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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

:ةيمسرلا ةغللا "ضايرلا" :ةمصاعلا
يدوعسلا لايرلا" :دقنلا ةدحو "ةيبرعلا"
")(SR

ةماع تامولعم
ىلع لوصحلل .رفسلا لبق رواشتلا غالبإو ةيحصلا رطاخملا نع ثحبلل تاحفصلا هذه يف ةدراولا تامولعملا مدختست نأ يغبنيو
 (FCO).ةيناطيربلا ثلونموكلاو ةيجراخلا ةرازو عقوم ةعجارم ىجري نمألاو ةمالسلاب قلعتي اميف ةروشملا

ناك ول ىتح ،كلذ عمو .رفسلا عيباسأ  4-6نع لقي ال ام لبق ةيحصلا ةينهملا عم دعوم يلاثم بيترت نيرفاسملا ىلع يغبني
نم اددع رابتعالا نيعب ذخألا عم ةيحصلا رطاخملا مييقتل ةصرف نييعتلا اذه رفوي .مامتهالاب ةريدج لازت ال دعوم ،ريصق تقولا
نمف ،اقبسم ةدوجوم ةيحص لكاشم نم نوناعي نيذلا كئلوأل .اهل ططخملا ةطشنألاو ،يبطلا خيراتلاو ،دصقملا كلذ يف امب لماوعلا
 .فاك رفسلل يحصلا نيمأتلا مهيدل نامض نيرفاسملا عيمجل يغبنيو .قباس دعوم نسحتسملا

.هاندأ رفوتت ةنيعم ةيحص لكاشمل ضرعتلا رطخ نم دحلا ةيفيك نأشب ةروشملا ميدقت كلذ يف امب ةديفملا دراوملا نم ةمئاق

رداصم
دارقلاو تارشحلا ةفاظنلا ءاملاو ءاذغلا
ةيصخشلا ةمالسلا بنجت ةغد
ايسنج ةلوقنملا ضارمألا
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سمشلا نم ةياقو

حاقل تايصوت
.تابلطتملاو ميعطتلا تايصوت ليصافت هاندأ درتو

نورفاسملا لك
 .ةدحتملا ةكلمملا يف اهب ىصوملا امك زيزعتلاو ةينيتورلا ميعطتلا تارود عم نآلا ىتح نيرفاسملا نوكي نأ يغبنيو

)(MMR

ةيناملألا ةبصحلاو فاكنلاو ةبصحلا لاثمىلع نع ىلإ

نمضتت

تاميعطتلا هذه
.لافطألا للشو زازكلاو ايريتفدلا حاقلو حاقل

ةيحصلا لكاشملا ضعب وأ ،ةايحلا طمن رايتخاو ،مهلمع ببسب ةيدعملا ضارمألا نم ديازتم رطخ يف نونوكي دق نيذلا كئلوأ
دض نيصحتلا 'رضخألا باتكلا' نم ةيدرفلا لوصفلا رظنا .اهب ىصوملا ةيفاضإ تاحاقل ىلع عالطا ىلع نوكي نأ بجي ةيساسألا
.ليصافتلا نم ديزمل ةيدعملا ضارمألا

ةداهش تابلطتم
ديزم نيرفاسملل .طقف نيرفاسملا ضعبل ةلص تاذ نوكت دق ةداهش تابلطتمل اقفو ،ةيانعب هاندأ ةدراولا تامولعملا ةءارق ىجري
.مهب ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا يئاصخأ نم يعسلا يغبنيو ،رمألا مزل اذإ ،ليصافتلا نم

ءارفص ىمح
.ةداهشلا ةجاح كانه ،كلذ عمو ،دلبلا اذه يف ءارفصلا ىمحلا نم رطخ دجوي ال كانه
رمعلا نم ةنس  1نم رثكأ نيرفاسملا نم ءارفصلا ىمحلا دض ميعطتلا ةداهش بولطم ،ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا تحت
راطم لالخ نم ةعاس  12نم رثكأل اوربع نأ دعب نيرفاسملا نمو ءارفصلا ىمحلا لاقتنا رطخ تاذ نادلبلا نم نيمداقلا
 .ءارفصلا ىمحلا لاقتنا رطخ تاذ ةلود
ةدمل ةحلاص نوكت ءارفصلا ىمحلا ةداهش نإف )،لودلا عيمجل(  2016ويلوي  11نم  (WHO)،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل اقفوو
رثكأ نأ ساسأ ىلع اهضفر نكمي ال ،نيمداقلا نيرفاسملا اهمدق يتلا ،ةحلاص ةداهش ،كلذل ةجيتنو .ميعطت صخشلا ةايح
نأ نكمي ال ميعطتلا ةداعإ وأ زيزعتلا اذهو ؛ةداهشلا يف ءاج امك يلعفلا خيراتلا ميعطتلا حبصأ نأ ذنم ترم تاونس رشع نم
 WHO Q & A .ىرن .ابولطم نوكي

.ءارفصلا ىمحلا لاقتنا رطخ تاذ نادلبلل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةمئاق ضرع

ىرخا تابلطتم
ةيئاحسلا تاروكملا ءاد
ضعب " رظنا( نييمسوملا لامعلاو جاجحلا ةرمعلاو جحلل ةريشأت ىلع لوصحلا طرش وه ) (A، C، W، Yيعابرلا حاقللاب ميعطتلا ىلع ليلد

).هاندأ عطقملا ' نورفاسملا
لافطألا للش

للش عم ىرخأ ةرم ةباصإلل ةضرع لازت ال يتلا لودلا وأ لافطألا للش تاسوريفلاب ةباصملا لودلا نم نيمداقلا نيرفاسملا
لطعملا وأ ) (OPVيومفلا لافطألا للش حاقل نم ةعرج مالتسا تابثإ بلطتت ،لافطألا
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.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةرداغملا لبق لقألا ىلع عيباسأ  4و ارهش  12نع ديزت ال ةدم لالخ  (IPV)،لافطألا للش سوريف حاقل

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلا هلوصو ىدل دودحلا دنع يومفلا لافطألا للش ميعطت نم ةعرج  1ىلع لوصحلا اضيأ نيرفاسملا ءالؤهو
سوريفب ةباصإلل نادلبلا ةمئاق تربتعاو ىرن .ميعطتلا ةلاحلاو رمعلا نع رظنلا ضغب
 .ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو لبق نم لافطألا للشلل ةضرع وأ لافطألا للش تاسوريف

نورفاسملا مظعم
تاحاقللا هذه نع تامولعم ىلع عالطالا نكميو .دلبلا اذه نوروزي نيذلا نيرفاسم مظعمل ةبسنلاب مسقلا اذه يف تاحاقللا ىصوأو
.ايدجبأ تاحاقللا درتو .قرزألا مهسلا ىلع رقنلا قيرط نع

زازكلا
ةبرتلا يف ةدوجوم زازكلا ايريتكب .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ثدحيو ةيزازكلا مويديرتسولك نم ردص مسلا قيرط نع زازكلا ثدحي
.شدخ وأ قرح ،حرجلا بقث لثم ةحوتفملا حورجلا لالخ نم أدبمب ذخألا نكميو دامسلاو

ةياقولا
.ةبسانملا ةيبطلا ةيانعلا ىعستو حورجلا عيمج يف ةلماش فيظنت نيرفاسملا ىلع يغبني

زازكلا دض ميعطتلا
.ةدحتملا ةكلمملا ينمزلا لودجلل اقفو يساسألا ميعطتلا ةرود نيرفاسملا متأ دق نوكي نأ بجي
اذإ  tetanus-ىلع يوتحي حاقل نم ةطشنم ةعرج نسحتسملا نمف ،ادودحم نوكي دق ةيبطلا قفارملا دلب ىلإ رفسلا ناك اذإ
.اقباس حاقل نم تاعرج سمخ تيطعأ ول ىتح تاونس رشع نم رثكأ لبق ةريخألا ةعرجلا تناك

عقوم جراخلا ىلإ رفسلا ةروشملا ةيجراخلا ةرازو لل "ةحصلا" مسق يف ةيبطلا قفارملا نع ةددحم تامولعم ةلودلا ىلع عالطالا نكميو
.ينورتكلا

روطس يف زازكلا

نورفاسملا ضعب
هذه رظنلا يغبني ىتم لوح تامولعم ىلع روثعلا نكمي .دلبلا اذه نوروزي نيذلا نيرفاسم ضعبل مسقلا اذه يف تاحاقللا ىصوأو
.ايدجبأ تاحاقللا درتو .مهسلا ىلع رقنلا قيرط نع تاحاقللا

أ دبكلا باهتلإ
.باصم صخش عم رشابملا لاصتالا قيرط نع وأ ةثولملا هايملاو ماعطلا قيرط نع لقتني يسوريف باهتلا وه )أ( دبكلا باهتلا
نكمي شاعتنالا .نسلا يف مدقتلا عم ةروطخ رثكأ ضرملا حبصي نكلو ،راغصلا لافطألا يف ةبئاغ وأ ةفيفخ نوكت ام ابلاغ ضارعألا
.ةايحلا ىدم يه ضرملا ةناصحلا  Aدبكلا باهتلا بقعو .رهشأ ىلإ عيباسأ نم فلتخت نأ

فرصلا ءوس رئازلا قطانملا كلتو ،ةليوط ةدمل نيرفاسملاو ،براقألاو ءاقدصألا ةرايز نيرفاسملا لمشت رطخ ةدايز يف كلت
.يحصلا

 11/03ةحفصلا

 NaTHNaCاهمدقت يتلا
 2018ويام 17

https://travelhealthpro.org.uk

ةياقولا
.هايملا ةفاظنلاو ءاذغلاو ةيصخش عم ةياعر نيرفاسملا عيمجل يغبنيو

ميعطتلا  Aدبكلا باهتلا
:نمضتي اذه .ةطشنألا رطخ ةدايز يف مهل تعضو نيذلا كئلوأل ميعطتلا ىصويو
نييلحملا ناكسلا ةرايز وأ عم نوميقي نيذلا كئلوأ
ءارقفلا نوكي نأ حجرملا نم ةيئاذغلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلا يتلا قطانملا ىلإ ةليوطلا ةماقإلا وأ  /و نيرفاسملا ةرثك

مهروهظ لثم ةيساسألا ةماقإلا يف ءاقبلاو ةيفيرلا قطانملا ةرايز ةرماغم نيرفاسملا
لاجرلا عم سنجلا نوسرامي نيذلا لاجرلا روعانلا وأ دبكلا ضارمأ لثم ةمئاقلا ةيبطلا تالاحلا يوذ
تاردخملا يطاعتمو
مهلمع لالخ نم سوريفلل نوضرعتي دق نيذلا كئلوأ
ةيبطلا ةياعرلاو برشلل ةحلاصلا هايملا ىلع لوصحلا صرف ةيدودحم مهيدل نيذلا  Aدبكلا باهتلا يشفت قطانم ىلإ باهذلا كلت

روطس يف  Aدبكلا باهتلا

ب دبكلا باهتلا
ءانثأ ثدحي ام ابلاغ اذه .مسجلا لئاوس وأ مدلا ةباصملالل ضرعتلا قيرط نع لقتنت اهنأ .ةيسوريف ىودع وه  Bدبكلا باهتلا
بط تامدخو ةيبطلا تاءارجإلا ءانثأ ةثولملا تادعملا نم لاثملا ليبس ىلع( مدلا ىلإ مدلا لاصتالل ةجيتن وأ يسنجلا لاصتالا
نهلافطأ ىلإ ىودعلا لقن اضيأ سوريفلا عم تاهمألل نكميو ).ديرولا يف ربإلا مساقتو ،مسجلا بقث وأ مشولا تاءارجإلاو نانسألا
.ةدالولا ءانثأ

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف  Bدبكلا باهتلا

.ناكسلا نم رثكأ )راشتنا لدعم عافترا  /طيسو(  Bدبكلا باهتلا سوريف عم رارمتساب باصي نأ دقتعي وأ ةفورعم وأ 2٪

ةياقولا

:نمضتي اذه .مسجلا لئاوس وأ مدلا ةسمالم بنجت نيرفاسملل يغبنيو
.يمحملا ريغ يسنجلا لاصتالا بنجت
).ةمقعم تادعم مادختسا متي مل ام( ربإلاب زخولاو ،ماعلا قلحو ،بقثو ،مشولا بنجت
.ىرخألا نقحلا تاودأ وأ ربإلا مساقت ال
.رطخ  /يبطلا دادعإ عافترا  /نانسألا بط يف لمعي ناك اذإ ةيملاعلا تاطايتحالا دعب
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.دراوملا ةريقفلا قطانملا ىلإ رفسلا دنع ةديفم ةيبط تادعم مقط ةمقعم نوكت دق

 Bدبكلا باهتلا حاقل
يف امب رطاخملا ةدايز يف اهعضو يبطلا خيراتلا وأ ةطشنألا نيذلا كئلوأل هب ىصويو ،نيرفاسملا عيمجل ميعطتلا رابتعا نكمي
:كلذ
.ةياقو نود سنجلا نوسرامي دق نيذلا كئلوأ

لئاوس وأ مدلل نوضرعتي دق نيذلا كئلوأ .نقحلاب تاردخملا يطاعت لالخ نم ةثولملا ربإلال نوضرعتي دق نيذلا كئلوأ
ةيبط ةياعر دوجو ةجيتن ةثولملا ربإلال نوضرعتي دق نيذلا كئلوأ ).ةحصلا لاجم يف نيلماعلا لثم( مهلمع لالخ نم مسجلا
يف ةيبطلا ةياعرلا يقلتل نورفاسي نيذلا كئلوأو لبق نم ةدوجوملا ةيبط تالاح نم نوناعي نيذلا لثم نانسألا بط وأ
ةليوط ةدمل نيرفاسملا نم .جراخلا يف ىلكلا ليسغ ىلع لوصحلا نومزتعي نيذلا كئلوأ كلذ يف امب جراخلا

كاكتحالا بلطتت تاضاير يف نوكراشي نيذلا كئلوأ
.دلبلا اذه نم لافطألا ىنبتت رسأ .يدسجلا

روطس يف  Bدبكلا باهتلا

ةيئاحسلا تاروكملا ءاد
لوصحلا طرش وه  ACWYةيئاحسلا تاروكملا حاقلب ميعطتلا ىلع ليلدلاو ،لاجملا اذه يف نييمسوملا لامعلاو جاجحلا ةرمعلاو جحلل
.لوخدلل ةريشأت ىلع
تازارفإ عم رشابملا لاصتالا وأ يسفنتلا ذاذرلا قاشنتسا قيرط نع لقتنت يتلا ةيريتكبلا ىودعلا وه ةيئاحسلا تاروكملا ءاد
نم اعويش رثكألا لاكشألا .قيثو لاصتا ىلع ةرركتم وأ ةليوط تارتفل ةيلاتلا متي ام ةداعو اذه .باصم صخش نم يسفنتلا زاهجلا
لامعلاو نيرمتعملاو جاجحلا ).مدلا ممست( مدلا ممستو )غامدلا لوح ةيقاو ةناطب باهتلا( اياحسلا باهتلا يه ةيئاحسلا تاروكملا ءاد
ضرم نم ىلعأ تالدعم تاذ نادلبلا نم سانلا عم قيثو لاصتا لامتحاو ةمحدزم فورظلل ارظن رطخ ةدايز يف يه جحلا يف نييمسوملا
.اياحسلا باهتلا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئاحسلا تاروكملا ءاد
.جحلا لالخ  2001و  2000و  1987ماع يف اياحسلا باهتلا يشفت تالاح

ةياقولا
.ناكمإلا ردق ةمحدزملا فقاوملا بنجت لالخ نم رطخلا اذه نم للقي دق نورفاسملا

ةيئاحسلا تاروكملا ءاد ميعطت
دنع .لوخدلل ةريشأت ىلع لوصحلا طرش وه  ACWYةيئاحسلا تاروكملا حاقلب ميعطتلا ىلع ليلد نييمسوملا لامعلاو جاجحلل
ططخملا رفسلا نم ةريخألا تاونس  5لا لالخو ،لقألا ىلع اموي  10لبق ىطعت نأ يغبني اذهو  ACWY،ةيئاحسلا تاروكملا حاقل مادختسا
.رفاسملل لماكلا مسالا رهظي حاقللا لجس دقع يذلا ضيرملا يف )تاروكملا حاقل يأ( عونو حاقللا مسا ليصافت لجست نأ بجي .اهل
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بجي ناك )ةدحتملا ةكلمملا يف ةرفوتم دعت مل( اقباس ديراكسلا  ACWYحاقل رادت مت اذإ  ACWY.ةيئاحسلا تاروكملا حاقل ىصويو
.اهل ططخملا رفسلا نم ةريخألا تاونس  3نوضغ يف رادت

روطس يف ةيئاحسلا تاروكملا ءاد

بلكلا ءاد
ىلع قعل وأ ،رفصلا ،ةغدل قيرط نع ابلاغ باصم ناويح نم باعللا عم لاصتالا دعب لقتني ام ةداع يتلا ةيسوريف ىودع وه بلكلا ءاد
لقنت نأ نكمي ةفلتخملا تاناويحلا نم ديدعلا نأ نم مغرلا ىلع ).مفلا وأ فنألا ،نيعلا ىلع لثم( ةيطاخملا ةيشغألا وأ حوتفم حرج
نم ماه ردصم يه شيفافخلاو ،ملاعلا نم ءازجأ ضعب يف .باصملا بلكلا نم شدخلا وأ ةضعلا عبتت تالاحلا مظعم نإف ،سوريفلا
.ىودعلا رداصم

.ةلتاق ابيرقت امئاد وه طرشلاو ،كلذ لعفت امدنع نكلو ،ريوطتلل تقولا ضعب قرغتسي نأ نكمي بلكلا ءاد ضارعأ

بنجتل ةضرع لقأ اهنأل ديازتم رطخل نوضرعم لافطألا ).هاندأ رظنا( ةماقإلا ةدمو ةطشنألا ضعب قيرط نع ضرعتلا رطخ دادزيو
.قعل وأ ،رفصلا ،ةغدل ريرقت ميدقتو تاناويحلا عم لاصتالا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بلكلا ءاد

.تاسوريفلا لثم  rabies-اضيأ لمحت دق شيفافخلا .دلبلا اذه يف ةيربلاو ةفيلألا تاناويحلا يف بلكلا ءاد نع غالبإلا مت

ةياقولا
.ةعيرس دعب ام ةلحرم يف ضرعتلا جالعلا عم ةياقولا وه بلكلا ءاد .تاناويحلا عيمج عم لاصتالا بنجت نيرفاسملل يغبنيو

نأ بجي .ةهفات حرجلا رهظ اذإ ىتح ،ةلجاع يلحم يبط مييقت ىلإ تعسو امامت اهريهطت بجي حورجلاو ،لمتحملا ضرعتلا دعب
 .ةينطو ةيهيجوت ئدابم لل اقفو ةروشملاو ضرعتلا دعب جالعلا نوكي

بلكلا ءاد دض حيقلتلا
:ةطشنألا كلذ يف امب رطخ ةدايز يف مهل تعضو نيذلا نيرفاسملل ضرعتلا لبق ميعطتلا حصني

وأ تاناويحلا عم نولمعي نيذلا كئلوأ ،سوريفلا عم لمعت ربتخملا يفظوم لثم( مهلمع ببسب رطخلل نيضرعملا كئلوأ
دعب جالعلا ىلع لصحت يتلا قطانملا ىلإ نيرفاسملا كئلوأ ).نيباصملا ىضرملا ةياعر دق نيذلا نييحصلا نيلماعلا
.ةدودحم ةيبطلا ةياعرلاولل ضرعتلا
.تاجاردلا بوكر وأ يرجلا لثم ةيلاعلا رطاخملا تاذ ةطشنألا نوططخي نيذلا كئلوأ
).رهش نم رثكأ( ةليوط ةماقإ نيرفاسملا
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يف وه يذلا بلكلا ءاد يعانملا ىلإ ةجاحلا ليزيولل ضرعتلا دعب جالعلا راسم ريصقتو طسبي ضرعتلا لبق تاحاقللا نم ةلماك ةرود
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ضورعملا صقن
روطس يف بلكلا ءاد

ايرالم
يتلا ضوعبلا قيرط نع ضرملا لقتنيو .ةروصتملا ىعدت ةيليفط عم ءارمحلا مدلا ايالخ ةباصإ هببست ريطخ ضرم يه ايرالملا
وأ )تياهنرهف ةجرد  (100ةيوئم ةجرد  38نم )ةرارحلا ةجرد عافترا( ىمحب ضارعألا أدبت ام ةداع .رجفلاو قسغلا نيب بلاغلا يف ىذغتت
نيب ضارعألا رهظت دق .تالضعلا مالآو ءيقلاو نايثغلاو عادصلاو ةشعرلابو دربلاب روعشلا ىرخألا ضارعألا لمشت نأ نكميو .رثكأ
روهدتت نأ نكمي ايرالملا عم سانلا نم يروفلا جالعلاو صيخشتلا بولطم .ةباصملا ضوعبلا ةغدل دعب ةدحاو ةنسو مايأ ةينامث
لافطألاو عضرلاو لماوحلا ءاسنلا لمشتو ،ايرالملا نم ةريطخ تافعاضم نم وأ ،ايرالملا نم ىلعأ رطخل نيضرعملا كئلوأ .ةعرسب
.براقألاو ءاقدصألا ةرايز كئلوأو لمعي لاحطلا مهيدل سيل نيذلا نيرفاسملاو ،نسلا رابكو راغصلا

ةياقولا
:ايرالملا عنمل  ABCDليلد ةعباتم نيرفاسملل يغبنيو
.نكسلا عونو ةطشنألاو ءاقبلا لوطو ،رفسلا مسومو ،نيعم ناكم ىلع دمتعي رطخ  -رطخلل  warenessا

.بنجت ةغدل ريبادت ضوعبلا نأ نيرفاسملا ىلع بجي  -رانفلا عنم ب
رظنا( ةقطنملل ةبسانملا اذإ )ايرالملا نم ةياقولل صارقأ( ايرالملل ةداضملا ةيودألا نأ نيرفاسملا ىلع بجي C hemoprophylaxis -
ةيامح حنمت ضوعبلا عسل بنجت ريبادت عم ةبيكرت يف مهذخأي فوس نكلو  100٪ةبسنب ةلاعف يه ايرالملا تاداضم ال ).هاندأ
.ايرالملا دض ةريبك
نيذلا وأ ،ايرالملا رطخ ةقطنم يف دعب نم رثكأ ىلعأ عوبسألا وأ ] 38 ° C [100 ° Fنم ىمحب نوباصي نيذلا نورفاسملا  iagnosis -د
دادعتسالا جالعلا رابتعا نكميو .ةيروفلا ةيبطلا ةيانعلا سامتلا ةدوع نم ةنس نوضغ يف ايرالملا ىلع لدت ضارعأ يأ نوباصي
.ةيبط ةيانع ىلإ دودحم لوصو عم ةيئانلا قطانملا ىلإ باهذلا كئلوأل ئراوطلل

رطخلا قطانم
لوط ىلعو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيبونجلا ةيبرغلا تاظفاحملا يف ايرالملا نم ةضفخنم رطاخم كانه
.هب ىصوم ةغد بنجت و رطاخملل يعولا  2،000m:هاندأ ريسع ةقطنم كلذ يف امب نميلا عم دودحلا
ريسع ةقطنم يف وأ ،فئاطلاو ،ضايرلا ،ةرونملا ةنيدملا )،ةمركملا ةكم( ةمركملا ةكمو ةدج يتنيدم يف رطخ يأ دجوي ال
.طقف اهب ىصوملا ةغد بنجت  2،000m:قوف
ةصاخ رطخلل ةضرعملا تائفلا

رثكأ مه نيذلا نيرفاسملل ةيئانثتسا فورظ يف ايرالملل ةداضملا ةيودألا رابتعا نكمي ،ةضفخنملا رطاخملا تاذ قطانملا يف
نسلا رابك لثم( ايرالملا نم ةريطخ تافعاضم نم وأ )،براقألاو ءاقدصألا ةرايز ليوطلا ىدملا ىلع نيرفاسملا لثم( ايرالملل ةضرع
كلت عم ،ةعانملا تبكل ]،اماع  70نم رثكأ[
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).راغصلا لافطألاو عضرلاو لماوحلا ءاسنلاو ،ةيضرم ةلاح يف كراش ةدقعم
نيأ نكلو ،ايرالملاب ةباصإلا رطخ تاذ ةقطنم يأ ىلإ رفسلا نع هينثي نأ بجي ئيس لكشب اهلمع وأ ةبئاغ لاحطلا عم نورفاسملا
.ايرالملل ةداضملا ةيودألاو ةضع بنجت مراص حصن يغبنيو ،يرورض يعولا رفسلا

.ارايخ نوكيس ليناوغوربلا ىلإ ةفاضإلاب نيكورولكلا نم مغرلا ىلع ،ةصصختم ةروشم ىلع لوصحلا يف بغرت دق ،فورظلا هذه يف

مييقت دعب رفاسملاو رفسلل يحصلا راشتسملا قتاع ىلع عقت ايرالملل ةداضملا ةيودألا ةروشملا ميدقتل ال مأ يئاهنلا رارقلا
.ةيدرفلا رطاخملا

ةطيرخ ايرالملل ةداضملا تايصوت

ةديدج ةذفان يف ةطيرخلا حتف

رداصم
ةريصق يف ايرالملا
ةرشنلا ايرالملا

لودجلا لافطألا بنجت دارقلا ةغدو تارشحلا
ايرالملل ةداضملا ةعرجلا
ةدحتملا ةكلمملا نم نيرفاسملل ايرالملا نم ةياقولل ةيهيجوتلا ئدابملا
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ىرخأ رطاخم
رورملا ةكرح لاثملا ليبس ىلع لمشت دق هذه .ةهجولا نع رظنلا ضغب نيرفاسملا عيمجل ةلصلا تاذ يه يتلا رطاخملا ضعب كانه
ةثولملا هايملاو ماعطلا قيرط نع لقتنت يتلا ضارمألاو دارقلا وأ تارشحلا قيرط نع ةلوقنملا ضارمألاو ،ىرخألا ثداوحلاو قرطلا ىلع
ةيفاضإلا رطاخملا ضعب ركذو .ةدوربلا وأ ةرارحلل ةلصلا تاذ ةيحصلا اياضقلا وأ ،يسنجلا لاصتالا قيرط نع ةلوقنملا ضارمألاو
.ايدجبأ ضرعتو هاندأ )دلبلا اذه نم ءزج وأ لك يف ةدوجوم نوكت دق يتلاو(

عافترا
لدعم ،ةبستكملا عافترا يه ةماهلا رطخلا لماوع .ىلعأ وأ )مدق  (8200رتم  2500نم تاهجو ىلإ رفسلا دنع عافترا ضرم نم رطخ كانه
.ربكأ رطخ يف رفاسملا عضي ملقأتلا نم ةرتف نود عيرسلا دوعصلا .مونلا عافترالاو دوعصلا

 (HAPE).ةيوئر ةمذو ةيلاع تاعافترا ىلعو  (HACE)،ةيغامد ةمذو ةيلاع تاعافترا ىلع  (AMS)،داحلا لابجلا ضرم .ضارعأ ةثالث كانه
.يبطلا جالعلاو رشابملا بسنلا HAPEو  HACEبلطتت

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف عافترا ضرم

.رتم  2500نم ىلعأ دلبلا اذه يف عافترالا ةطقن كانه

ةياقولا
 3،000m.نم لقأ عافترا ىلع مايأ ةعضب ءاضق نيرفاسملل يغبنيو
.دحاو موي يف  3،500mنم ربكأ تاعافترا ىلإ  1،200mنم لقأ تاعافترا نم رفسلا نكمملا نيرفاسملا بنجت بجي ثيح
ايموي  500mنم رثكأ مونلا عافترا ةدايز بنجت نيرفاسملل يغبنيو .يجيردت  3،000mقوف دوعصلا نوكي نأ يغبنيو
.مايأ ةعبرأ وأ ةثالث لك )هسفن عافترا ىلع( ةحار موي دوجو نامضو
.يجيردتلا دوعصلا لحم لحت نأ يغبني ال نكلو ،ملقأتلا يف ةدعاسملل اهمادختسا نكمي ديمالوزاتيسأ

)مونلا بارطضاو نايثغلاو ةيهشلا نادقفو ،بعتلاو ،عادصلا(  AMSضارعأ مهيلع رهظت نيذلا نيرفاسملا ىلع يغبني
 HAPEوأ  HACEريوطت .طوبهلل لعف در لوأ نوكي نأ بجي ضارعأ روطت عم وأ نسحتلا بايغ يف .دوعصلا نم ديزم بنجت
.ئراوطلا تالاح يف يبطلا جالعلاو يروفلا لوزن بلطتت ضارعأ

روطس يف عافترا ضرم
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كنضلا ىمح
هيبش ضرم ىلإ يدؤي هنإف .قسغلاو رجفلا نيب بلاغلا يف ىذغتت يتلا ضوعبلا قيرط نع لقتني يسوريف ضرم وه كنضلا ىمح
يف ثودحلا ردان رمأ ديدشلا كنضلا ىمح .ضرملا نم ةايحلا ددهت ةروطخ رثكأ لكش ىلإ نايحألا ضعب يف روطتت نأ نكمي يتلاو ،ازنولفنإلاب
.نيرفاسملا

ىمح قطانم ىلإ نيرفاسملا عيمج .اهب ةطيحملا قطانملاو ندملاو تادلبلا يف ةرفو رثكألا يه كنضلا ىمح لقني يذلا ضوعبلا
.رطخ يف كنضلا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كنضلا ىمح

).ةدجو ةمركملا ةكم يتنيدم كلذ يف امب( ةمركملا ةكمو نازاجو ةرونملا ةنيدملا :تاظفاحم يف كنضلا ىمح رطخ كانه

ةياقولا
حاتم ميعطتلا وأ ءاود يأ ايلاح دجوي ال .قسغلاو رجفلا نيب ةصاخ ضوعبلا تاغدل بنجت نيرفاسملا عيمجل يغبنيو
.كنضلا ىمح عنمل نيرفاسملل
روطس يف كنضلا ىمح

طسوألا قرشلا انوروك سوريف
صخش .لامجلا ةلصلا تاذ تاجتنملا وأ ةباصملا لبإلا عم رشابم ريغ وأ رشابم لاصتا دعب لقتنت ةيسوريف ىودع وه MERS-COV
.اهنع غالبإلا مت امك ،ةيحصلا ةياعرلا تائيب يف ةداعو ،نيباصملا صاخشألا نم سطعلاو لاعسلا قيرط نع رخآ لقن ىلع رصتقي

عم ،تايفو نع غالبإلا مت .سفنتلا يف ةبوعصو سفنتلا يف داح قيض ىلا روطتي نا نكمي يذلا لاعسلاو ىمحلا ضارعأ لمشتو
.ةيبطلا فورظلا ءارو ةنماكلا وأ نسلا مدقت عم ديازت رطخ

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف MERS-COV

.دلبلا اذه يف ثدحي نأ  MERS-COVنع غالبإلا مت

ةياقولا
نيديلا لسغ لثم ،ةديج ةماعلا ةحصلا ريبادت ةسرامم ،ةنمزم ةيضرم تالاح نم نوناعي نيذلا ةصاخو ،نيرفاسملا عيمجل يغبنيو
:مهيلع بجي .قوسلا قطانم وأ رئاظحلاو عرازملا ةرايز دعب اصوصخ نكلو ،تاقوألا عيمج يف نوباصلاو ءاملاب ماظتناب

لبإلا عم لاصتالا بنجت
لامجلا تاجتنم وأ  /و ماخلا لبإلا بيلح بنجت
،تاناويحلا تازارفإ ةثولم نوكت دق يتلا ةيئاذغلا داوملا يأو ماخلا بيلحلا تاجتنمو ماخلا بيلحلا نم عون يأ كالهتسا بنجت
جحلا نم حاتم ةرمعلاو جحلا لوح تامولعملا نم ديزم  MERS-COV.عنمل حاقل يأ ايلاح دجوي ال .اديج ةخوبطملا وأ  /و فظنمو رشقم مل ام
 .ةرشنلا ةرمعلاو

روطس يف MERS-COV
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ايسراهلبلا
دلجلا قرتخت نأ نكميو ةباصملا ةبذعلا هايملا يف عقاوقلا نم تاقريلا ايسراهلبلا جارفالا متي .يليفط ضرم وه ايسراهلبلا
وأ مامحتسالاو ةحابسلاو ضوخلا لثم ةطشنأ لالخ نورفاسملا ضرعتي دق .ةثولملا ةبذعلا هايملا عم لاصتالا دعب ناسنإلل ميلسلا
.تاريحبلا وأ راهنألاو ةبذعلا هايملا يراجم يف سبالملا لسغ

)،ةكح حابسلا' ( دلجلا يف ةكحو يدلجلا حفطلا لمشت نأ نكمي ركبم تقو يف ضارعألا نكلو ،ضارعأ يأ ايسراهلبلا ىودع ببسي دق
ضارمأ لثم ةريطخ ليوطلا ىدملا ىلع ةيحص لكاشم ببسي نأ نكمي هنإف ،جلاعي مل اذإ .تالضعلا يف مالآ وأ ،لاعس ،ةريرعشق ،ىمح
.ةناثملا وأ ءاعمألا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ايسراهلبلا
 2012.ماع يف دلبلا اذه يف ايسراهلبلا تالاح نع غالبإلا مت  (WHO)،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل اقفوو

ةياقولا
.ايسراهلبلا عنمل صارقأ وأ حاقل دجوي ال
ةحابسلا .انكمم كلذ ناك املك ةبذعلا هايملا يف ةحابسلا وأ ،ةحابسلاو ضوخلا بنجت نيرفاسملا عيمجل يغبنيو
ةدراطلا داوملا نم يعضوملا قيبطتلا .ايسراهلبلا ىلع ارطخ تسيل رحبلا هايم وأ رولكلاب ةجلاعملا هايملا يف
يف اهيلع دامتعالا نكمي ال ايسراهلبلال يضرعلا ضرعتلا دعب ةفشنم فيفجت وأ ءاملل ضرعتلا لبق تارشحلل
.يبط مييقت مهيدل ايسراهلبلا ضرمل اوضرعت دق نيذلا نيرفاسملا عيمجل يغبنيو .ىودعلا نم ةياقولا

روطس يف ايسراهلبلا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :رابخألا رخآ

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :يشفت
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