجارى المياه – العيادات الخاصة – المستشفيات الخاصة
– التمركز السكاني – مناطؽ فضاء – مركز اإلسعاؼ التابع.
 يقوـ المراقب الصحي بتقسيـ الخريطة إلى مربعات محددة المعالـ.
 يقوـ المراقب الصحي بتوزيع أفراد مف العامميف الصحييف عمى كؿ مربع (مف ٕ ٖ-فرد/مربع)
ويفضؿ أف يكوف مسئوؿ كؿ مربع مف سكاف المربع نفسو لسيولة التعرؼ عمى المنطقة
وسكانيا.
 في حالة المدف يتـ حصر العمارات والمباني السكنية العالية.
 يتـ تحديد مكاف أو موقع في كؿ مربع يكوف نقطة تمركز لمسئوؿ المربع.
الترصد واإلبالغ:
 أماكف الترصد بمنطقة االختصاص:
 وحدات الرعاية الصحية األساسية.
 العيادات الخاصة.
 المستشفيات الخاصة.
 يقوـ مسئوؿ كؿ مربع بعممية ترصد المرض (طبقاً لتعريؼ الحالة) بصفة مستمرة في مربعو
وذلؾ مف خالؿ المرور في دائرة اختصاصو والسؤاؿ عف ظيور أعراض بيف الطالب واألفراد.
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 يقوـ مسئوؿ المربع أو المسئولوف بأماكف الترصد بالتوعية الصحية وتوجيو الطالب/العامميف
بالمنشآت التعميمية الذيف تتطابؽ حالتيـ مع تعريؼ الحالة إلى المنشآت الصحية أوالً بأوؿ ليقوـ
الطبيب بتقييـ الحالة.
 يقوـ الطبيب بعد تقييـ الحاالت بإبالغ المراقب الصحي بالحاالت المرضية فو اًر ،والذي يقوـ
بدوره بوضع عالمة بموف مميز عمى األماكف التي ظيرت بيا حاالت مشتبية أو مؤكدة عمى
خريطة الموقع وابالغ مسئوؿ المربع بمراقبة باقي المخالطيف في المنشآت التعميمية التي ظيرت
بيا حاالت مشتبية أو مؤكدة (بغرض متابعة المخالطيف).
 يقوـ المراقب الصحي بتجميع نماذج الحاالت المشتبية والمؤكدة مف جميع المربعات وعمؿ
حصر ألعداد المرضى وحاالت الوفيات ،وارساليا إلى مسئوؿ االتصاؿ باإلدارة الصحية ومنو
إلى مسئوؿ االتصاؿ بالمديرية ومنو إلى غرفة الطوارىء بالو ازرة يومياً.
 يتـ استخداـ الفاكس  /التميفوف إلرساؿ النماذج واإلبالغ عف الحاالت أو قد يتـ استخداـ وسائؿ
تواصؿ أسرع حسب اإلمكانيات المتاحة.
التثقيؼ الصحى والتوعية ألفراد المجتمع:
 عند اإلعالف عف وجود انتقاؿ لمرض معدي ،قد يصاب أفراد المجتمع بالذعر واليمع والخوؼ
لعدـ توافر المعمومات الصحيحة فى الوقت المناسب ،وأحياناً لعدـ الثقة فى النظاـ الصحى فى
االستجابة والسيطرة عمى المرض المعدى ولظيور الكثير مف اإلشاعات واألكاذيب.
 وال شؾ أف توافر المعمومات الكاممة الصحيحة فى الوقت المناسب سيرفع مف درجة الوعي لدى
الطالب وأفراد المنشأة التعميمية ويسيؿ عمييـ حماية أنفسيـ بتغيير سموكياتيـ واتباع الطرؽ
الصحية السميمة.
 ولذلؾ فإف القطاع يوفر ويشرؼ عمى انعقاد ندوات دورية لمتثقيؼ الصحى يقوـ بيا أفراد الطاقـ
الطبى وتخدـ مواضيع الصحة العامة بشكؿ عاـ.
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مهام الهٌئة العامة للتؤمٌن الصحى
 مراقبة ومتابعة نسب الغياب والحالة الصحية فى المنشآت التعميمية التى بيا خدمة التأميف
الصحى.
 إبالغ غرفة الطوارىء الوقائية المركزية يومياً فى حاؿ ارتفاع نسب الغياب عف المعتاد.
 التعاوف مع المستويات القيادية العميا فى الو ازرة.
 القيادة والتنسيؽ مع فروع ىيئة التأميف الصحى.
 اإلشراؼ عمى فروع ىيئة التأميف الصحى لمواجية األمراض المعدية.
 إعداد وتنفيذ أنشطة التدريب فيما يخص اإلجراءات العالجية والوقائية.
 تقييـ ودعـ مستشفيات وعيادات التأميف الصحى فيما يخص:
 القوى البشرية.
 التجييزات الطبية.
 األدوية العالجية.
 المستمزمات والمنظفات والمطيرات.
 التأكد مف استكماؿ تجييز وحدات الرعاية المركزة بمستشفيات التأميف الصحى.
 تطبيؽ األدلة اإلرشادية لعالج الحاالت ومتابعتيا.
 التعاوف مع ىيئة التدريس وجميع العامميف بالمنشأة التعميمية.
 تنفيذ برامﺞ التوعية والتثقيؼ الصحي لمطالب والمدرسيف والمنسقيف بالمنشآت التعميمية المختمفة.
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 اإلبالغ عف الحاالت المكتشفة إلي مديرية الشئوف الصحية ومنطقة التأميف الصحي مع المتابعة
مع اإلدارة الصحية.
 اإلشراؼ الكامؿ عمى أعماؿ مكافحة العدوى وتطيير فصوؿ وقاعات الدراسة.
 يتـ تطبيؽ إجراءات مكافحة المرض وتقميؿ االنتشار بنفس الدرجة والكيفية عمى جميع المنشآت
التعميمية الحكومية والخاصة وأيضاً في جميع مراحؿ التعميـ.
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مهام وزارة التربٌة والتعلٌم/المعاهد األزهرٌة
يتـ تشكيؿ فريؽ التحكـ والسيطرة عمى مستوى المنشآت التعميمية:
 .9مف داخؿ المنشأة التعميمية:
 مدير /ناظر المنشأة التعميمية رئيساً لمفريؽ. منسؽ االتصاؿ (مدرس /مدرسة  /إداري /أخصائي اجتماعى). زائرة صحية /ممرضة. طبيب المنشأة التعميمية. .2مف خارج المنشأة التعميمية:
 طبيب الوحدة الصحية /طبيب مكتب الصحة. ممرضة. مراقب صحي.مياـ فريؽ التحكـ والسيطرة عمى مستوى المنشآت التعميمية:
يتـ عقد اجتماع أولي لمفريؽ قبؿ بداية العاـ الدراسى لتحديد المياـ المنوطة بو وتوزيع المياـ عمى كؿ
فرد مف الفريؽ ،ثـ يتـ عقد اجتماعات دورية لتقييـ األداء وما يستجد مف أعماؿ.
ميام مدير المنشآت التعميمية:
 اإلشراؼ المباشر عمى جميع اإلجراءات الوقائية بالمنشآت التعميمية.
 التنسيؽ مع اإلدارة التعميمية واإلدارة الصحية.
 تعييف منسؽ المنشأة التعميمية ليكوف مسئوالً عف متابعة كافة اإلجراءات المطموبة لمكافحة
األمراض المعدية.
 توفير كافة وسائؿ مكافحة العدوى (المياة الجارية  -الصابوف  -المطيرات .)... -
 مراقبة التيوية الجيدة داخؿ قاعات الدراسة بالمنشآت التعميمية.
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 تخصيص غرفة لمعزؿ داخؿ المنشآت التعميمية لحيف تحويؿ الطالب المعزوليف إلى الجية
الطبية المعنية.
 توفير العمالة الالزمة لمقياـ بأعماؿ النظافة العامة واجراءات مكافحة العدوى.
 العمؿ عمى رفع وعي الطالب وجميع العامميف بالمنشأة التعميمية عف األمراض المعدية وكيفية
الوقاية منيا والتعامؿ مع الحاالت (تدريب ،ندوات ،األنشطة الدراسية .)... ،
 متابعة نسب الغياب اليومية والغياب المتكرر لمطالب والعامميف.
 تحريؾ المجتمع المحمي والجمعيات األىمية لممشاركة فى رفع الوعي والمساعدة في توفير
االحتياجات الالزمة (مطيرات – ماسكات).
 عمؿ اجتماع دوري مع مجمس األمناء (لتييئة األسر لمتفيـ والتعاوف لتحقيؽ تطبيؽ أمثؿ ليذه
اإلجراءات).
ميام المنسق:
 يتـ تكميؼ منسؽ بكؿ منشأة تعميمية يتعاوف مع الزائرة الصحية أو الممرضة.
 المرور عمى قاعات الدراسة وترصد الحاالت المشتبو فييا.
 متابعة حاالت الغياب والتأكد مف األسباب وذلؾ عمى النموذج المعد لذلؾ.
 إخطار اإلدارة التعميمية ببياف يومى عف نسبة الغياب (طالب – معمميف).
 استدعاء الطبيب في حالة االشتباه في حالة أو أكثر بعد عزليا في الغرفة المخصصة لذلؾ.
 التوعية والتثقيؼ الصحي مف خالؿ األنشطة الدراسية وعقد ندوات لممدرسيف وأولياء األمور
والطالب.
 اإلشراؼ عمى مكافحة العدوى داخؿ المنشأة التعميمية (غسؿ األيدي  -تطيير وتنظيؼ
األسطح واألرضيات – نظافة المراحيض).
 متابعة توفير المستمزمات الالزمة لمنظافة العامة (المياه ،الصابوف ،المطيرات.)... ،
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توعية المدرسيف عف المرض:
يجب أف يعرؼ المدرس الرسائؿ الصحية التي تحتوي عمى اآلتي:
 التعرؼ عمى األمراض المعدية مف حيث العامؿ المسبب واألعراض وكيفية انتقاؿ العدوى.
 السموؾ الصحي الذي يمنع انتقاؿ العدوى.
 اإلجراءات التى يجب اتباعيا عند اكتشاؼ الحاالت وكيفية الحصوؿ عمى الخدمة الصحية.
 إجراءات مكافحة العدوى بالمنشأة التعميمية.
 اإلجراءات المتبعة لمتعامؿ مع المريض (الطالب) بعد العودة لممنزؿ مثؿ منع انتقاؿ العدوى
والعالج بالمنزؿ والنظافة العامة.
ويتـ ذلؾ عف طريؽ تنفيذ برنامﺞ لمتوعية والتثقيؼ الصحي لممدرسيف (التدريب – نشرات توعية –
ندوات).
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نموذج تقٌٌم ٌومً لمهام المنسق المسئول بالمنشؤة التعلٌمٌة
 ىو نموذج ييدؼ إلى مساعدة المنسؽ المسئوؿ عمى تنفيذ المياـ الموكمة لو. -يتـ استخداـ النموذج بشكؿ يومي.

 يتـ التوقيع عمى النموذج بعد استيفاء ما بو مف بيانات ويتـ عرضو عمى مدير المنشأةالتعميمية العتماده.
 يمكف مف خالؿ النموذج استخالص أىـ نقاط الضعؼ والسمبيات التي يجب العمؿ عمىتالفييا.

نموذج التقييم اليومي لمميام
المهام الٌومٌة المطلوبة

م
2

تم

لم ٌتم

مالحظات

مالحظة ومناظرة الطلبة بالفصول الدراسية (ترصد المرض)
متابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين متواصلين لالستفسار عن
1
أسباب الغياب
 0مراقبة المخالطين للحاالت المصابة باألمراض المعدية
 5التأكد من عدم انقطاع المياه
 7متابعة توفير المستلزمات الخاصة بالنظافة العامة (المياه ،الصابون)
مراعاة كثافة أعداد الطالب بالفصل الدراسي وحسن التهوية والنظافة
0
العامة
 5التأكد من نظافة مكان إعداد وتوزيع الوجبة المدرسية
التأكد من نظافة فناء المنشأة التعليمية والطرقات وحول جدار المنشأة
4
من الخارج
إخطار مدير المنشأة التعليمية واإلدارة التعليمية ببيان يومى عن نسبة
9
الغياب (طالب – معلمين)
اإلبالغ عن الحاالت المكتشفة الي مديرية الشئون الصحية ومنطقة
26
التأمين الصحي واإلدارة الصحية.
22

أسماء الطلبة المصابة

21

مالحظات أخرى

االسم:
االسم:
االسم:

تحريرا فى 16 / /
االسم:
التوقيع :

الفصل:
الفصل:
الفصل:
............................................
............................................

اعتماد مدير المنشأة التعليمية
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األمراض التى ٌستبعد فٌها الطالب من المنشؤة التعلٌمٌة
ما ىي الستبعادات من المنشأة التعميمية ألسبا صحية؟
إذا كاف الطالب يعاني مف مرض معدي ،فالبد مف استبعاده دراسياً لفترة مؤقتة عف المنشأة التعميمية
لمنع انتشار المرض إلى الطالب اآلخريف أو األشخاص في المجتمع.
إلى متى سيتم استبعاد الطفل من المنشأة التعميمية؟
ىذا يعتمد عمى أربع عوامؿ أساسية لتحديد مدة االستبعاد وىي:
 طوؿ فترة العدوى
 طوؿ فترة الحضانة
 مدى سيولة انتشار العدوى
 مدى شدة المرض
بع

المصطمحات اليامة:

مرض معدي :مرض يسببو ميكروب يمكف أف ينتقؿ مف شخص إلى آخر.
فترة الحضانة :الفترة الزمنية بيف التعرض لمعدوى وظيور األعراض.
الفترة المعدية :الفترة الزمنية التي يمكف خالليا لشخص مصاب بمرض معدي أف ينقمو إلى شخص
آخر.
سمسمة العدوى :تعرؼ بأنيا الخطوات المتتابعة المؤدية إلى انتشار المسبب.
سيطمب فييا مف الطالب االبتعاد عف المنشأة التعميمية.
فترة االستبعاد :الفترة الزمنية التي ُ
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إعادة الطال إلى المنشأة التعميمية
يمكف أف يكوف لكؿ منشأة تعميمية سياسة استبعاد مكتوبة يتـ فييا تحديد المدة التي يجب أف يبقى
بعيدا عف المنشأة التعميمية مع أىمية تنفيذ ىذه السياسة فيما يخص األمراض المعدية وبناء
الطالب ً
عمى ما تضمنتو تعميمات و ازرة الصحة والسكاف وذلؾ لحماية المخالطيف (الطالب اآلخريف والعامميف

في المنشأة التعميمية) ومنع انتقاؿ المرض مف المنشأة التعميمية إلى المجتمع أو العكس.
في بعض األمراض المعدية إذا كاف الطالب المريض قد حصؿ عمى تصريح كتابي مف طبيب أو
معديا بعد ،فيمكف عودتو لممارسة نشاطو الدراسى مرة أخرى.
منشأة صحية عامة تفيد بأنو لـ يعد ً
الجدول التالي يوضح مدة استبعاد الحالة لبع

األم ار

المرض
نزلة البرد  /شبٌه
االنفلونزا
اإلنفلونزا

كوفٌد91-

الحصبة

المعدية:

مدة استبعاد الحالة
ال حاجة لالستبعاد ،لكن األعراض تشبه إلى حد كبير أعراض وحاالت
مرض كوفيد 29-و/أو اإلنفلونزا .ولكن يجب فحص الحالة سريريا أو معمليا
لالشتباه في كوفيد 29-والعزل بالمنزل إذا كان االختبار المعملي إيجابيا أو
أن يتم شفاء الحالة.
تستبعد الحالة المؤكدة طوال مدة ظهور األعراض حتى  15ساعة بعد اختفاء
األعراض
العزل للحالة المؤكدة لمدة  26أيام كاملة يقضي فيها  7أيام في غرفة عزل
بمنزله إذا كانت األعراض بسيطة وعند اليوم السادس يخرج الطفل /الطالب
من غرفة العزل المنزلي مع االستمرار في ارتداء الكمامة لمدة  7أيام إضافية
في تحركاته
تستبعد الحالة المؤكدة لمدة  5أيام بعد ظهور الطفح الجلدى ،بالتشاور مع
اإلدارة الصحية

االلتهاب السحائً

تستبعد الحالة المؤكدة حتى تمام الشفاء وبعد  15ساعة من انتهاء العالج
بالمضادات الحيوية

النكاف

تستبعد لمدة  7أيام بعد ظهور التهاب الغدة النكفية.

الحصبة األلمانٌة

تستبعد الحالة المؤكدة لمدة  5 - 5ايام بعد ظهور الطفح الجلدى حسب الحالة
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مدة استبعاد الحالة

المرض
الجدٌرى المائى

تستبعد حتى تجف جميع الحويصالت( ،عادة  26أيام)

مرض الٌد والقدم والفم

يستبعد حتى زوال جميع األعراض وتكون كل الحويصالت من قشور جافة

التهاب ملتحمة العٌن

تستبعد الحالة المؤكدة حتى الشفاء التام

االتهاب الكبدى ( أ )

تستبعد الحالة المؤكدة لمدة أسبوع على األقل بعد ظهور اليرقان (االصفرار)
أو أسبوعين بعد ظهور األعراض ] إذا لم يكن مصابا باليرقان (االصفرار)[
تستبعد الحالة المؤكدة حتى بعد زوال األعراض ب 15ساعة .مع التوصية
باالستبعاد حتى اختفاء األعراض ب  54ساعة إذا كانت الحالة عالية
الخطورة
تستبعد الحالة المؤكدة حتى بعد زوال األعراض ب 15ساعة .مع التوصية
باالستبعاد حتى اختفاء األعراض ب  54ساعة إذا كانت الحالة عالية
الخطورة

نوروفٌروس
فٌروس الروتا

*ممحوظة :الجدوؿ السابؽ إرشادى لمدة العزؿ المطموبة لبعض األمراض المعدية (فترة انتقاؿ العدوى) مع
مراعاة الرجوع دائما إلى بروتوكوالت وتحديثات و ازرة الصحة ،وكذلؾ األخذ فى االعتبار الفحص اإلكمينيكى
لمحالة المرضية لممريض
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