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 المحاضرة االولى

  –نشاطاته  -المركز الصحي  –مستويات الرعاية الصحية 

 ماذا يختلف عن المستشفى

 
التي تقدمها مديرية الرعاية  مجموع الخدمات واالجراءات والرعاية االوقائية :الرعاية الصحية

الصحية االساسية والمؤسسات التابعة لها لجميع افراد المجتمع عامة بهدف رفع المستوى 
الصحي والحيلولة دون حدوث االمراض وانتشارها مثل االهتمام بصحة البيئة من مسكن ومياه 

  .وكذلك حمالت التطعيم والتحصين وغذاء وتصريف الفضالت
  :الرعاية الصحيةمستويات 
  ناك ثالث مستويات للرعاية الصحيةه

 المستوى األول  
ويهتم بالجانب الوقائي وتعزيز الصحة  المستوى خط الدفاع األول ضد المرض، هذا يعتبر
  .بالمرض اإلصابة.. أي مرحلة ما قبل .المرض انتشارومكافحة 

 المستوى الثاني  
 .م الخدمات بالمستشفياتيوتقد ،المرضبمرحلة تشخيص وعالج هذا المستوى يهتم 

 المستوى الثالث  
مركتتز و التخصصتتي  مثتتل مركتتز ال لتت  للحتتاالت الخاصتتة متتن المتترض التأهيتتليهتتتم بمرحلتتة أعتتاد  

  .آخره  القلب إل

 
 بالمنطقتة األوليتة الصتحية الرعايتة إدار  بإشتراف تعمتل التتي الصتحية الوحتد  هتو :الصحي المركز

 الرعايتتة ختتدمات تقتتديم ختتالل متتن المحلتتي المجتمتتع صتتحة تحستتين إلتت  بهتتا وتهتتدف المتواجتتد
 الرعايتتتة مفهتتتوم متتتن انطالقتتتا المحتتتدد  المعتتتايير وفتتت  متتتن الستتتكان لمجموعتتتة األوليتتتة الصتتتحية
 .(ألف نسمة20يخصص مركز واحد ل ل و ) المعتمد  واستراتيجيتها األولية الصحية
  -:الصحي المركز نشاطات

 حستتب األولويتتة ووضتتع الخطتتط المركتتز الصتتحي وترتيبهتتاتحديتتد المشتتايل فتتي منطقتتة عمتتل  -1
 .ذات العالقة في المجتمع المحافظة في األخرى  الدولة اجهز  مع والحلول بالتعاون والتنسي 

  والفنية.ال وادر الطبية  تدريب  -2
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تقديم خدمات الرعاية الصحية االوليتة االساستية للستكان المستتهدفين بمنطقتة ختدمات المركتز  -3
 :وتشمل

  .والطفولة األمومة رعاية -1 
 .( اللقاحات ) التحصين خدمات -2
 .المدرسية الصحة -3

 .التغذية تعزيز -4
 .صرف األدوية االساسية -5
 .صحة الفم واإلسنان -6
 .التوعية والتثقيف -7
 .الرعاية النفسية -8
  .الفموي  اإلرواء برنامج باتباع اإلسهال امراض عل  السيطر  -9

 .المختبرية الفحوصاتاجراء  -10
 احالة المرض  حسب الحاجة ال  المستشف .  -11
  المنطقة. الصحية لسكانالمتعلقة باألوضاع  تجمع وتنظيم حفظ المعلومات واإلحصاءا -12
 .اعداد التقارير الدورية ورفعها الدرا  الرعاية الصحية االولية -13
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  -:والمستشفى الصحي المركز بين الفرق 

 الصحي المركز المستشفى ت

 بواسطة األطباء عالجي نظامال يكون  1
 الصحية اتاليوالم والصيادلة

 الصحة وتعزيز وقائي عام بشكل نظامال

 الحاالت الخطر  للمرض  جالع 2
 عل  المجتمع في األصحاء الناس يساعد

 معالجة ال  باإلضافة من المرض الوقاية
 المرض 

 لتعزيز األساسي العامل يعتبر الطبي المعاون  لألطباء يمساعد يعمل الطبي المعاون  3
 الصحة

4 
 التمدن نحو القوي  التحيز مع وهي مكلفة

 فقط اي يكون انشاءوها في المدن

 الحضر بين المساوا   تجاه تحيز مع يلفة اقل
كل المناط  ويكون انشاءوها في  والريف

  نفس الخدماتبو 

5 
العليا فقط تتواجد ال وادر التخصصية 
 في المستشف 

بينما في المركز الصحي تتواجد فيه ال وادر 
  العامةالطبية 

6 

تتوافر االجهز  الطبية التخصصية 
التشخصية والعالجية في المستشف  

 –السونار -فقط )أجهز  االشعة
–تخطيط القلب -الرنين-الناظور
 الخ(-غسل ال ل -الحص  تفتيت

 تتوفر كل االجهز  التخصصية ال

7 

وجود صاالت العمليات الجراحية 
وصاالت الوالد  ووحدات االنعاش 
والعناية المركز  في المستشف  فقط 
وما يرتبط بها من خدمات أخرى 

 يالمطابخ والمغاسل

خدمات والوحدات الصاالت و هذه الال توجد 
 األخرى 

 

8 
االسعاف االولي مع  تتوافر وحدات

مركباتها التخصصية فقط في 
 المستشف 

 تتوفر وحدات االسعاف االولي  ال
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 المحاضرة الثانية والثالثة

برامج الرعاية الصحية  –الرعاية الصحية االولية 

 االهداف واالستراتيجيات  –االولية 

 
 :تعريف الرعاية الصحبة االولية

الختدمات الصتحية الشتاملة  PHC" ( Primary health care)"لرعاية الصحية األوليتةا 
الميستتر  لجميتتع األفتتراد واألستر فتتي جميتتع المجتمعتتات، والمعتمتد  علتت  وستتائل وتقنيتتات واألساستية 

صالحة عمليًا، وسليمة علميًا، ومقبولة اجتماعيًا، وبمشاركة تامة متن المجتمتع وأفتراده، وبت تاليف 
مثتل الرعايتة الصتحية األوليتة وت .يمكن للمجتمع والدول توفيرها في كل مرحلتة متن مراحتل التطتور

ستوى األول، التصال األفراد واألسر  والمجتمع، و المدخل األساسي للنظام الصحي العالجي، الم
عنصتر تعتد الوالتذي يجعتل متن الرعايتة الصتحية أقترم متا يمكتن ألمتاين معيشتة وعمتل األفتراد، و 

 ومتؤخرا .عل  مفهتوم طتب األستر  هاترت ز خدماتحيث  لعملية الرعاية الصحية المستمر  األساسي
مؤشراتها ضوء خدمات وعل  هذه النجاح النظم الصحية مرهونا بحسن األداء والجود  في  اصبح

 .يقاس تمدن وتحضر ورقي الدول
 برامج الرعاية الصحية االولية

 .الشرم هاإلصحاح البيئي وتوفير ميا -1

  .األمومة والطفولةخدمات  -2

  .الصحة المدرسية خدمات -3

  .والتبليغ عنها والسيطر  عل  انتشارها المتوطنةمكافحة األمراض السارية  -4

  .عالجيةالخدمات األسنان الوقائية و  -5

و حالتهتتا  العالجيتتة تقتتارير الشتتهرية عتتن الختتدمات الوقائيتتةالالقيتتام بتتالتوثي  والتستتجيل و عتتداد  -6
  .للجهات المختصة

 .تابعة امراض سوء التغذيةم -7

 .في المجتمع عالج األمراض الشائعة -8

  .)األدوية( األساسيةتوفير العقاقير  -9

 .ألفراد المجتمع التوعية والتثقيف الصحي -10
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 الرعاية الصحية األولية استراتيجيةاالهداف و 
 .د المجتمعاافر  الرتقاء بصحةا -1

 تقديم خدمات صحية وقائية وعالجية وتعزيزية ألفراد المجتمع وفقًا لمعايير الجود  العالمية. -2

 .الصحية المشايل عل  والقضاء للسيطر  المناسبة الحلول وضع -3
  .الخدمة جميع أفراد المجتمعهذه يتساوى في الحصول عل  إذ  المساوا  والعدالة -4

رفتتتع مستتتتوى الختتتدمات الطبيتتتة والوقائيتتتة والعالجيتتتة ممتتتا يتتتؤدي إلتتت  ضتتتمان رضتتتا المجتمتتتع  -5
 .هموثقت
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 المحاضرة الرابعة والخامسة 

 –اهميتها  –اهدافها  –رعاية االمومة والطفولة 

 الخدمات الصحية المقدمة

 عوامل الخطورة  –الفحوصات المهمة  – 
  

  Maternity Child Healthرعاية االمومة والطفولة 
في سن  لألمهات والتأهيليةتوفير الرعاية الصحية التعزيزية والوقائية والعالجية  يقصد بهاو 

  .واالطفالاالنجام والحمل وبعد الوضع 
  -أهدافها:
 لالم بالنسبة

 .مواليدالخفض معدل المراضة والوفيات بين األمهات  -1

ال املتتتة اثنتتتاء الحمتتتل والتتتوالد   بتقتتتديم الرعايتتتةجيتتتد  مرضتتتع بصتتتحة  ان تحتتتتفظ كتتتل حامتتتل او -2
  .المضاعفات وتجنبمن االخطار  وقايتهاب

 .ان تلد والد  سليمة وطفال سليما كامل النمو -3

 والشخصية. العامة باإلضافة للنظافةوالتغذية فن رعاية الطفل وتعليمها  الحامل تثقيف  -4

  .توعية االبوين وتثقيفهما حول تنظيم االسر  -5

 بالنسبة للطفل 
  .مترابطة يسودها الحب واالمان ان يعيش وينمو وسط عائلة  -1

  .ان يحصل عل  تغذية كافية -2

 .ان يحصل عل  رعاية طبية ويتعلم مبادئ الحيا  الصحية -3

 

 أسباب االهتمام ببرامج رعاية االمومة الطفولة 

  .السكان ايثر من ثلثي عدد في البلدان النامية ان االمهات واالطفال يشكلون  -1
الحساستة التتي تتتأثر صتحتها بعوامتل البئيتة ايثتر متن  الفئتات ايثر من واالطفال االمهاتان  -2

  .الفئات االخرى 

فتي  تغيترات فيزيولوجيتة قتد تتحتول الت  ظتواهر مرضتية االطفتال يمترون بمراحتلان االمهات و  -3
اي وقتتت ) بالنستتبة لألمهتتات مراحتتل الحمتتل والتتوالد  والنفتتاس وبالنستتبة لألطفتتال مراحتتل النمتتو 

  .( مما يتطلب اشرافا مستمرا المختلفة
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االمهات من الفئات الحساسة بالعديد متن االمتراض التتي ترافت  الحمتل والتوالد  ويمكتن منعهتا  -4
 .االقالل من اضرارها عن طري  الرعاية المستمر  للمرأ  الحاملاو 

  .تعرض االطفال للحوادث والمخاطر بسبب نقصان الوعي واالدراك السليم -4
 لتتأمين الالزمتة اإلجتراءات واتختاذ التوالد  أو الحمتل أثنتاء للخطتر المعرضتة الحاالت ايتشاف -6

 .والوالد  الحمل
 

 رعاية االمومة والطفولةالخدمات التي يقدمها مركز 
  رعاية الحامل-1 
 رعاية االم بعد الوالد  )مرحلة النفاس(-2 
 المدرسة  هرعاية الطفل لحين دخول-3 
 التثقيف واالرشاد الصحي -4 
 االرشاد والتأهل الغذائي -5 
 التوليد المنزلي-6 
 خدمات تنظيم االسر -7 
 التدريب العملي لل ادر الطبي -8 
 عل  دور الحضانةاالشراف -9 
 تقديم التقارير واالحصائيات عن اعمال مركز الرعاية--10 
 التلقيحات واالشراف عل  حمالت التلقيح- 11 
 االرواء الفموي.-12 

  لألم الصحية رعايةالمراحل 
  قبل الزواجالرعاية Pre - marital care  

  قبل الوالد  الرعايةPre- natal care(antenatal)  
  خالل الوالد  الرعايةnatal care  
  بعد الوالد  الرعايةPost – natal care  
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  الرعاية قبل الزواج marital care -Pre :  وتشمل 
 .والثالسيميا وراثية واالمراض التي تنتقل جنسيا مراضأ : االنتباه لوجودالتاريخ الطبي -أ 

 .الغذائي وفقر الدم لوضعبا االهتمام:الفحص السريري  -م
 :اجراء الفحوصات التالية -ج 
 .الزواج لاجراء فحص ما قب -1
  Blood group and Rh incompatibilityفصيلة الدم والمطابقة  -2

 .CXR Chestاشعة الصدر  -3

  .HIV المكتسبنقص المناعة  -4

 

   الرعاية قبل الوالدnatal care(antenatal) -Pre  
  من بداء الحملللحامل وتعني المتابعة الصحية ال املة 

  تؤام ،االصابات الفايروسية (،السكر ،) فشل ال ليةلالمراض الورثية اخذ التاريخ العائلي. 

 ( تحديد تاريخ اخر دور  شهريةMenestrual مهم ) 

  لمعرفة عمر الحمل 

  حسام موعد الوالد  

  زيارات وكما يلي 7المركز الصحي عل  االقل تنظيم زيار  الحامل ال:  
   زيار  واحد  للستة اشهر االول 

 زيار  واحد  كل اسبوعين للشهر السابع والثامن 

  زيار  واحد  كل اسبوع خالل الشهر التاسع 

 

 اعطاء الحامل حب الفوليك اسيد في الثالث اشهر االول  من الحمل. 

 التالي وكماالتلقيح األم جرعة تطعيم ضد ال زاز وحسب جدول  اعطاء: 

  التعطي حماية(  من الحمل 4الشهر جرعة اول  في ( 

 سنوات(  3تقريبا من الحمل ) تعطي  5الشهر  في جرعة ثانية 

 سنوات(  5 من الحمل ) تعطي حماية 6الشهر ثالثة في  جرعة 

  سنوات( 10)تعطي حماية  بعد سنةالجرعة المنشطة الرابعة 

  الجرعة المنشطة الخامسة تعطي حماية مدى الحيا 

 اسبوع 13بعد الجنين  فحص اصوات قلب.  

  والدوبلر االسونارفحص. 
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 الفحوصات المهمة
لضتتتمان استتتتمرار الحمتتتل بتتتدون اي مضتتتاعفات تتتتؤثر علتتت  االم او الجنتتتين ضتتترور  التتتتردد 

 والوظتتتائف الجستتتماني التطتتتور لتقيتتتيم شتتتامل ستتتريري  فحتتتص واجتتتراءالتتت  المركتتتز الصتتتحي  التتتدوري 
  :وتشمل النواحي جميع من العامة الصحية الحالة وتقييم العضوية

 ،الحصبة االلمانية ،داء المقوسات) ويشمل (TORCH) والبكتيرية الفايروسات اجراء فحص 
 .الحالء البسيط ( ،الفايروس المضخم للخاليا

 .همتسجيلو  الفحص الشامل لألم والتركيز عل  ضغط الدم والوزن  اجراء 

 .( RH)ريزوسومعامل  لألم وفصيلة الدم الهيموغلوبينفحص الدم لنسبة  

 .فحص البول للزاللاجراء  

 .سكرللالدم والبول  

 .والزهري والمالريا والفحوصات األخرى المطلوبةفايروسي لتهام ال بدي الالفحص الدم  

يجب عل  الفري  الصحي تعريف األم بعالمات الخطتور  أثنتاء الحمتل والتتي يجتب عنتد مالحظتة 
 :هي أي منها مراجعة المركز الصحي وهذه العالمات

  .تورم القدمين .1

 . حدوث ثشنجات .2

 . حدوث صداع شديد .3

 . زغللة العينين وتشوش النظر .4

  .حدوث نزيف أو إفرازات مهبلية غير طبيعية .5

  .توقف حركة الجنين لفتر  غير عادية .6

  .ألم وتقلصات أسفل البطن .7

  .أية رضوض أو اصابات أو سقوط أو ارتفاع في درجة الحرار . .8

 
  عوامل الخطورة

 .سنة فايثر 30البكرية كبير  السن  .1

  .سم 140البكرية قصير  القامة اقل من  .2

 .( المستعرض –األوضاع الغير طبيعية للجنين ) المقعد   .3

 .حمل التوائم والزياد  ال بير  في السائل األمنيوسي .4

  .حاالت تسمم الحمل .5

  .جم ( او اقل 11% )70لوبين غاألنيميا الشديد  نسبة الهيمو  .6
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  .الوالد  واإلجهاض المنذر نزيف قبل .7

حتتدوث والد  ميتتتة ستتابقًا أو وفتتا  الجنتتين داختتل التترحم أو بعتتد التتوالد  مباشتتر  أو إزالتتة المشتتيمة  .8
 . يدويا

 . تأخر الوالد  عن الموعد المحدد لمد  أسبوعين أو ايثر .9

  .والد  قيصرية سابقة .10

أمتراض  - ال ل  أمراض -ضغط الدم  -للحمل " السكر  ) األمراض المزمنة المصاحبة .11
 . (أمراض ال بد - القلب

 .والدات 5الوالدات المتعدد  ايثر من  .12

 
  natal care –Postالرعاية بعد الوالدة 

 تنظيم زيار  لالم في االسبوع االول من النفاس لمنع حدوث مضاعفات ما بعد الوالد  مثل: 

 االنتان والنزف 
  ارتفاع الحرار 
  التهام الوريدالخثري 
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 المحاضرة السادسة 

 فحص االطفال حديثي الوالدة  –صحة الطفل 

 
نظتتام مت امتتل متتن النتتواحي الصتتحيية، والنفستتيية، واالجتماعييتتة، يستتتهدف الطفتتل فتتي مختلتتف 

أستبوعا  40لحمتل الطبيعتي يستتمر ا .البلتو مراحل نمتوه بدتدءًا بمرحلتة حتدوث الحمتل حتت  مرحلتة 
الفتتتر  الطفتتل فتتي هتتذه ويستتم   أستتبوعا حمتتال طبيعيتتا 42إلتت   38يومتتا(، وتعتتد الفتتتر  متتن  280)
(mature) . الطفتتل التتذي يولتتد فتتي األستتبوع الستتابع والثالثتتين يعتتد مولتتودا بتتوالد  مبكتتر  ويكتتون امتتا

 42. أمتا إذا كتان الحمتل أيثتر متن (Premature)ويسم  خديج  المولود معرضا للمرض والوفا 
 .Post matureويسم  المولود  أسبوعا فتعد حالة حمل متأخر األوان

 فحص االطفال حديثي الوالدة
هو نظام قياس شتامل يسستتعمل لتقيتيم الحالتة الصتحيية للطفتل ( Apgar score)فحص أبغار  -1

حتديث التتوالد  بعتد التتوالد  مباشتترً ، يتتمي التقيتتيم بنتتاًء علت  خمتتس فئتتات: معتديل ضتتربات القلتتب، 
الجهد التنفيسي، قو  العضالت، المنعكسات الالإرادية ولون الجلد. ويسستخدم مقياس رقمي من 

. واألفضتل أن يسستتخدم فحتص أبغتار متع آليتات 10من  ل ل فئة والمقياس ال لي يكون  0-2
 .تقييم أخرى كالفحص السريري والعالمات الحيوية

 دقيقة5 دقيقة 1 2 1 0 العالمات
معدل 
ضربات 
 القلب

 2 1 100فوق  100اقل من  اليوجد

يبكي بشكل  بطئ غير منتظم اليوجد يفا  التنفس
 2 1 جيد

قو  
العضالت تنثني  مرتخية العضالت

 بشكل جزئي
يتحرك بشكل 

 2 1 نشط

المنعكسات 
 يةالالإراد

 ال يستجيب
لتنبيه الممرات 

 الهوائية

يكشر يتجهم 
 2 1 يبكي الممرات الهوائية

بعضه الجسم  شاحب لون الجلد
 وازرق  وردي

يل الجسم 
 2 1 وردي

 
وقيتتتاس مستتتتوى النتتتبض، متتتع إمتتتداده باأليستتتجين فتتتي حالتتتة عتتتام  يامتتتل بتتتدني بفحتتتص القيتتتام -2

  احتياجه أو تنظيف قنوات التنفس لديه لمساعدته عل  النفس
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% 10يفقتد الطفتل حتوالي حيتث  هتو ابستط مقتاييس نمتو الطفتل وايثرهتا حساستية الوزن  قياس -3
 10من وزنه خالل الخمستة أيتام األولت  متن العمتر ثتم يكتستب الزيتاد  متر  أخترى بعتد حتوالي 

فيحتتتاج التتت  رعايتتتة خاصتتتة واذا كتتتان وزنتتته غتتترام  2500واذا كتتتان وزن الطفتتتل اقتتتل متتتن  أيتتام
 غرام فيحتاج ال  رعاية في المستشف 1500

 الطول -3
 الرأس محيط --4 
 فحص البصر -5
 فحص السمع -6
 فحص الدم -7
 

  رعاية حديثي الوالدة: عناصر
 .االنعاش اذا احتاجه -1

 .السيطر  عل  درجة الحرار   -2

 .التغذية -3

  .الوقاية من المرض -4

 

  :في المولود حديثا ةمهمالى امراض ر يشتالعالمات التالية 
  رفض الرضاعة 
  ازرقاق 

  التنفس سريع 

  ضعيف وقليل الوزن 

 ( يرقانJaundice) االول  ساعة 48 في 

  ( التقيؤء ) اصفر اللون 

 رت  تشوه ( فتحة الشرجAnal Atresia )والتحق  بالمحرار 

  افرازت في الفم 
 ساعة االول  24 خالل تغوطال عدم 
 االول   ساعة 24خالل  عدم التبول 

  انتفاخ البطن 
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 )النزيف ) السر  والمستقيم 

  ارتفاع او انخفاض در  الحرار 

  اختالجات 
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 المحاضرة السابعة 

 .مقدمة .تنظيم االسرة –برنامج الصحة االنجابية 

 طرق االعطاء  .االهداف االنواع

 :مفهوم الصحة اإلنجابية
 ومقبولة.آمنة وفعالة   علٍم بوسائل تنظيم أسر والتعني قدره األفراد عل  اإلنجام  اإلنجابيةالصحة 

الحصتتول علتت  فتتتر  حمتتل ووالد  آمنتتين لضتتمان صتتحه األم والطفتتل. إن الصتتحة او تعتترف ب
اإلنجابيتتة تتتؤثر علتت  جميتتع األفتتراد متتن الطفولتتة إلتت  ستتن الشتتيخوخة ولتحقيتت  مستتتوى أفضتتل 

فاهيم في عمر مبكر فالصحة اإلنجابية لم تعد من اهتمام النساء وهن في تقديم هذه الم يجب
سن اإلنجام فقط، وانما مفهوم الصتحة اإلنجابيتة أشتمل متن ذلتك، وهتو مستؤولية الجميتع فتي 

تعمتتل وزار  الصتتحة علتت  االهتمتتام بالصتتحة اإلنجابيتتة لألفتتراد متتن  يافتتة المراحتتل العمريتتة. لتتذا
ية المقدمتتة فتتي قستتم ختتدمات رعايتتة األمومتتة والطفولتتة فتتي ختتالل العديتتد متتن الختتدمات الصتتح

 .المرايز الصحية

  :تنظيم االسرة
مكانيتتتات اإلنجتتتام وطاقتتتة األستتتر  وا ،لمقصتتتتتتود بتنظتتتتتيم األستتتتتر  هتتتتتتو التتتتتربط المباشتتتتتر بتتتتتتينا

نجتتتاح عمليتتتة تنظتتتيم االستتتر  تتطلتتتب المعرفتتتة  إن .المجتمتتتع علتتت  تلبيتتتة حاجتتتات كتتتل مولتتتود جديتتتد
المبتتتررات المنطقيتتتة لتنظتتتيم و ، علتتت  ممارستتتة تنظتتتيم االستتتر والمثتتتابر   الصتتتحية واالقتنتتتاع والتطبيتتت 

  .وتنظيم النمو السكاني( ،وحقوق االنسان ،االسر  يمكن تبويبها في ثالثة فئات ) تحسين الصحة
 تنظيم االسر  فعر يو 

قيتتتتتتام التتتتتتزوجين بالتراضتتتتتتي بينهمتتتتتتا وبتتتتتتدون أيتتتتتتراه باستتتتتتتخدام وستتتتتتيلة مشتتتتتتروعة ت فتتتتتتل  بانتتته
  .لهمتتتا التحكم في موعد الحمل والوالد 

 .هو اإلنجام االفرادي لإلنسان مت  شاء وكيفما شاء وليس تحديدا لحجم األسر او 
 تنظيم االسرة اهداف 

 :األستتتر  إلتتت يهتتتدف تنظتتتيم 
ترتيتتتب عتتتدد األوالد بمتتتا يتناستتتب متتتع وضتتتعهم الصتتتحي ووضتتتتع اسستتتتر  المتتتتادي متتتتن ختتتتالل -1

  .برنتتتامج علمتتتي متتتدروس

 ل واخر. فاصلة بين حملا تافتر التنظيم -2

 .يهافتجنب الوالدات الغير مرغوم -3

  .المرغوم فيهمانجام االوالد -4

 الوقت الذي تحدث فيه الوالدات تبعا لسن الوالدين.ضبط -5
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 فوائد تنظيم األسرة: 

  :ملألفوائد 
 الوالد   اثناءوفيات األمهات  تقليل -1

نقتتتتص بكثافتتتتة  يحتدث واالرضتاعنتيجتة الحمتل المت رر  :نسبة الحمل العالية الخطور يض تخف -2
 .بين حمل واخرالعظتتتام فتتتي كامتتتل الجستتتم، يتتتتم ترميمتتته في الفترات الفاصلة 

 .نزيف بعد الوالد النسبة و  الوالدات العسير تقليل  -3

 

  :فوائد الطفل
 . االستمرار باإلرضاع وعدم االضطرار إل  قطعه .1

 . بفواصتتتل زمنيتتة بتتتين التتوالداتإنقتتاص وفيتتتات الرضتتع عنتتتد االلتتتزام  -2
 تنظيم االسرةنواع ا

علتتتتتت  التتتتتترغم متتتتتتن تتتتتتتوافر وستتتتتتائل تنظتتتتتتيم األستتتتتتتر  إال أن األنتتتتتتتواع التتتتتتتتي كانتتتتتتتت تستتتتتتتتخدم ظلتتتتتتتت 
الحتياجاتهتتتتتتتا الصتتتتتتحية محتتتتتتتدود  وغيتتتتتتر ملبيتتتتتتة لالحتياجتتتتتتات الخاصتتة ل تتتتتتل منتفعتتتتتتة طبقتتتتتتا 

% متتتتتتتتتتتتن  80والنفستتتتتتتتتتتتية ومالءمتهتتتتتتتتتتتتتا للظتتتتتتتتتتتتروف البيئيتتتتتتتتتتتتة وهتتتتتتتتتتتتذه المحدوديتتتتتتتتتتتة حصتتتتتتتتتتترت 
المستتتتخدمات فتتتتي تركيتتتب اللوالتتتتب الرحميتتتتتة وكتتتتان البتتتتتد متن تتوفير أنتواع أخترى حديثتة تلبتي 

 .المستفيداتاالحتياجات لعدد أيبر من المنتفعات 
 

  اسباب معارضة تنظيم االسرة
  العادات والتقاليد. - أ

  الرغبة في انجام عدد كبير من االوالد. - م
 الخوف من التأثيرات الجانبية. - ت
  ذكر. عل  الحصولفي لرغبة ا - ث
 .المعلومات حول وسائل تنظيم االسر  قلة –ج  
  االميةو  لجهلا -ح  
 .ط المنا بعض في االستشاريةالمرايز  قلة -خ  

 طرق االعطاء 
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اليتتة  ،صتتناعي ويمتتص بتتبطء عبتار  عتتن حقتن عضتتلية تحتتوي بروجستتيرون  :الحقتن العضتتلية -1
  .حملر ا قعن مخاط يثافة االباظة زياد  تأثيرها تثبيط

يعطتتت  االستتتتيروجين حبتتتوم مركبتتتة متتتن االستتتتيروجين والبروجستتتتيرون : حبتتتوم منتتتع الحمتتتل -2
م يتبعه حبوم حاوية عل  االستيروجين البروجستيرون تؤثر هذه ثيوم  16-14 تتتتتد بمفرده لم
عن طري  تثبيط االباضة او احداث تغييرات في غدد الغشتاء المختاطي لعنت  الترحم  الحبوم

مضتاد استتطبام فتي  تتتتتتومالحب لهتذه أن ننست  الو.المخاطيتة لعنت  الترحم تتتتتترازتالمفتقليل أو 
 فقترو  ال بتد ال بتدي والتهتام ال بد واليرقان والقصتور فائوظتتتت اضطرام يمن في استعمالهات

  الشقيقة.و  رعوالص يانير لشا ترلتو ا تفاعوار لدم ا

مصتتنوعة متتاد  كبستتوالت كتتل منهتتا بحجتتم عتتود ال بريتتت  6عبتتار  عتتن  :غرستتات النوربالنتتت -3
الستليكون وتحتتوي علتت  متاد  هرمونيتتة متن البروجستتيرون الصتتناعي يتتم تركيبهتتا تحتت الجلتتد 

ال  اتتتتتتل نهو  ستتنوات تتتتتتتسخم متتد وهتتي تمنتتع الحمتتل .بواستتطة متتدحم تحتتت التختتدير الموضتتعي
تستتتخدم عنتتتد ظهتتور امتتتراض كبديتتة او كلويتتتة او اعتتراض نتتتزف نستتائي او حتتتدوث انتتتان فتتتي 

  .مكان

مبتدأ عملهتا ادختال جستم  انواع واشتكال كثيتر ا تتتتله اجسام بالستيكية او معدنية:اللولب الرحمية -4
علت  شتكل  تتتتتتبلول ،غريب داختل جتوف الترحم وبقائته لمنتع تعشتيش البيضتة متن انتواع الوللتب

s، 8 ،t ليفيتتةأوارم  التترحمرحميتتة فتتي عنتت   تاتتتتالتهابأو عنتتد وجتتود حمتتل للولتتب اتستتتخدم ال، 
تشتتوهات التترحم ،لرحما قعنوستترطانات التترحم  .التهابتتات حوضتتية حتتاد  او مزمنتتة او تقرحتتات

  .الوالدية

  الرحم. المبياض او استئصال :الطرق الجراحية -5
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  المحاضرة الثامنة

اللقاح  Passiveاللقاح المكتسب  –اللقاحات  -المقدمة 

المناعة  –الروتيني  اللقاح -االنواع  - activeالفعال 

 اشكالها –

 
  Vaccinesاللقاحات 

مستحضتتراتب بيولوجيتتةب تقتتوي مناعتتة الجستتم ضتتد متترٍض معتتيٍن، ويحتتتوي اللقتتاح عبتتار  عتتن 
 أو أجزاء منهابكتيريا أو فيروسات ميتة أو ضعيفة سواء كانت  المسببة للمرض عل  الميكروبات

ليقتتوم  فتتي الجستتم يحفتتز الميكتتروم جهتتاز المناعتتة .)بحيتتث ال تملتتك القتتدر  علتت  إحتتداث المتترض(
حتت  يتتمكن متن التعترف عليته بستهولٍة  إنتاج أجسام مضاد  تتعرف عل  الميكروم بشكل مبكترب

  .لمرضاتدميره قبل أن يسبب  وبالتاليعند مواجهته الحًقا، 
 natural –non specific resistance مقاومة الجسم الطبيعية غير النوعية 

 ت:للدفاع ضد مسببات االمراض وهيلجسم االنسان اربعة خطوط دفاعية 

 Celluar barrierالخط الدفاعي االول -1 
يمثتتل الجلتتد والحتتاجز الخلتتوي التتذي يعمتتل كحتتاجز ميكتتانيكي وكتتذلك االغشتتية المخاطيتتة المبطنتتة 

 .لفتحات وتجاويف الجسم والتي لها أهدام أو شعيرات مرشحة للهواء

 الخط الدفاعي الثاني-2
 الحتوائها عل  خاليا البلعمة الثابتة. Lymphatic glandsالغدد اللمفاوية  
 الخط الدفاعي الثالث -3

 .وما يحتويه من كريات الدم البيضاء خاليا البلعمة الجوالة Bloodالدم 
 الخط الدفاعي الرابع -4

 .ويمثل خاليا البلعمة الثابتة الموجود  بالجهاز الشبكي الباطني لل بد والطحال ونخاع العظم
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 مناعة طبيعية غير نوعية )الجلد, الدموع, الحاجز الخلوي(                     مناعة نوعية مكتسبة
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 ت:تقسم ال  قسمين Specific acquired immunity المناعة النوعية المكتسبة
 ت :وت ون عل  نوعين Natural acquired immuntyالمناعة المكتسبة طبيعياي  -1

لالجستتتام مكتتتن ايتستتتابها عبتتتر االنتقتتتال المشتتتيمي م -:Passive) المناعتتة المكتستتتبة المفتعلتتتة) -ا
وهو فتي الترحم وتستم  مناعتة الطفولتة  من األم لجنينها (IgG) غلوبينات المناعيةالالمضاد  

الستنة االولتت   وت تون قمتهتا عنتد التتوالد  ثتم تقتل تتتدريجياي حتت  الشتهر الستادس وتختفتتي بنهايتة
وتستتتمر هتتذه المناعتتة حتتوالي ستتتة أشتتهٍر بعتتد والد  الطفتتل وتحميتته فتتي مرحلتتتي متتن العمتتر. 

الجنين والرضتيع متن التدفتريا والمكتورات وال تزاز والحصتبة األلمانيتة والن تاف وشتلل األطفتال. 

 ( تقسم اىل  Immunity)املناعة 

من  املكتسبةاملناعة الفعالة 

 باملرض او اللقاح االصابة
ة من االم بسكتاملناعة املفتعلة امل

 او شخص اخر 

 

طبيعية من 

 باملرضاالصابة 
اصطناعية من 

 اللقاح 
طبيعية من االم عن طريق 

 املشيمة او الرضاعة 

جزئيات بروتينية او 

 امصال الدم
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للستبيل فيتؤمن المناعتة المحليتة  حليب  األم الموجود في IgA) ) أما بالنسبة للغلوبين المناعي
المعدي المعوي للرضيع، كما أن اللبأ غنيٌّ بالخاليتا البلعميتة واللمفاويتات التائيتة التتي يمكنهتا 

 .أن تحيا في أمعاء الرضيع لبعض الوقت مما ينقل له مناعةب خلويةب 
(:تتتت ت تستتتب بعتتتد العتتتدوى بمستتتببات االمتتتراض Activeالمناعتتتة االيجابيتتتة المكتستتتبة الفعالتتتة)  - م

 .المضاد  التي تبق  سارية بالجسم لمد  طويلةواالجسام  المعدية
المناعتتة المكتستتبة اصتتطناعيا... ت تستتب عتتن طريتت  حقتتن مصتتل التتدم أو جزيئتتات بروتينيتتة  - 2

تحتتوي أجستتاما" مضتتاد  وقتتد ت تتون االمصتتال حيوانيتتة كمتتا هتتو الحتتال فتتي مصتتل ضتتد متترض 
  .سيالخناق او ال زاز وقد ت ون بشرية مثل مصل ضد التهام ال بد الفايرو 

 
 أنواع اللقاحات 

متتتتن ختتتتالل تضتتتتعيف فعاليتتتتة الفتتتتايروس او البكتريتتتتا بشتتتتكل ال يستتتتبب أي  -:اللقاحتتتتات الحيتتتتة -1
أعتتراض مرضتتية ول تتن يحفتتز التتذاير  المناعيتتة إلنتتتاج مضتتادات تحمتتي االنستتان عنتتد دختتول 

وت تون هتو أقترم متا يكتون للعتدوى الطبيعيتة  ضتعفاللقاح الحي المالعامل المسبب للمرض ف
 ت :التالي بالشكل

 .اللقاحات الفايروسية الحية المضعفة مثل لقاح شلل االطفال الفموي ولقاح الحصبة المختلطة -ا
 .( ضد مرض التدرن .B.C.G اللقاحات البكتيرية الحية المضعفة مثل لقاح البي سي جي ) -م

بتتالمواد ال يميائيتتة أو الحتترار  أو اللقاحتتات الميتتتة: متتن ختتالل قتتتل الجرثومتتة المستتببة للمتترض  -2
وبتتذلك ال تستتبب أي متترض عنتتد دخولهتتا جستتم االنستتان ول تتن تستتبب تحفيتتز ذايتتر  اإلشتتعاع. 

جهاز المناعة مثل لقاح شلل االطفال الزرقي ولقاح داء ال لب والبكتريا الميتة كلقتاح الستعال 
 ًنا من اللقاحات الحية.هذه اللقاحات أيثر استقراًرا وأيثر أما الديكي ولقاح التايفوئيد

 ت:اللقاحات المنتجة من أجزاء الجرثومة أو سمومها وتت ون من -3

الغتتتالف الختتتارجي متعتتتدد الستتتكريات للبكتريتتتا مثتتتل لقتتتاح الستتتحايا الربتتتاعي ولقتتتاح الهيمتتتوفليس  -ا
 .أنفلونزا نمط م

ل  خاصية سم البكتريا الذي يتم معادلته كيمياويا" وبذلك يفقد خاصيته السمية ول ن يحافظ ع - م
  .تحفيز المناعة ويطل  عليه )توكسيد( مثل لقاح الخناق ولقاح ال زاز

للقاحات المنتجة بالهندسة الوراثية كزراعة الفايروس في خلية الخمير  وبعد النمو والت اثر يتم  - ت
 .(Bأستخالص الجين المسبب للمرض كلقاح التهام ال بد الفايروسي نمط م )

 .السحايا الرباعي المقترن اللقاحات المقترنة كلقاح  -4
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أي متتتزج فتتتايروس موجتتتود فتتتي جستتتم االنستتتان متتتع  ،اللقاحتتتات المنتجتتتة عتتتن طريتتت  المزاوجتتتة -5
 .فايروس موجود في الحيوانات وأنتاج جيل جديد مثل لقاح الفايروس الدوار المتعدد الجينات

ختتالل . مثتتل لقتتاح الثالثتتي والحصتتبة المختلطتتة تتتزرق فتتي وقتتت واحتتد متتن .اللقاحتتات المركبتتة -6
ل نهتتتا • هتتتي لقاحتتتات تجريبيتتتة شتتتبيهة بلقاحتتتات الحمتتتض النتتتووي  .وجودهتتتا فتتتي قنينتتتة واحتتتد 

تستتتخدم فيتتروس أو بكتيريتتا مخففتتة إلدختتال الحمتتض النتتووي الميكروبتتي لخاليتتا الجستتم. يشتتير 
 مصطلح "ناقل" إل  الفيروس أو البكتيريا المستخدمة كحامل

للقاحتتتتات تبشتتتتر بتتتتالخير فتتتتي المراحتتتتل ال تتتتتزال هتتتتذه ا(: • DNAلقاحتتتتات الحمتتتتض النتتتتووي ) -7
تنقتتل لقاحتتات التتدنا التحصتتين إلتت  مستتتوى • ويتتتم اختبتتار أنتتواع عديتتد  فتتي البشتتر.  ،التجريبيتتة

تتغتتذى هتتذه اللقاحتتات متتع كتتل ال تتائن الحتتي وأجزائتته وتنتقتتل مباشتتر  إلتت  • ت نولتتوجي جديتتد. 
 .مثال: لقاح األنفلونزا• األساسيات: الماد  الوراثية للميكروبات. 
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 المحاضرة التاسعة 

الحمالت الطارئة للقاحات  –البرنامج الموسع للقاحات 

 ولماذا يتم اضافتها 

 

 :تقسم اللقاحات الى :انواع اللقاحات
  وتشمل :لقاحات اساسية ) اجبارية ( -1

 ت:االمراض المشمولة بالبرنامج الموسع للتلقيحات هي 
 التدرن الرئوي  -1
 الحصبة  -2

 ال زاز( -السعال الديكي  -)الخناق الثالثي البكتيري  -3

 الن اف ( -الحصبة االلمانية  -الحصبة المختلطة ) الحصبة  -4

 النزلة المستديمة النزلية )هيموفيليس (  -5

  Bالتهام ال بد الفايروسي نوع   -6

 شلل االطفال  -7

  

:لقاح غير Salk Vaccineلقاح سولك 
 حي

: لقاح Sabin Vaccineلقاح سابين 
 مضعف

 نوع واحدمن الفايروسات يحتوي عل 
يحتوي عل  ثالث فيروسات من عائلة 

 شلل االطفال

 يعط  عل  شكل نقط بالفم يحقن في العضل

  

الدول بل تعط  طبقا لظتروف خاصتة  ال تعط  بصور  اجبارية في كافة :لقاحات ال اساسية -2
 :لمختلف البلدان وتشمل بكل لقاح وكذلك حسب الظروف االقتصادية

  ال وليرا -1

 A:(I.M)التهام ال بد  -2

 (S.C) :الحم  الصفراء -3

 داء ال لب  -4
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 االنفلونزا  -5

 (S.C) :الجدري المائي -6

 الجمر  الخبيثة  -7

 الطاعون  -8

 التئفوئيد -9

 

 مكونات اللقاح 
 النفادية لضمان استقراريه ماد  اللقاح من تاريخ صنعها ولحين تاريخ :مواد حافظة. 

 لغرض تقوية استجابة الجهاز المناعي للقاح مع اطالة :مواد محفز  للمناعة  

 م األلمنيو  التحفيز المناعي مثل امالح امد 

 سائل اللقاح اولغرض منع نمو البكتريا في ماد   مثل النيومايسين :مضادات حيوية.  

 اخرأي سائل  ماء او.  

 مواد ملحية مختلفة حسب نوع اللقاح. 

 ستقراريه اللقاح لحين استخدامهمثل الاليتوز لضمان ا :مواد مثبتة. 

 
 طرق أعطاء اللقاح

 .(B.C.Gبالجلد مثل لقاح البي سي جي ) -1

 بالفم مثل لقاح شلل االطفال  -2
 تحت الجلد مثل لقاح الحصبة  -3
 بالعضلة كلقاح الثالثي ضد الخناق وال زاز والسعال الديكي  -4
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 توكسيد الكزاز لحوامل بلقاحجدول التلقيحات الخاص بالنساء ا 
 مد  الحماية موعد اللقاح الجرعة

 ال يوفر أي حماية الشهر الرابع من الحمل الجرعة األول 

 سنوات 3توفر حماية لمد   الشهر الخامس من الحمل الجرعة الثانية

 سنوات 5توفر حماية لمد   الثانية بعد ستة أشهر من تاريخ الجرعة الجرعة الثالثة

 سنوات 10توفر حماية لمد   تاريخ الجرعة الثالثةبعد سنة من  الجرعة الرابعة

 سنة 15توفر حماية لمد   بعد سنة من تاريخ الجرعة الرابعة الجرعة الخامسة

 
 سنة ( بلقاح توكسيد الكزاز49-15جدول التلقيحات الخاص بالنساء في سن األنجاب ) 

 مد  الحماية موعد اللقاح الجرعة

 يوفر أي حماية ال للمركز الصحيعند أول مراجعة  الجرعة األول 

 سنوات 3توفر حماية لمد   األول  بعد شهر من تاريخ المراجعة الجرعة الثانية

 سنوات 5توفر حماية لمد   الثانية بعد ستة أشهر من تاريخ الجرعة الجرعة الثالثة

 بعد سنة من تاريخ الجرعة الثالثة الجرعة الرابعة
 10حماية لمد   توفر

 سنوات

 سنة 15توفر حماية لمد   بعد سنة من تاريخ الجرعة الرابعة الجرعة الخامسة
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 2020لألطفال في العراق الجدول الوطني للتلقيحات الروتينية

  : جرعة ثانية2ج / : جرعة اول 1ج 

 موعد اعطاء اللقاح اللقاح

 ساعة بعد الوالد  24خالل  (1)ج (I.Mالتهام ال بد الفايروسي نمط م االحادي)

  B.C.G. (I.D)ت بي سي جي 

 ساعة بعد الوالد  72خالل   ج صفر oral ت شلل االطفال الفموي 

 (1)ج ت شلل االطفال الفموي 
 (1)ج ت الفايروسي الدوار

ت الخماسي)لقاح الثالثي+ التهام ال بد م +لقاح المستديمة النزلية 
Hib) (1)ج 

 (1)ج المكورات الرئوية المقترن  -

 
 

 شهر2

  (2)ج ت شلل االطفال الفموي 
 (I.M) (Hibت الخماسي )لقاح الثالثي+لقاح المستديمة النزلية نوع م 

 (2)ج
 (2)ج فموي  ت الفايروسي الدوار

  (2)ج المكورات الرئوية المقترن  -
 (1)ج (I.M) شلل االطفال الزرقي -

 
 شهر 4

 

 (3)ج ت شلل االطفال الفموي 
 (3)ج Rota Virusت الفايروسي الدوار 

 (3)ج الرئوية المقترن المكورات  -
 (1)ج الخلوي  ت الخماسي

 (1)ج (I.M) شلل االطفال الزرقي

 
 شهر 6

 

 (S.C) ت الحصبة المنفرد 
 شهر9 الف وحد  دولية A 100فيتامين  ت 

 )الحصبة, الحصبة االلمانية, الن اف( MMRت الحصبة المختلطة 
 شهر 12 ( 1)ج

 (1)منشطة  ت شلل االطفال الفموي 
 (2)منشطة  (I.M) ت الثالثي

 (2)ج الحصبة المختلطة -
 الف وحد  دولية) (A 200 000ت فيتامين 

 
 شهر 18

 2)منشطة ( ت شلل االطفال الفموي 
 (2 ) منشطة ت الثالثي

 ( الف وحد  دولية200 000) A فيتامين ت

 
 سنوات 6ت  4
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 التي اليعطى فيها اللقاح  الحاالت
 اإلصابة بارتفاع في درجة حرار  الجسم. -1

اإلصتتتابة بتتتأمراض نقتتتص المناعتتتة، وذلتتتك لعتتتدم فعاليتتتة اللقتتتاح، نظتتترًا لضتتتعف وستتتائل الجستتتم  -2
 الدفاعية ضد المرض. 

التعتترض لتتبعض األمتتراض التتتي تتطلتتب العتتالج باستتتخدام بعتتض األدويتتة، كتتال ورتيزون التتذي  -3
 يقلل مناعة الجسم.

 الخبيثة، نظرًا لدورها في إضعاف جهاز المناعة. اإلصابة باألمراض السرطانية   -4

نات اللقاح.  -5  اإلصابة بالحساسية ضد أحد مكوي

الحمل، فال يمكن إعطاء الحامل أي نوٍع من اللقاحات الحيتة ألنيهتا قتد تنتقتل إلت  الجنتين، متا  -6
 .لم يكن اللقاح غير ضاٍر له وهناك حاجة ملحة إلعطائه

 .الدوار اذا تجاوز عمر الطفل ثالثة اشهر ال يلقح الطفل باللقاح الفايروسي -7

 .ال تعط  أي جرعة من اللقاح الفايروسي الدوار اذا ايمل الطفل عمر ثمانية اشهر -8

يعتتاد التلقتتيح متتر   BCGفتتي حالتتة عتتدم ظهتتور الندبتتة بعتتد مضتتي شتتهرين علتت  التلقتتيح بلقتتاح  -9
 .ثانية

للطفتتل بعتتد ايمالتته الستتنة االولتت  متتن العمتتر حتتت  فتتي حالتتة عتتدم  BCGيعطتت  لقتتاح  ال -10
  .استالمه جرعة سابقة

  .لألشخاص الذين لديهم فحص التيوبركلين ايجابي BCGال يعط  لقاح  -11

( فتتي حالتتة انتشتتار متترض شتتلل الن الحقتتن فتتي العضتتل DPTال يعطتت  اللقتتاح الثالثتتي) -12
مكتان بتته جتترح ليتدخل التت  الجهتتاز يستبب الشتتلل بستب ان فتتايروس شتتلل االطفتال يحتتتاج التت  

  .العصبي من طريقه

 72وجود تتاريخ مرضتي باإلصتابة بتاالختالل فتي الجهتاز العصتبي او صتدمة فتي ختالل  -13
 .DTساعة من اخر تلقيح من اللقاح الثالثي وفي هذه الحالة يعط  اللقاح الثنائي 

اعتتتاله وانمتتتا معتتتزز  لمناعتتتة  ان الحمتتتالت التلقيحيتتتة ليستتتت بديلتتتة عتتتن جتتتدول التلقيحتتتات -14
 . الطفل

 
 ب:متى تعتبر اللقاحات تالفة

 .عند انتهاء تاريخ المفعول )الصالحية ( -1
 .عند تعرضها ال  درجات الحرار  العالية التي تؤدي ال  فقدان فعاليتها -2
  .عند تعرض اللقاحات التي تتلف بالتجميد ال  االنجماد -3
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 .استعماله في اليوم الثاني وما تبق  منه ال يجوز عند فتح قنينة اللقاح لالستعمال اليومي -4
 .عند تلف سداد  القنينة -5
 .عند عدم وجود عالمة توضح نوع اللقاح وتأريخ الصالحية -6
  .في حالة أخراج القنينة من محل الخزن ال  الحقل وعدم استعمالها أليثر من ثالث مرات -7
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 المحاضرة العاشرة والحادية عشر 

 –امراض الطفولة التي تدخل برنامج التحصينات 

 اعراضها طرق الوقاية  –اسبابها 

  
 Measles الحصبة
 .مرض فيروسي شديد العدوى يصيب جميع االطفال 

  .(Myxovirusفيروس الحصبة وهو من مجموعة الحصبية ) :(Causes)المسب  
 االنسان  :المستودع

  .ال  بدء الطفح( ايام 10-14ت ون ) :(Incubation period)فترة الحضانة 
 :العدوى  انتقالاسباب 

  .لإلنسان المصام والفم االنف فرازاتا مالمسةمباشر  ب 1.
 .او الحليب غير المبستر الملوثة االدوات طري  عن شرامب غير .2

 -:تمر الحصبة بمرحلتين :األعراض
 المرحلة االول   

 العتين ملتحمتة التهتام اعتراض تشتبه االنفلتونزا متع و وتوعتك بحمت  تمتتاز بفتتر  المرض يبدأ
 المختاطي الغشتاء علت  بيضاء عل  قاعد  حمتراء بقع اهم عالماته ظهورو جاف  وسعالوعطاس 

 دايتن احمتر طفتح يظهتر وبعتدها (Koplik’s spots ) يوبلتك ةبقعت تستم  مقابتل الوجنتة الفتم في

 لإلصابة. الثالث الثاني او اليوم في الجلد عل  بقعي
 المرحلة الثانية 

لبتاقي  ينتشترو الرقبتة والصتدر  ثتم والوجته األذن خلتف بدأيطفح جلدي  رظهيفي اليوم الرابع 
 أياموالطفح عبار  عن حبيبات تبداء منفصلة ثم تتصل ببعضها ويستمر ذلك ستة . اجزاء الجسم

 .النخالة تشبه بقشور- الجلد بتقشر ينتهي وأحيانا
  -:الوقائية طرق  

 اشهر. 9المضعف تحت الجلد ويعط  ال  سن  الحصبة بلقاح األطفال تلقيح. 1

 .لألمهات الصحي التثقيف. 2

 .اإلصابة عن اإلبال . 3

 .)الطفح ظهور بعدباألخص  أيام :( 4العزل .4
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 .)ريضم ال  المالمس تعارض من أيام 3خالل الحصبة لقاح بإعطائهم (المالمسين حماية. 5
 .البيئة في للمالمسين التعرض من ايام 6 خالل مناعي مصل واستخدام .6

  
 German Measles الحصبة األلمانية

 مرض فيروسي حاد معدي يصيب االطفال وقد يحدث بين المراهقين والبالغين.
 Rubella virus فيروس الحمة -:( Causes)المسب  المرضي

 اإلنسان -:المستودع
 يوم (. 18): فترة الحضانة
 طرق االنتقال

  .مباشر إلفرازات األنف للمصابينالتماس ال. 1
 .غير مباشر  مع األدوات الملوثة بإفرازات الفم والحل  والدم والبراز .2

 طرق الوقاية 
 .سنة 15-11بصور  منفرد  من عمر و   لإلناث بجرعة واحدالتلقيح  -1

لقاح الحصبة والحصبة )الذي يحتوي عل  لصغار األطفال و يعطي كلقاح الحصبة المختلطة  -2
  .في الشهر الخامس عشر من العمر ( MMRاأللمانية والن اف 

 

 Diphtheriaالخناق 

 .حاد ينجم عن جرثومة الخناقية ويصيب اللوزتين والبلعوم والحنجتر  واألنتف بكتيري مرض 
هذا المترض قليتل المشتاهد  حاليتًا بستبب فعاليتة  عشر من العمر أصبح 15يصيب األطفال دون 

 اللقاحات ضده.
  Corynebacterium diphtheria :المسب 

  .ايام 5-2 :فترة الحضانة
 :طرق االنتقال

 مريض أو حامل للجرثومة بواسطة الرذاذ المتطاير واإلفرازات.مباشر مالمسة ال .1
 . غير مباشر  بواسطة األدوات الملوثة بإفرازات الشخص المريض .2
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 األعراض المرضية  
 .درجة الحرار في  ارتفاع -1 
 الم في الحل  وظهور قروح داخل الفم. -2 
 .تضخم في الغدد اللمفاوية الموجود  في الرقبة-3 
أهتم عالمتة  فتي البلعتوم وهتذه تعتبتر علت  قاعتد  ملتهبتة حمتراء وجود غشاء رمادي قاتم اللون -4 

 تشخيصية للمرض.
 الوقاية والعالج  

اللقتاح  إعطتائهمان الطريقة المثل  للوقاية من المرض هي تلقتيح كتل األطفتال عتن طريت   
 ال  الجرعتان المنشطتان. بإضافةوبثالث جرع  D.P.Tالثالثي 

 

 (Whooping Cough)السعال الديكي 
 العليا. التنفسيةحاد يصيب الشعب  بكتيري  جرثومي هو مرض
 Brodetella pertusis البورديتيال الشاهوقية -:المسب  المرضي
 .أيام 10وبمعدل  ،( يوم21 – 7) -:فترة الحضانة
 االنسان. :المستودع

 .أفرازات الجهاز التنفسي للشخص المصام -:مصدر العدوى 
 األعراض المرضية

 .يبدأ بأعراض نزلة أنفية بلعومية -1
وت تتتون نوبتتتات ويستتتمر لمتتتد  شتتهرين بنوبتتتات بالتتتتدريج ليصتتتبح ستتعال  يتطتتورثتتتم ستتعال ب يبتتتداتتت 2

ويكتون هتذا المترض  .السعال عنيفة مت رر  ال يقطعها شهي  وتنتهي بشهقة ذات نغمتة عاليتة
 خطيرا عند األطفال الرضع الصغار.

 : طرق االنتقال
 .األنفية البلعومية للشخص المصام اإلفرازاتالتماس المباشر مع  -1

  .استنشاق قطيرات الهواء الملوثة -2
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  :الوقاية والعالج 
وبتتتتتثالث جتتتتترع باضتتتتتافة التتتتت  الجرعتتتتتتان  D.P.Tالوقايتتتتتة ت تتتتتون بإعطتتتتتاء اللقتتتتتاح الثالثتتتتتي 

 والعالج بالمضادات الحيوية يكون مفيد في المراحل المبكر  من المرض.  المنشطتان.

 
 (Mumps) النكاف

ول نته أقتل  .مسعٍد يسببه فيروس يصيب الغدد اللعابية وبخاصة الغدد الن فية هو مرض حاد
ينبغتتي االستتهانة بتته، رغتتم أن  وهتو متترض ال ,مقارنتتة بغيتره متتن أمتتراض الطفولتة الرئيستتية عتدوى 

حاالت الن اف تصيب األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  أعراضه ت ون خفيفة في العاد ، ومعظم
  .سنة 14إل   5

 ((paramyxovirus فيروس حمة الن اف: المسب  المرضي
 يوم. 18-14:- فترة حضانة

العالقتتة فتتي  لشتتخص المصتتاما رذاذ لعتتاموقطيتترات  إفتترازاتعتتن طريتت   :العببدوى طببرق انتقببال 
الطفل المصام بفيتروس الن تاف يمكتن أن ينقتل العتدوى قبتل  .السعال العطس أو أثناءالهواء 

 .بعد ظهور األعراضأيام  7أيام وحت   3ظهور أعراضه بنحو يومين إل  
 عالمات الو  عراضاال
 .مئوية درجة 39حرار  ويمكن أن تصل إل   ارتفاع درجة -1

 .لفتر  تدوم ثالثة أيام أو أيثرتورم والم في الغدد الن فية واحيانا الغدد العابية وتحت الف ية  -2

  .في أحد جانبي الوجه أو كليهما ظهور انتفاخ -3

مثتتل  أو المضتتغ أو شتترم المشتتروبات خصوصتتا الحامضتتةعنتتد البلتتع، وال تتالم  ازديتتاد األلتتم -4
 .عصير البرتقال أو عصير الليمون 

تشتير هتذه  والغثيان والقتيء والصتداع الشتديد، والنعتاس الشتديد، والتشتنجات، فقتد وتصلب العن  -5
 .الدما  األعراض إل  التهابات السحايا أو

 المرض مضاعفات 
  .السحايا التهام-1
خطتر   وحتدوث اإلصتابة بهتذا نتادر، ول نهتا يمكتن أن ت تون  :Encephalitis ا التهتام التدم -2

  .جدا وقد تؤدي إل  الوفا  أو اإلصابة بالعجز
  .وتحدث عاد  بعد البلو  عند الرجال Orchitis:الخصية التهابات 3

http://www.supermamy.net/
http://www.supermamy.net/
http://www.supermamy.net/
http://www.supermamy.net/


 خدمات صحة اجملتمع

 
32 

 عاد  بعد البلو  عند النساء.دث ح Oophoritis:المبيض التهابات -4
  .من الحاالت %4وتحدث في  :البن رياس التهابات-5
 

 طرق الوقاية 
بشتتكل  يمكتتن إعطتتاحه وحتتده التطعيمفتت ،يلعتتب اللقتتاح دورا هامتتا فتتي الوقايتتة متتن هتتذا المتترض

 .«MMR» (الن اف، والحصبة األلمانية،الحصبة) لقاح يجمع بينالثالثي أو كلقاح منفرد 

 

 Poliomyelitis األطفالشلل 
هو مرض فايروسي معد تتراوح شدته من عدوى بسيطة الت  مترض حتاد يليته شتلل رختوي  

لتتبعض أطتتراف الجستتم وبصتتفة خاصتتة األطتتراف الستتفل  عنتتد األطفتتال ويكثتتر أنتشتتاره فتتي فصتتل 
 .الربيع والصيف وحت  نهاية الخريف

 
  : Polio virusالمسب  المرضي

 ( هو األيثر أنتشار ألحداث الشلل. 1تسبب الشلل ول ن النمط )له ثالثة أنماط وجميعها 
 يوم  ( 14-7) -:فترة الحضانة
 :مصدر العدوى 

  .الرذاذ المتطاير عن طري  الفم واألنفو  اإلفرازات -1
تتتوفر فيهتا  نادرا عن طري  ) الحليب والمتواد الغذائيتة الملوثتة ببتراز المصتام والميتاه التتي ال -2

 . الصحية (
 :األعراض المرضية

 ت :لمراحل المرض احتماالتالعدوى للطفل فهناك ثالثة  انتقالعند 
يصتتل الفيتتروس التت  الحلتت  ثتتم الحنجتتر  ويتوقتتف عنتتدها وال تظهتتر أي أعتتراض علتت  المصتتام -1

األيثتتتر حتتتدوثا" وذلتتتك يرجتتتع لعتتتد  أستتتبام منهتتتا المناعتتتة الطبيعيتتتة للطفتتتل أو  االحتمتتتالوهتتتذا 
 .حباللقاسابقة أو التطعيم  أصابهالمناعة بسبب 

أن يتعتتدى الفيتتروس الحنجتتر  التت  الجهتتاز الهضتتمي ومتتن ثتتم التت  التتدم ويتوقتتف عنتتد هتتذا الحتتد -2
  بسبب المناعة الطبيعية ووجود االجسام المضاد  التي ت ونت نتيجة دخول الفيروس ال  الدم
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 والعالمات عراض الأ
 .وصداع مع توعك حم  -1
 .مع تصلب عضالت الرقبة والظهر وتختفي االعراض بعد عد  أيام ءالقي -2
 .أثناء تحرك االطراف تشنجات في العضالتالم و  -3
 .شلل االطراف السفل  -4
يتسلل الفيروس ال  الجهاز العصتبي فيصتيب الخاليتا العصتبية الحركيتة فتي النختاع الشتوكي  -5

 .األطراف وخصوصا السفل فيحدث فيها التلف وينتج عن هذا شلل رخوي في 
 طرق الوقاية والعالج 

 .يوجد عالج نوعي محدد ال -1

 . العناية بالصحة العامة -2

لقاح شلل االطفال منذ اليوم االول من الوالد  وبتالجرع المقترر  حستب جتدول تلقيحتات  إعطاء -3
  .االطفال مع أخذ الجرع المنشطة
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 المحاضرة الثانية عشر 

 -مشاكلها  -الرضاعة الطبيعية / فوائدها لالم وللطفل 

انواعه متى  .الفطام مساوئها. -الرضاعة الصناعية 

 وكيف يبدا الفطام 

 
 وتبتدأ األم حليتب من الوليد الطفل تغذيةلالفسيولوجية الطبيعية  الطريقة هي :الرضاعة الطبيعية 

 التتتوالد  حالتتتة فتتتي ستتتاعات ستتتت وبعتتتد الطبيعيتتتة التتتوالد  حالتتتة فتتتي ستتتاعة بنصتتتف التتتوالد  بعتتتد
 لضمان فعالية الطرق  أيثر من تعتبرو  .عائ  هناك يكن لم إذا سنتين ال  وتستمر القيصرية

علتت  متتاد  صتتمرية تفتترز بعتتد التتوالد  مباشتتر  تستتم  الحليتتب يحتتتوي و  .وبقائتته الطفتتل صتتحة
وعوامل ضد وهي عبار  عن سائل اصفر غني بالتغذية  :(Colostrum) )اللبأ( او الصمغ

تعطي مناعة وحصانة للطفل وتنتقتل بعتض المناعتة متن االم الت  الطفتل  االصابة باألمراض
 .عن طري  هذه الماد 

 
 بالنسبة لالم فوائد الرضاعة الطبيعية 

 .بين االم والطفلوالنفسية  تقوي الروابط العاطفية -1

 .الحليب ال تحتاج ال  مال وجهد ووقت لتحضير -2

 األوكسيتوستتتتين هرمتتتتون  بتتتتإفرازالرضتتتتاعة الطبيعيتتتتة تستتتتاعد فتتتتي ايقتتتتاف النتتتتزف بعتتتتد التتتتوالد   -3
Oxytocin  الحمل قبل حجمه إل  الرحم وعود. 

التذي يتؤثر  Prolactinهورمتون البترواليتين  بتإفرازحمتل الحتدوث  منتعالرضاعة الطبيعيتة ت  -4
  .عل  المبياض ويوقف البويضات

  .والمبيض الثدي بسرطان اإلصابة خطر من تقلل -5

 فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل
 .عيللرض المثالية التغذية األم حليب يوفر -1

  .يحافظ عل  درجة حرار  الجسم ثابتة  -2

  .االمالح وال السيوم والفوسفاتالماء يحتوي عل  كمية كافية من  -3

التتتتي تستتتاعد فتتتي نمتتتو بكتريتتتا خاصتتتة تستتتم   Bifidus factorيحتتتتوي علتتت  متتتاد  تستتتم   -4
Lactobacilius bifidus في امعاء الطفل والتي تمنع حدوث االسهال. 

 يحتاجته متا يتل والتدهون الستكريات والبتروتين الفيتامينتات متن تقريًبا مثالي مزيج عل  يحتوي  -5
 . األطفال حليب من سهولة أيثر بشكل جميعها توفيرها ويتم لينمو, الطفل
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 الحساسية. أو بالربو طفلال إصابة خطر من الطبيعية الرضاعة تقلل -6

  .الذي يساعد في هضم الدهون  ( (Lipaseيحتوي حليب االم عل  انزيم  -7

 .اإلسهال ونوبات التنفسي الجهاز وأمراض األذن التهابات تقلل الرضاعة الطبيعية من -8

تمنتتع تتتأثر الطفتتل بفقتتر يحتتتوي علتت  كميتتة كافيتتة متتن الحديتتد ستتهلة االمتصتتاص فتتي االمعتتاء  -9
 .الدم

 

  :افراز الحلي  عملية تحفيز
عمليتتة نتيجتتة فعتتل وتحفيتتز الهرمونتتات هتتذه التتتتم ايتتام تقريبتتا و  4-3انتتتاج الحليتتب بعتتد  تبتتدأ عمليتتة

الحليتتب  إلفتتراز هلتهيئتتتتغيتتر الهرمونتتات الغتتدد الموجتتود  فتتي نستتيج الثتتدي حيتتث ختتالل الحمتتل 
الطفل تحفز االعصتام فتي نهايتة الحلمتة لترستل ايعتاز عملية امتصاص الثدي من قبل فعند 

(  Prolactin يسبمى )الببرواليتين هرمبو   الت  الجتزء االمتامي متن الغتد  النخاميتة لتحريتر
متتن الجتتزء  يحفتتز افتترازه هرمتتون اختترو  .فترز الحليتتبا ليحفتزفتتي الثتتدي والتذي يعبتتر التت  التتدم 
 . الحليب إلنتاج Oxytocin اوكستوسين يسمىالخلفي للغد  النخامية 
  :مشايل الرضاعة الطبيعية

ر تقتتترح للحلمتتتات بعتتتد فتتتتر  متتتن االرضتتتاع ولتتتيس متتتن اول يتتتوم ارضتتتاع و ظهتتت :تشتتتق  الحلمتتتة -1
ويصتتاحبه التتم حتتاد عنتتد ارضتتاع الطفتتل ويستتتمر ستتاعة بعتتد االرضتتاع ويكتتون العتتالج بوضتتع 

 .قطر  او قطرتين من حليب عل  التشققات

 االمتناع عن الرضاعة  -2

  .انسداد قنوات الحليب مسببا تورم والم وارتفاع في درجة الحرار  :الثديالتهام  -3

 : الوضع غير الصحيح في ارضاع الطفل او خطأ في امسايه الحلمة تقريح الثديين -4

  الناقلة.انسداد القنوات   -5

 .امتآل الثدي بالحليب :احتقان الثدي -6

 .تنتقل الفطريات من فم الطفل ال  الحلمة :الفطريات -7

 .غائر  ( ،مسطحة ،تشوهات الحلمة )قصير  -8

 وعدم كفاية الحليب.التغذية غير الجيد  لألم  -9

 .تناول االم حبوم منع الحمل  -10
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 مساوئها -الرضاعة الصناعية 
ثتدي االم  استتخدامهو أعتماد تغذية الطفل الوليد عل  الحليب الصناعي منذ الوالد  وعدم  
 .للرضاعة

 مساوئ الرضاعة الصناعية
  االرتباط العاطفي بين األم وطفلها. ضعف .1
 .زياد  حاالت االسهال والتهام االمعاء واالمراض التنفسية .2

 .صعوبة الهضم .3

ال يحصتتتل الطفتتتل علتتت  اإلنزيمتتتات والهرمونتتتات التتتتي يحتاجهتتتا للنمتتتو والحفتتتا  علتتت  الصتتتحة  .4
 .بشكٍل طبيعي

المتمثتتتتل باضتتتطرابات فتتتتي الستتتتيطر  علتتتت   زيتتتاد  احتماليتتتتة اإلصتتتتابة بمتتترض الستتتتكيري تحديتتتتدا .5
 .جلوكوز الدممستوى سكر 

 .أليزيماواالربو باألمراض التحسسية مثل ياد  خطر اإلصابة ز  .6

 .الطفلزياد  الوزن في وقت مبكر من حيا   .7
 .يحتوي عل  كميات كبير  من المعادن الثقيلة التي ال يستطيع جسم الطفل تحملها .8

 .األم بسرطانات الثدي والمبايض والرحم أصابهزياد  خطر  .9

والتي بدورها تستاعد علت  بنتاء  ،حليب االمال يحتوي عل  العناصر الغذائية التي يتضمنها  .10
  خاليا الجسم وحمايته من األمراض.

 
 -:الحاالت التي تضطر االم الى ارضاع طفلها الحلي  االصطناعي

 .ضعف ادرار الحليب عند االم -1

  .تناول بعض االدوية -2

 .اصابة االم ببعض االمراض القلبية وامراض ال ل  وال بد والغده الدرقية بحاالتها المتقدمة -3

 .وجود بعض االمراض النفسية مثل الصرع والجنون  -4

وجود تشوهات خلقية في شفتي الطفل او في الفتك العلتوي والستفلي ممتا يمنعته متن الرضتاعة  -5
 .مباشر 
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 Weaningالفطام 
الصتلبة االغذيتة  بإعطائههي ايقاف الطفل عن الرضاعة الطبيعية او االصطناعية والبدء 

ان مرحلتة  .او تعويد الطفل عل  تناول االغذية بجانب حليب االم ثم يتبع ذلك ايقتاف حليتب االم
فهتي ليستت  ،ارضاع الطفل رضاعة طبيعية هي من المراحل التي تتربط االم بطفلهتا بشتكل وثيت 

فهتتي  ،لتذلك تعتد فتتتر  الفطتام متن اصتتعب الفتترات التتي تمتتر بهتا االم وطفلهتا ،ة اطعتتاممجترد عمليت
 .تحاول ان تبحث عن حلول للفطام بأقل تأثيرات سلبية عليه ودون احساسه باالنزعاج

 انواع الفطام 
اشتهر  6-4متن عمتر  تبتداء وهو فطام بالتدريج ويحتاج لفتتر  زمنيتة طويلتة :الفطام التدريجي 

  .لسنةوتستمر 

هتتتو استتتواء انتتتواع الفطتتتام ويتتتتم قطتتتع الطفتتتل عتتتن حليتتتب االم مباشتتتر  والبتتتدء  :الفطتتتام المفتتتاجئ 
 .بالحليب الصناعي

وهتتتي حالتتتة تمنتتتع بهتتتا األم الطفتتتل متتتن حليتتتب األم لفتتتتر  قصتتتير ، ثتتتم الرجتتتوع  :الفطتتتام المؤقتتتت 
 .لحليب األم بعد فتر  زمنية معينة

يمتنتتع فيهتتا الطفتتل عتتن الرضتتاعة الطبيعيتتة متتن تلقتتاء التتذي يختتتاره الطفتتل وهتتي حالتتة  :الفطتتام 
 .نفسه، وهنا يتركز دور األم بالبدء باألطعمة الصلبة

 

  متى يبدا الفطام
ل أن تستمر األم في الرضاعة الطبيعية لطفلها حتي  ي عل  األقل، وذلك (عامه األول )فضي

ته ويقتويي الحتواء حليبها عل  الغذاء المتوازن ال امل الذي يحتاجه جسم  الطفل، والتذي يسفيتد صتحي
 : ويبدا الفطام عند مناعته بشكل خاص

 .اذ ال يكفي حينها حليب الرضاعة الطبيعية للنمو: زياد  احتياجات الطفل للحليب. 1
 حيث يصبح وزن الطفل ضعف وزنه الحالي.الطفل: . ازدياد وزن 2
 

 فطام الييفية 

 : التاليةالخطوات فطام الطفل يجب االعتماد عل  ل
 طفل، لل مدي  الرضاعة الطبيعية ليقلت .1

إذا كتتان فتتي عمتتر يستتمح لتته بتنتتاول هتتذا النتتوع متتن وبكميتتة صتتغير  بتقتتديم وجبتتة خفيفتتة  البتتدء .2
 أشهر(.  6-4الوجبات )
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وجبتتتات متتتن االطعمتتتة المتنوعتتتة مثتتتل العصتتتيد  او شتتتوربة التتترز متتتع الفوايتتته 5اعطتتتاء الطفتتتل  .3
 .والبيض باإلضافة للعصائر الطبيعية

 
 الحاالت التي ال يج  فيها الفطام 

i.  وجود تاريخ عائلي ) وراثة ( لحساسية الغذاء، حيث إني الرضاعة الطبيعية لمدي  أربعة شتهور
 يحٍد أدن  تحمي الطفل من هذه الحساسية. 

ii.  وهو في مرحلة التسنين، أو في حالة مرضية معينة، كسوء الطفل عملية فطام بال يجب البدء
  .نزالت البرد أو ارتفاع درجة الحرار التغذية أو 

iii.  تتتل أن يكتتتون الفطتتتام فتتتي فصتتتل الشتتتتاء أو الربيتتتع، نظتتترًا ألني الصتتتيف يستتتبب العديتتتد متتتن يفضي
تتتة بعتتتد عمليتتتة الفطتتتام، حيتتتث إني هتتتذه األخيتتتر  تقتتتويي  األمتتتراض كتتتالنزالت المعويتتتة، ذلتتتك خاصي

  .مناعة الطفل
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 المحاضرة الثالثة عشر 

كيفية تجنبه  -انواعه  -اسبابه -االسهال عند االطفال 

 والوقاية منه 

 

 Diarrheaاالسهال 

بتتراز ب ويتميتتز ،طفتتلزيتتاد  مفاجئتتة فتتي عتتدد متترات التغتتوط عتتن العتتدد المعتتتاد لل عبتتار  عتتن
 .تغير لونه الطبيعيو رخو و ايثر سيولة  مائي

 
 Cousative Oragnismsمسببات االسهال 
 : وهيمسببات أحيائية من مسببات االسهال % 80أيثر من 

  الطفيليات -3 البكتريا -2 الفايروسات-1
 انواع االسهال 

يتتوم والختتروج يكتتون ستتائل متتائي  14يبتتدا بحتتد  وينتهتتي فتتي اقتتل متتن : الحتتادالمتتائي االستتهال  -1
 .مثل ال وليرا وغبر مصحوم بدم وقد يحدث تقيوء مع حرار 

متع تقيتوء وفقتدان ستريع  استهال مصتحوم بتدم فتي الختروج:الديزنتري( )الحاد الدموي االسهال  -2
  للوزن 

  .اوالذي يمكن أن يكون إما مائًيا أو دموي يوم 14 عل  االقليستمر  :االسهال المستمر -3
 اسباب االسهال  
 .شهر 6-4فشل الرضاعة الطبيعية خاصة في عمر  -1

 .التغذية غير ال افية واستخدام الرضاعة االصطناعية -2

  .خزن الطعام في درجة حرار  الغرفة فيصبح سهل التلوث بنمو البكتريا -3

 .خزنه او من مصدره استخدام الماء الملوث -4

  .االطفال المصابين بسوء التغذية -5

 .الحصبة -6

سوء الممارسات الصحية عل  المستوى الشخصي وفي المنزل عل  وجه الخصوص النظافتة  -7
 .الشخصية لألم
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  :حدوث االسهالالعوامل التي تزيد من 
حيتث يتزداد حدوثته  معظم حاالت االسهال تحدث ختالل اول ستنتين متن العمتر :Ageالعمر  -1

 .شهر لقلة مناعته او فطامه 11-6في عمر 

 .يزيد حدوث االسهال في المناط  االستوائية :المنطقة الجغرافية -2

 .فيهاترتفع درجات الحرار   حيث يزيد حدوث االسهال في فصل الصيف:وفصول السنة -3

 .مثل ال وليرا والزحار :Epidemicsالوباء  -4

 

 اعراض وعالمات االسهال  
 Dehydrationالجفاف  -1

 التقيؤ. بسبب االسهال الحاد اوهو فقدان الجسم للسوائل واالمالح بصور  كبير  
  .فقدان مطاطية الجلد الطبيعية -2

 .العيون الغائر  -3
 .العطش الشديد -4

 . اليافوخ الغائر)المنخفض( -5

  .بال دموع البكاء -6

 . عدم االستقرار والراحة -7

 .قلة كمية االدرار -8

 .ارتفاع درجة الحرار  -9

  .باستمرار والتقيؤم المعتاد اوالشر  الطعامرفض الطفل  -10

  .يتبرز الطفل برازا سائال عد  مرات خالل ساعة او ساعتين  -11
  .امتزاج براز الطفل بالدم  -12

 . فقدان الوعي  -13

الحتتتاد فتتتي فتتتتر  تقتتتل عتتتن ثالثتتتة استتتابيع امتتتا فتتتي  وتختفتتتي االعتتتراض فتتتي حتتتاالت االستتتهال
. وعتتاد  متتا تستتتمر بضتتعة أيتتام وتختفتتي فتتي الغالتتب دون أي الحتتاالت المزمنتتة فتتعتتدى هتتذه المتتد 

 عالج.
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يمكن تقسيم عالمات جفاف االنسجة التتي يستببها االستهال الحتاد وخصوصتاي الرضتع متنهم 
  ت:ال  ثالثة أنواع

 A B C  ت
 النظر ال   1

  حالة الطفل 
 

 العينان 
  الدموع 
  الفم واللسان

 والعطش 

 
 منتبه وواعي

 
 طبيعية 

 الدموع موجود 
رطب ، شربه للماء 

 طبيعي  

 
 قل  ومتهيج

 
 غائرتان

 ال توجد دموع 
 جاف 

 
 خامل او فاقد واعي 

 
 غائر  جدا

 ال توجد دموع
جاف جدا ، يشرم 

 بتلهف
 

االحساس قرص جلد  2
 البطن

 يعود ببطء شديد يعود ببطء يعود بسرعة

 عدد مرات االسهال 3
مرات  4أقل من 

 يومياي 
 مرات 4-10

مرات  10أيثر من 
 يومياي 

 التشخيص  4
ال توجد عالمات 

 الجفاف

اذا كان لدى 
المريض واحد او 
اثنان من هذه 
االعراض هناك 
 بعض الجفاف

اذا كان لدى المريض 
اثنان او ايثر من هذه 

االعراض  هناك 
 الجفافبعض 

استخدام خطة  العالج 5
 Aالعالج 

وزن الطفل 
واستخدام خطة 

 B العالج

وزن الطفل واستخدام 
  C   خطة العالج
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  :العالج

تحديتتتد درجتتتة الجفتتتاف واختيتتتار خطتتتة صتتتنف عتتتالج االستتتهال بتتتثالث خطتتتط اعتمتتتادا علتتت  
 :العالج المناسبة

  الذين ليس لديهم عالمات الجفاف االطفالالخطة )أ( عالج. 

 الخطة )م( عالج االطفال الذين لديهم بعض عالمات الجفاف. 

  جفاف جاد. ممن لديهم لألطفالالخطة )ج( العالج السريع 
 وتتضمن :الخطة )ا( -1

 االستمرار بالرضاعة الطبيعية. 
  كمحلتول االرواء الفمتوي اذا كتان عمتر ة ستتة اشتهر او اعطاء سوائل ايثر للطفل في البيت

واعطتتاء عصتتائر الفوايتته  ) شتتوربة التترز, وشتترام التتبن ( مثتتل الستتائلةاالغذيتتة اعطتتاء و  .اقتتل
  .ايبر من ستة اشهراذا كان عمره والخضروات 

 تشجيع الطفل عل  تناول ست واجبات في اليوم. 

 اذا لم يتحسن في ثالثة ايام اخذ الطفل ال  المركز الصحي. 

 اعطاء حبوم الزنك. 

  :بعد كل مر  من االسهال وكالتالي تعليم االم كيفية اعطاء محلول االرواء 
  الكمية التي يج  اخذها في البيت             الكمية بعد كل اسهال                  العمر 

 / يوم ) Ml(                    ) 500Ml 100- 50(     سنة     2اقل من 

 م / يو ) Ml(                  ) 1000Ml 200-100 (سنة            10الى 

 / يوم     ) 2000Ml (سنة       اعطاء ايبر كمية ممكنة              10ايبر من 

 

  .لظهور بعض عالمات الجفافتتم المعالجة في المركز الصحي  الخطة )م( -2

 .اعطاء كمية من محلول االرواء الفموي في االربع ساعات االول  .1

 .تشجيع االم باالستمرار عل  الرضاعة الطبيعية .2

 .وزن الطفل بالرجوع ال  كارت الوزن مراقبة  .3
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 العمر
 )4 (اقل من

 اشهر
 شهر 4-11

12-23 
 شهر

 سنة 14-5 سنة 2-4

 كغم 29-16 يغم15-11 كغم 10-8 كغم 7-5 يغم5اقل من  الوزن 
يمية 
 المحلول

200-400 400-600 600-800 1200-800 2200-
1200 

 
 

 .الذين لديهم عالمات جفاف شديد  وتتم المعالجة في المستشف  لألطفالالخطة )ج(  -3

  .% ديسكستروز5السوائل وريديا ) رين ر اليتيت مع  بإعطاءالمباشر   -1

 .Nacl 9%اعطاء النورمال سالين  -2

 وال وليرا. المضادات الحيوية في حالة الديزنتري  استخدام -3

 .اعطاء الفالجيل -4

 
 ييفية الوقاية من االسهال

 .وزياد  عدد الرضعات اليوميةاالستمرار في الرضاعة الطبيعية  -1
 .للطفل التغذية الجيد  -2

 .تجنب الرضاعة الصناعية -3

 .لطفل المفطوماالصحيحة في اطعام  الصحية اتباع الطرق  -4

  .لألطفال إيمال جدول التلقيحات  -5

 .الماء الصالح للشرم استخدام -6

  النظافة الشخصية لألم وغسل االيدي بالصابون. -7

 .حول الجفاف لألمهاتالتثقيف الصحي  -8

  .تحسين صحة البئية بالتخلص من الفضالت واالوساخ -9

 . مكافحة الذبام والحشرات -10
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 -:الحاالت التي يج  على االم مراجعة المرايز الصحية لعالج طفلها المصاب 
 .عندما يبدأ الطفل يطلب الماء بكثر  ويشربه بلهفة ) عطش شديد ( – 1
 .يبدأ الطفل يفقد شهيته للطعام – 2
 .ت رار عدد مرات البراز مع زياد  ليونته – 3
 .الحم  )ارتفاع درجة حرار  جسم الطفل ( -4
 .ظهور الدم مع البراز – 5
 .عدم تحسن حالة الطفل خالل ثالثة ايام – 6
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 المحاضرة الرابعة عشر 

عالمات  .التعريف .التشخيص المبكر لسرطان الثدي

 العالج  -الوقاية  -طرق التشخيص  –االعراض  .الخطورة

 الثدي سرطا 
 تحمل التي النبيبات للحليب أو المنتجة القنوات عل  و ،الثدي نسيج عل  يؤثر خبيث نمو

 أن ويمكتتتن ،والقنتتتا  ستتترطان األنبتتوم الثتتتدي أنستتجة ستتترطان متتتن رئيستتيان نوعتتتان هنتتتاك .الحليتتب
 .الذكور من بكثير أعل  اإلناث في اإلصابة أن من بالرغم الذكور في يحدث

 المت تاثر  عتدد الخاليتا يكتون  أن علت  لجسما يحرصو  واحد وقت في الخاليا من ال ثير تنمو

 متن وتت تاثر بسترعة أيبتر الخاليتا تنمتو حتين السترطان يظهتر .تمتوت الخاليتا التتي عتدد يتوازي 

 سترطانية يتلتة ذلتك إلت  ويتؤدي .بنمتوي الخاليتا تتتحكم التتي الجسم آلية تفادي من تتمكن و الطبيعي،
 تستتمر فتي الخاليتا أن ذلتك معالجتها، عدم حال في فأيثر أيثر يكبر حجمها ،)أساسي بشكل ورم(

 8 يتلي  متن فواحتد  .السترطان غيتر أستبام عتدي  لهتاو  الثتدي فتي شائعة ال تل إن .والت اثر االنشطار

 منتاط  فتي تنتشتر وال مميتتة، وال خطتر  والباقيتة ليستت ،)خبيثتة( سترطانية يتلتة هتي الثتدي في يتل

 .الحميد  ال تل باسم الجسم، وتعرف من أخرى 
 العوامل التي تزيد االصابة

 الستيدات بعتض أن األبحتاث أظهرتقد و الثدي  ما هي أسبام سرطان ال أحد يعلم تحديداً  

 و الثتدي بسترطان اإلصتابة مختاطر متن تزيتد لعوامتل يتعرضتن ألنهتن غيترهن متن عرضتة ثتريأ
  ي:ه لإلصابة ةمل الرئيسيواالع
 (. نوع الجنس )النساء أيثر عرضة من الرجال -1
 .(التقدم في العمر )تزيد االحتمالية بزياد  العمر -2

  .قلة االنجام أو عدمه -3

  .قلة الرضاعة الطبيعية -4

 .زياد  نسبة هرمونات معينة في الجسم -5

األستتتتتروجين (يبتتتتديل عتتتتن هرمتتتتوني التيبتتتتولين الخضتتتوع لعتتتتالج ببتتتتديل الهرمونتتتتات كهرمتتتتون ) -6
 .والبروجستيرون 

  والسمنة.بعض األنظمة الغذائية  -7

الوراثتتتة وأظهتتترت الدراستتتات الحديثتتتة أن التعتتترض للتلتتتوث الضتتتوئي يعتبتتتر عتتتاماًل متتتن عوامتتتل  -8
  .اإلصابة بسرطان الثدي

 االعراض والعالمات
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 :أول عالمة ظاهرة لسرطا  الثدي هي
  .وجود كتلة ضمن أنسجة الثدي تختلف عن النسيج الطبيعي له 

 يبر أو صغر حجم ثدي عن اسخر. 

  تغير في شكل أو موقع الحلمة أو تصبح الحلمة مسحوبة للداخل. 

  تغير في جلد الثدي إل  مجعد أو منقر المظهر. 

  ظهور طفح جلدي حول الحلمة أو عليها. 

  سائل من الحلمةافرازت و  خروج . 

  الشعور بألم متواصل في جزء من الثدي أو في منطقة اإلبط. 

  تورم تحت منطقة اإلبط أو حول الترقو.  

  ارتفتتاع  خستتار  التتوزن غيتتر المبتترر  تعتبتتر احيانتتًا متتن مؤشتترات ستترطان الثتتدي، باإلضتتافة إلتت
 .درجة الحرار  أو القشعرير  واليرقان

 

 :الجسم ي حالة انتشار المرض فيف تظهر العالمات التالية
 والمفاصل. ألم في العظام 
 انتفاخ في الغدد الليمفية. 
 ضي  في التنفس أو اصفرار في الجلد. 

 طرق التشخيص
يعتمد تشخيص سرطان الثدي وعالجته علت  مراحتل نمتو التورم، انتشتار األوعيتة اللمفاويتة، 

الطمتتتث لتتتدى وحالتتتة انقطتتتاع  الدرجتتتة النستتتيجية، حالتتتة مستتتتقبل الهرمونتتتات، األمتتتراض المصتتتاحبة
 طري :  عن يتحق  أن يمكن الثدي لسرطان المبكر التشخيص. ةالمريض

 للتتتوعي القتتتدر بتتتنفس ومفيتتتد مهتتتم للثتتتدي التتتذاتي الفحتتتص : أن(SBE) ثتتتديالتتتذاتي لل فحتتتصال -1
 .الصحي

 السريري الشامل. الفحص  -2

 .للثدي الشعاعي التصوير  -3

  .مغراو ماالم  -4

 .الرنين المغناطسي -5
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 الوقاية طرق  
ول تتتتن يمكتتتتن اتبتتتتاع  ستتتترطان الثتتتتديب فعتتتتل ال ثيتتتتر للوقايتتتتة متتتتن عوامتتتتل االصتتتتابة ال يمكتتتتن

 . الخطوات التالية للتقليل من خطره
باالبتعتتاد عتتن التتدهون وااليثتتار متتن تنتتاول الخضتتروات اعتمتتاد نظتتام غتتذائي صتتحي مت امتتل  -1

 .والفوايه

 .ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم -2

 .االستروجين لفتر  طويلةاالبتعاد عن تناول هرمون  -3

 .تفادي بدائل الهرمونات -4

 .ال حول االمتناع عن التدخين وشرم -5

 .وخاصة الفحص الذاتي اجراء الفحوصات لل شف المبكر عنه فقط -6
 
  العالج 

 : بشكل عام يشمل العالج 
  .العالج االشعاعي -1
 .العالج ال يمائي -2
  .العالج بالهرمونات -3

 .االستئصال الجراحي لنسيج الثدي -4

 .العالج المناعي -5
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 المحاضرة الخامسة عشر

ذوي المهن  ،تطعيمات اخرى ال اجبارية ) لكبار السن

الذين يتعاملون  ،االطباء البيطريون ،الطبية الصحية

 عمال المطاعم ( ،مع المسافرين

اهميتتة فتتي  تطعتتيم ال بتتارول .الطتترق لمحاربتتة اإلصتتابة بتتاألمراض المعديتتة حأنجتت التطعيمببات تعتبتتر
فتتتي كتتتل عتتتام يمتتتوت آالف متتتن المستتتنين بستتتبب عتتتدم ف األمتتتراض.هتتتذه متتتن انتشتتتار  التقليتتتل

 وهتتم ،ن جهتتاز المناعتتة لتتدى كبتتار الستتن ضتتعيفا ويعتتزى الستتبب ،حصتتولهم علتت  اللقاحتتات
األمراض التي يكون الشفاء منها ستهال ف معرضون بصفة خاصة لإلصابة باألمراض المعدية

قتتتد يتعتتترض طتتتالم المهتتتن يمتتتا  .ت تتتون قاتلتتتة فتتتي ستتتن الشتتتيخوخةفتتتي ستتتن مبكتتتر  يمكتتتن أن 
 ألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراض مختلفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهم واالطبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء البيطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريين الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحية 

دفتتتر  تثبيتتته فتتيحصتتول علتت  تطعتتيم يجتتب وعنتتد ال .التطعيمتتات بأختتذملزمتتون وهتتم  .عملهتتمو 
 .والحاضرفي الماضي المعطا   التطعيمات لبيان التطعيمات

 
  للمسنين: الموصى بها اتتطعيمال انواع

شتكل تهديتدا حقيقيتا للحيتا  يهتو مترض تلتوثي معتد يمكتن أن  :المقتول األنفلونزالقاح فايروس  .1
تتغيتتر دائمتتا. متتن المهتتم  االنفلتتونزا الفيروستتات التتتي تستتببف .التت  وفتتاتهم يتتؤدي لتتدى المستتنين

لبنتتاء منظومتتة اعطتتاء اللقتتاح قبتتل بتتدء موستتم االنفلتتونزا متتن أجتتل إعطتتاء الوقتتت ال تتافي للجستتم 
 الدفاع المناسبة.

تطعيم ضد  :pneumococcus (Pneumovax)بكتيريا المكور ب الرئويةالتطعيم ال بار ضد  .2
لمتن وهو مخصتص  .يثر انتشارا لدى البالغينالوالتهام السحايا أ ةالرئوي اتمسببات االلتهاب

الستكري،  ،يعانون متن أمتراض القلتب والترئتين بشتكل متزمن الذينعاما و  65ما فوق اعمارهم 
جرعة واحد  لدى أصحام جهاز المناعتة الضتعيف، بال ل ، ال بد، وضعف المناعة. يعط  

 .مخمسة أعوا بعدمن المفضل أخذ جرعة ثانية 

  (Td)والخناق  ضد ال زازتطعيم ثنائي  .3

 T.Bالتدرن  .4

 .الثالثي )حصبة / حصبة المانية/ والن اف( .5
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 للمسافرين: بتلقيهاالتي ينصح  اللقاحات اإللزامية واللقاحات األخرى 
 .مرض حاد وخطير :. التهام السحايا1
 الفايروسات.   . أ

 بكتريا التدرن.  . م

عبتتار  عتتن لقتتاح الستتحايا الربتتاعي تتتم  :CONJUGATEDلقتتاح الستتحايا الربتتاعي المقتتترن   .2
  .أوتوكسيد ال زازدمجه كيمياويًا مع بروتين توكسيد الدفتريا 

مرات من لقاح الستحايا الربتاعي  4يؤدي ال  مناعة ايثر : لقاح السحايا الرباعي المقترن . 3
متعتتدد الستتكريات متتع فتتتر  مناعتتة اطتتول و زيتتاد  فتتي مستتتوى المناعتتة عنتتد ت تترار الجتترع وهتتذه 

ستي ستي(  0,5يعطت  اللقتاح ) نجدها عند لقاح السحايا الرباعي متعدد السكريات. االمور ال
 سنة فما فوق. 2في العضلة من عمر 

بموجتتب قتتوانين الصتتحة العالميتتة علتت  كافتتة الحجتتاج القتتادمين متتن دول  الحمتت  الصتتفراء:لقتتاح  .4
تقتتديم شتتهاد  تطعتتيم ضتتد  MenACWYالحمتت  الصتتفراء تتتزداد فيهتتا خطتتور  انتشتتار عتتدوى 

ين علتت  ستتن 10أيتتام علتت  األقتتل و 10الحمتت  الصتتفراء تظهتتر تلقتتي الشتتخص التطعتتيم قبتتل 
 .األيثر من موعد وصوله إل  حدود الممل ة العربية السعودية

  .النزلة )االنفلونزا( لقاح ضد .5

، مرضت  ال لت  (HIV)وينصتح بإعطائته لمرضت  ال بتد، اإليتدز :B لقتاح ضتد التهتام ال بتد .6
بمتتا أن الفيتتروس المستتبب لهتتذا  متتن المحتتتاجين للتتدياليزا وللعتتاملين فتتي الختتدمات الصتتحية. و

المتترض ينتقتتل ختتالل العمليتتة الجنستتية أيضتتا، فأنتته متتن المفضتتل إعطتتاحه للمعرضتتين لمختتاطر 
األمراض الجنسية أيضا. يعط  هتذا التطعتيم علت  ثتالث جرعتات الجرعتة الثانيتة تعطت  بعتد 

 األول  بشهر واحد بينما تعط  الثالثة بعد مرور ستة أشهر من الجرعة األول . 

ينتقتتل عتتن طريتت  الفتتم متتن ختتالل تنتتاول المتتاء واألغذيتتة الملوثتتة، : Aلقتتاح ضتتد التهتتام ال بتتد  .7
يفضتل إعطتاء هتذا التطعتيم لفئتة  .مقتتول ويعطت  بالعضتلة Aاللقاح عبار  عن فايروس نمط 

ينتشتتتر فيهتتا الفيتتتروس أو لتتبالد  والمستتافرين األشتتخاص المعرضتتين لإلصتتتابة، كمرضتت  ال بتتتد
 12إلت   6وعاد  ما يعط  هذا التطعيم بجرعتين بفتارق زمنتي يمتتد متا بتين للمثليين جنسيا. 

 .شهرا بينهما

  .لقاح ضد التيفوئيد .8

يوجتتتتتد نتتتتتوعين متتتتتن هتتتتتذا اللقتتتتتاح األول لقتتتتتاح  Meningococcal:لقتتتتتاح المكتتتتتورات الستتتتتحائية .9
 ويستتتتتتتدع  اختصتتتتتتتارًا  polysaccharide المكتتتتتتتورات الستتتتتتتحائية مستعتتتتتتتدد الستتتتتتتكريدات
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 ، والثاني لقاح المكورات السحائية المستديحد ويسدع  أم ستي فتي(MPSV4 )(4أم بي أس في 

MCV .وهو األحدث 

 ويسنصتح بلقتاح المكتورات الستحائية المستديحتد فتي حتاالت صتحية مسعينتة مثتل فقتدان الطحتال 

asplenia لتتوظيفي أو الجتتراح، وللمستتافرين إلتت  المنتتاط  الموبتتوء ، أو فتتي حالتتة خطتتر العتتدوى ا
سنة، بينما يوصف لقاح  55 – 11للفئة العمرية بين  MCV ف لقاح أم سي فيبالمرض. يوص
ستنة  55سنوات والبالغين الذين تجتاوزوا  10 -2لألطفال من عمر (MPSV4 )4أم بي أس في

فتتي حتتال عتتدم  MCV بتتدال (MPSV4) 4متتن العمتتر. يمكتتن أن يسستتتعمل لقتتاح أم بتتي أس فتتي
 .توفره

 

 تطعيم البالغيناللقاحات التي تتضمنها جداول 
يتطلب تطعيم البالغين عددًا مسعينًا من جرعات اللقاحات يسحدد باالعتماد عل  معرفة تاريخ 

باستتثناء لقتاح اإلنفلتونزا التذي يجتب أن يسعطتت   ،التطعتيم األولتي )عتدد الجرعتات وتتاريخ إعطائهتتا(
فتتي حتتاالت مسعينتتة فقتتط، مثتتل نوعيتتة المهنتتة، أو  للبتتالغين هنتتاك لسقاحتتات أختترى يسنصتتح بهتتا .ستتنوياً 

 :تغطي جداول التطعيم الخاصة بالبالغين لقاحات عديد  مثل وجود مشايل صحية معينة
 .Tetanus-diphtheria (Td)دفتيريا –التيتانوس  .1
 .MMR الحصبة األلمانية -الن اف -)الحصبةاللقاح الثالثي  .2
 .جدري الماء .3
 إلنفلونزا.ا .4

المصتتتابين بمشتتتايل  للبتتتالغين يسنصتتتح بتتته PPV :لسقتتتاح المكتتتورات الرئويتتتة مستعتتتدد الستتتكريدات .5
صحية مسعينة مثل االضطرابات الرئوية المسزمنة، وأمتراض القلتب واألوعيتة، ومترض الستكري، 

التتوظيفي أو الجراحتتي وبعتتض حتتاالت  asplenia الطحتتالوأمتتراض ال بتتد المسزمنتتة، وفقتتدان 
 .سنوات 5فقدان المناعة. يسعط  عل  شكل جرعة واحد  مع تجديد التطعيم بعد مرور 

 
 اللقاحات الواج  إعطاؤها للمسافرين

يتعلتتت  تطعتتتيم المستتتافرين بعوامتتتل متعتتتدد  مثتتتل البلتتتد المقصتتتود الستتتفر إليتتته، ومتتتد  اإلقامتتتة، 
ر، عمتره وخطتتور  وجتوده فتتي المنتاط  الريفيتتة أثنتاء الستتفر. ال توجتد هنتتاك الحالتة الصتحية للمستتاف

جتتداول معياريتتة للتطعتتيم قبتتل الستتفر حيتتث تس يتتف وفقتتًا للظتتروف الخاصتتة بالمستتافر وبلتتد الوجهتتة. 
ويمكتتتن الحصتتتتول علتتتت  المعلومتتتتات الخاصتتتتة بتتتتالتطعيم قبتتتتل الستتتتفر متتتتن مرايتتتتز منظمتتتتة الصتتتتحة 

 :بالمسافرين التاليالعالمية. تتضمن اللقاحات الخاصة 

https://www.afriqa-sat.com/vb/showthread.php?t=53344
https://www.afriqa-sat.com/vb/showthread.php?t=53344
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مىت  الصتفراء -1 مىت  الصتفراء التذي  :Yellow fever لسقتاح الحس يسستتعمل للوقايتة متن فيتروس الحس
ينتقتتل بواستتطة لتتد  البعتتوض التتذي يوجتتد فتتي عتتد  منتتاط  متتن أفريقيتتا وأمريكتتا الجنوبيتتة، وال 

أشتهر 9 >ينتقل هذا المرض من شخص إل  آخر. يسعط  اللقاح عل  جرعة واحتد  لألطفتال 
أشتتهر متتن العمتتر. تسعطتت  الجرعتتات  4وللبتالغين. ويجتتب أن ال يسعطتت  لألطفتتال األصتتغر متن 

  .زم األمر سنوات إذا 10عاد  في العيادات المستخصصة. يوص  بإعاد  التطعيم بعد 
تت  الصتتفراء  Japanese Encephalitis :لسقتتاح التهتتام التتدما  اليابتتاني -2 مى شتتبيه بمتترض الحس

ينتقل بواسطة لتد  البعتوض التذي يوجتد فتي بعتض المنتاط  الريفيتة متن آستيا، يسسببه فيروس 
وال ينتقتتل هتتذا المتترض متتن شتتخص إلتت  آختتر. يسنصتتح بهتتذا اللقتتاح لألشتتخاص التتذين ستتتطول 

أسابيع في المناط  الموبوء ، ويسعط  عل شكل ثالث حقن متتاليتة  4مد  إقامتهم أليثر من 
 .30ي اليوم ،ثم ف7في اليوم البدء، ثم في اليوم 

يسستعمل للحمايتة متن مترض ال توليرا التذي تسستببه جتراثيم  :Cholera Vaccine:لسقاح ال وليرا -3
تنتقتتتل بالعتتتدوى عبتتتر الغتتتذاء والمتتتاء الملتتتوثين، حيتتتث تسهتتتاجم الجهتتتاز الهضتتتمي مسستتتببًة إستتتهااًل 

هتتذا ب Center of Disease Control CDC شتديدًا. ال ينصتح مركتز مراقبتة األمتراض
اح وهتو غيتر متتوفر فتي الواليتات المستحتد  األمريكيتة، ألن المترض ال يسشتكل مشتكلة هنتاك اللق

يما أنه يمكن السيطر  عليته وعالجته متن ختالل اتبتاع المقتاييس الصتحية الصتحيحة. ويتتوفر 
  .وبنطاق محدودلقاح ال وليرا الذي يؤخذ عن طري  الفم في بعض البلدان 

مي  التيفية، وهي مرض خطير  Typhoid Vaccine:لسقاح التيفوئيد -4 يسستعمل للحماية من الحس
يتتتوفر اللقتتاح علتت  شتتكلين، األول  Salmonella Typhi تستتببه جتتراثيم الستتالمونيال تتتايفي

عبتتار  عتتن جتتراثيم مسضتتعيفة ويؤختتذ عتتن طريتت  الفتتم، والثتتاني عبتتار  عتتن جتتراثيم مسعطلتتة ويؤختتذ 
 .بأخذ اللقاح  الموبوءعل  شكل حقن. يسنصح المسافرين إل  المناط  

 

 
 
 
 

 

  

 


