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Poliomyelitis شهم األغلبل -1
     

ْٕ يشض كٛشٔعٙ شذٚذ انؼذٖٔ ؽٛش ٚـضٔ انغٓبص انؼصجٙ ْٕٔ كلٛم ثبؽذاس        

كٙ ؿعٌٕ عبػبد يٍ انضيٍ. ٔٚذخم انلٛشٔط عغى اإلَغبٌ  paralysisانشهم انزبو 

نٛخ كٙ انؾًٗ  ّٔ  Feverػجش انلى ٔٚزكبصش كٙ األيؼبء. ٔرزًضّم أػشاض انًشض األ

ٔرٛجّظ انشهجخ ٔانشؼٕس ثؤنى Vomitingٔانزوّٛئ   Headacheٔانصذا  Fatigueٔانزؼت 

ؽبنخ انٗ اإلصبثخ ثشهم ال ُٚشلٗ يُّ )ػبدح  022كٙ األغشاف. ٔرئد٘ ؽبنخ يٍ أصم 

% يٍ انًصبثٍٛ ثبنشهم ؽزلٓى ػُذيب رزٕهّق ػعالرٓى 12% انٗ 5كٙ انغبهٍٛ(. ٔٚهوٗ 

 انزُلغٛخ ػٍ أداء ٔظبئلٓب.

   
 دٌٔ عٍ انخبيغخ ثبنذسعخ األٔنٗ.  األغلبل ٚصٛت ْزا انًشض -:أكضش انلئبد ػشظخ نًخبغش اإلصبثخ ثبنًشض

 :Preventionانٕهبٚخ  

 ثزهوٛؼ انطلم ثبنوبػ انؾٙ انًعؼق ) عبثٍٛ ( ثُوطزٍٛ      

 ػهٗ انهغبٌ ، ٔكٙ َلظ يٕاػٛذ انطؼى انضالصٙ . ٔٚغت االْزًبو ثزٕٓٚخ

 ؼبو ٔانششاة ، ٔيكبكؾخ انزثبة ، ٔؿهٙ انهجٍ عٛذا  انًُبصل َٔظبكخ انط

 هجم رُبٔنّ ، ٔػذو اسرٛبد األيبكٍ انًضدؽًخ.

 

                                 Measlesانؾصجخ  -0 

يشض كٛشٔعٙ شذٚذ انؼذٖٔ رؾذس ػذٔاْب ػٍ غشٚن انشرار انًزُبصش يٍ كى ٔأَق انًشٚط          

. 

  

  Signs and Symptomsانؼاليبد ٔ االػشاض  

 ٔأػشاظٓب رشجّ األَلهَٕضا كٙ انجذاٚخ ؽٛش رشرلغ دسعخ انؾشاسح يغ صكبو ٔسشؼ ٔعؼبل    

عبف ٔاؽًشاس انؼٍُٛٛ ٔكٙ انٕٛو انضبنش نهًشض رظٓش ثوغ ثٛعبء صـٛشح ثلى انطلم ) ثوغ كٕثهك   

 ُشش نٛـطٙ انغغى كهّٔكٙ انٕٛو انغبثغ ٚظٓش غلؼ عهذ٘ أؽًش انهٌٕ خهق األرٍَٛ ٔانغجٓخ صى ٚ

  رٓب           ٔيعبػلب

 : انُضالد انًؼٕٚخ ٔانشؼجٛخ ، ٔاالنزٓبثبد انشئٕٚخ ، ٔانزٓبة انًخ ٔيٍ ُْب رؤرٙ أًْٛخ

 

 Prevention انٕهبٚخ 
 عى ؽوُب رؾذ انغهذ( 0/1يٍ ْزا انًشض انخطٛش ٔرنك ثزهوٛؼ انطلم ثهوبػ انؾصجخ )      

 كٙ انشٓش انزبعغ        .

 

 

           Diphtheriaانخُبم  -3

 

، ٚصٛت انؾهن   Corynebacterium diphtheriaeيشض شذٚذ انؼذٖٔ رغججّ ثكزٛشٚب       

 % يٍ انؾبالد ( ٔثذسعخ أهم انؾُغشح 02)  أعبعب  
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 ٔاألَق ٔانؼٍٛ ٔانغهذ ٔرُزوم ػذٔاْب ثٕاعطخ انشرار انًزطبٚش يٍ انًشظٗ أٔ ؽبيهٙ انًٛكشٔة

 ٔٚهؼت انهجٍ دٔسا  يًٓب  كٙ َوم انؼذٖٔ.

 

  Signs and Symptomsانؼاليبد ٔ االػشاض          

 ثخ كٙ انجهغرظٓش أػشاظٓب ػهٗ ْٛئخ ٔعغ ثبنؾهن ٔصؼٕ    

 ٔاسرلبع كٙ دسعخ انؾشاسح ٔهٙء ٔكوذاٌ انشٓٛخ نهطؼبو

( عًٛك يهزصن ثبنٕصرٍٛ نَّٕ  pseudo membraneيٍ ػاليبد انًشض ٔعٕد ) ؿشبء كبرة

 سيبد٘ ُٚضف ديب ػُذ اصانزّ

 ٔٔعٕد رعخى كٙ انـذد انهًلبٔٚخ كٙ انشهجخ.

 

 -: Preventionانٕهبٚخ

 ثزطؼٛى انطلم ثبنوبػ انضالصٙ 

 DPTانؼعم كٙ انشٕٓس انشاثغ ٔانغبدط ٔانضبيٍ صى انذكزٛشٚب ٔانغؼبل انذٚكٙ ٔانكضاص( ؽوُب ك ٙ

 ( شٓش 10عشػبد رُشٛطٛخ ػُذ ) 

 ( عُٕاد. 6( عُٕاد ٔ)  3ٔ ) 

 
 

 --Tuberculosisانزذسٌ         -4
 

رؾذس ػذٔاِ َزٛغخ    Mycobacterium Tuberculosisيشض ثكزٛش٘ يؼذ٘ رغججّ ثكزٛشٚب      

 يبشٛخ يصبثخ ثبنزذسٌنالخزالغ انًجبشش ثبنًشظٗ أٔ ششة نجٍ 

 أٔ اعزُشبم انـجبس انًؾًم ثًٛكشٔة انًشض ٔٚٓٛئ الَزشبسِ انجٛئخ ؿٛش انصؾٛخ ٔانًُبصل

 انًؾشٔيخ يٍ انشًظ ٔانٕٓاء انُوٙ ٔعٕء انزـزٚخ ٔاأليشاض انًُٓكخ يضم انغكش

         -ٔأػشاظّ:

 انٕصٌاسرلبع ثغٛػ كٙ دسعخ انؾشاسح خبصخ كٙ انًغبء ٔكوذاٌ انشٓٛخ َٔوص كٙ 

 .ٔعؼبل عبف ٔػشم ؿضٚش أصُبء انهٛم

   

 -: Preventionانٕهبٚخ
( ٔٚؼطٗ ؽوُب  ثغهذ أػهٗ انزساع خالل   BCGثبنزطؼٛى ثهوبػ ) انجٙ . عٙ . عٙ         

 أٔل

 ػُذ عٍ عذ عُٕاد، رٕٓٚخ انًُبصل ، ٔؿهٙ انهجٍأسثؼٍٛ ٕٚيب  نهٕالدح ، ٔٚكشس انزطؼٛى 

 عٛذا  ،ٔانلؾص انذٔس٘ نألغلبل ٔاكزشبف ؽبيهٙ انًشض ٔػالعٓى.

 

 

 

 ( Pertussis) انشبْٕم   Whooping-Coughانغؼبل انذٚكٙ -5 

 

رُوم   Bordetela Pertussisيشض ثكزٛش٘ يؼذ٘ ؽبد رغججّ ثكزٛشٚب     

 بل ، ٔركضش ؽبالرّػذٔاِ ػٍ غشٚن انشرار أصُبء انغؼ
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 كٙ كصم انشزبء ،

 :  Signs and Symptomsٔأْى أػشاظّ

هذ  cough، ٔعؼبل  increase of temperatureاسرلبع دسعخ انؾشاسح  

 خبصخ vomitingٚؼوجّ هٙء 

 أصُبء انهٛم ، ٔؽذٔس َٕثبد يٍ انغؼبل ، رزكٌٕ كم َٕثخ يٍ شٓٛن

  صٛؾخ  انذٚكػًٛن ٚؼوجّ صكٛش هصٛش يززبثغ يغ صٕد ٚشجّ 

 ٔيٍ ُْب عبءد انزغًٛخ .

 ٔأْى يعبػلبرّ : االنزٓبة انشئٕ٘ انشؼجٙ ٔانلصٙ ٔاَوجبض انشئخ

 ٔؽذٔس كزن عش٘ ، أٔ عوٕغ انًغزوٛى

  

 .(Dptيضم )انخُبم( ثٕاعطخ انهوبػ انضالصٙ ) :  Preventionانٕهبٚخ

 

       Mumpsانُكبف )) -6

ُكلٛخ ، اؽذٖ انـذد انهؼبثٛخ انًٕعٕدح أيبو يشض كٛشٔعٙ يؼذ٘ ، ٚصٛت انـذح ان      

 األرٌ .

(( ، ُٚزوم ػٍ غشٚن انشرار أٔ Paramyxovirusرؾذس انؼذٖٔ ثلٛشٔط عُظ ال

 -اعزؼًبل أدٔاد انًشٚط

 02، صى ثؼذ   nauseaؽًٗ ثغٛطخ ،ؿضٛبٌ signs and symptomsأػشاض انُكبف: 

 عبػخ ٚشكٕ انطلم

 رذسٚغٙ ثبنـذح انُكلٛخ ، ٚضداد األنى ػُذ انًعؾ أنى أيبو ؽهًخ األرٌ ، ٚؼوجّ رٕسو

 ٔػُذ انجهغ ، ٔهذ رزعخى انـذح انُكلٛخ انضبَٛخ ثؼذ ٕٚو أٔ ٕٚيٍٛ يٍ رعخى األٔنٗ ،

 كًب هذ رزعخى انـذد انهؼبثٛخ رؾذ انهغبٌ أٔ رؾذ انلك كٙ َبؽٛخ أٔ َبؽٛزٍٛ.

 

 :    -preventionانٕهبٚخ

 ( ظذ انؾصجخ ٔانؾصجخ االنًبَٛخM.M.Rصٙ )ثٕاعطخ انهوبػ انلٛشٔعٙ انضال     

 كٙ انشٓش انخبيظ ػشش يٍ ػًش انطلم يشح ٔاؽذح . ٔانُكبف

 

 

 Rubella-انؾصجّ االنًبَّٛ  -7

 

انؾصجخ األنًبَٛخ ْٙ يشض كٛشٔعٙ يؼذ٘ ٚصٛت االغلبل ٔ اؽٛبَب  انكجبس ٔ ٚؾذس     

 يُبػخ دائًخ ثؼذ االصبثخ ثّ .

ال رؾًم خطشا  ػهٗ انشخص انًصبة ، نكُٓب ًٚكٍ اٌ ركٌٕ االصبثخ ػبدح ثغٛطخ ٔ 

-firstرؾذس رشْٕبد كٙ انغٍُٛ ارا أصبثذ االو أصُبء االشٓش انضالصخ االٔنٗ يٍ انؾًم)
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trimester.) 

 

   (Signs and Symptomsانؼاليبد ٔاالػشاض )

 

انؾشاسح ٔ عٛالٌ ٚشؼش انشخص انًصبة ثبنؾصجخ االنًبَٛخ ثزؼت ػبو ٔ اسرلبع ثغٛػ كٙ دسعخ     

 االَق يغ رٕسو انـذد انهًلبٔٚخ كٙ انشهجخ ٔٔساء االرٍَٛ .

ٚظٓش غلؼ عهذ٘ كٙ انٕٛو انضبَٙ يٍ انًشض ػهٗ انٕعّ ٔ انشهجخ صى ُٚزشش ػهٗ ثبهٙ انغغى ، ٔ 

ثخبصخ انصذس ، ٚجذأ انطلؼ ثبنضٔال ثؼذ ؽٕانٙ صالصخ اٚبو ، ٔ ٚخزلٙ رًبيب  كٙ انٕٛو انخبيظ نهًشض 

. 

 ة ثؼط انًشظٗ ثآالو كٙ انًلبصم كبنزٙ رؾصم ػُذ االصبثخ ثبالَلهَٕضا .ٚصب

ٚصبة ثؼط انُبط ثبنؾصجخ االنًبَٛخ دٌٔ ظٕٓس أٚخ اػشاض ، ْٔزا ُٚطجن ػهٗ ؽٕانٙ سثغ 

 انًصبثٍٛ ثٓب .

 ٚؾصم انًصبة ثبنؾصجّ االنًبَٛخ ػهٗ يُبػخ دائًخ ثؼذ انشلبء يٍ انًشض .

  

 :(Mode-of-Infectionغشٚوخ انؼذٖٔ)
رُزوم انؼذٖٔ ثبنؾصجخ االنًبَٛخ ػٍ غشٚن انشرار انًزطبٚش يٍ كى أ اَق انًصبة اصُبء انؼطبط أ   

 انغؼبل .

 ٔٚؼزجش انًصبة يؼذٚب  انٗ اٌ ٚزًبصم نهشلبء ثؼذ اسثؼخ اٚبو يٍ ظٕٓس انطلؼ .

 ٕٚيب  . 01-12رغزًش كزشح انؾعبَخ نهؾصجخ االنًبَٛخ نًذح 

 

 : جخ االنًبَٛخخطش االصبثخ ثبنؾص

اٌ خطش االصبثخ ثبنؾصجخ االنًبَٛخ ُٚؾصش ؿبنجب  ثبألعُخ ػُذ اصبثخ االيٓبد انؾٕايم كٙ االشٓش 

 انضالصخ االٔنٗ .

 ٚصبة ثؼط االعُخ ثزشْٕبد خهوٛخ ػُذ اصبثخ انٕانذح ثبنؾصجخ ، ٔ يٍ ْزِ انزشْٕبد :

 ( .deafnessاالصبثخ ثبنصًى)-1

 ( أ ثًشكالد اخشٖ كٙ انشإٚخ .  glaucomaٍٛاالصبثخ ) اسرلبع ظـػ انؼ -0

 ( .(mental retardationاالصبثخ ثزخهق ػوهٙ-3 

 (  (.abortionركٌٕ االصبثخ شذٚذح كٙ ثؼط انؾبالد ٔ رئد٘ نٕكبح انغٍُٛ ٔ اعٓبظّ -2

ال ٚصبة ثؼط االعُخ ثؤ٘ يشكهخ ػهٗ انشؿى يٍ اصبثخ االيٓبد ثبنؾصجخ االنًبَٛخ أصُبء انؾًم  -5

. 

 

 :ػالط انؾصجخ االنًبَٛخ

ال ٚؾزبط أكضش انًصبثٍٛ ثبنؾصجخ االنًبَٛخ نهؼالط ، ٔ كم يب ُْبنك آَى ٚؾزبعٌٕ نهشاؽخ ؽزٗ  

 رخزلٙ االػشاض .

 ثبالظبكخ انٗ أخز انجبساعٛزبيٕل نخلط انؾشاسح ٔ رخلٛق االنى اٌ ٔعذ .

 (prevention) انٕهبٚخ 

انهوبؽبد انًًٓخ انزٙ رُؼطٗ نهطلم كٙ َٓبٚخ انغُخ االٔنٗ  ٚؼزجش انهوبػ ظذ انؾصجخ االنًبَٛخ يٍ   

 يٍ انؼًش.
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 Tetanusانكضاص -0
ْٔزِ انجكزشٚب رؼٛش ػبدح  Clostridium tetaniيشض ثكزٛش٘ ؽبد رغججخ ثكزٛشٚب) )    

 . (Gram positive Obligate anaerobic) كٙ انزشاة

  

  كٛلٛخ ؽذٔس انًشض

ْزِ انجكزشٚب رلشص عًٕو  ب ػُذ انذخٕل انٗ انغغى ػٍ غشٚن انغشٔػ انًهٕصخرجذأ انجكزشٚب سؽهزٓ    

رئر٘ انغغى ْزِ انغًٕو رهزصن ثبألػصبة انوشٚجخ يٍ انغشػ انز٘ دخهذ  Exotoxinخبسعٛخ ))

يٍ خالنّ انجكزشٚب ٔيٍ صى رُزوم ػجش األػصبة انٗ انذيبؽ ٔانؾجم انشٕكٙ ْزِ انجكزشٚب ٔانغًٕو 

 ة انزٙ رشعم اشبساد انٗ ػعالرُب كزغجت انزشُغبد انشذٚذح.رؼٕم َشبغ األػصب

 ٕٚو نؾذٚضٙ انٕالدح انٕٛيٍٛ األٔنٍٛ ثؼذ انٕالدح. 01-2 نهجبنـٍٛ يٍ:  كزشح ؽعبَخ انًشض 

 .الًٚكٍ ُٚزوم يٍ شخص ألخش انكضاص يشض  

 : إَٔاع انكضاص

ػٍ غشٚن انغشٔػ انًهٕصخ ٔٚكٌٕ ػهٗ شكم اَوجبظبد يئنًخ نؼعالد انلك ٔانؼُن  انجبنـٍٛ:1-

 ٔانٕعّ.

ح كٙ انجٛذ عجت ؽذٔصٓب ْٕ ٔالدح انطلم كٙ عٕ ؿٛش صؾٙ ٔيٓٛؤ كبنٕالد ؽذٚضٙ انٕالدح: -0

ػُذ ؽذٚضٙ  انكضاص ٔٚؼزجش ٔاعزخذاو أدٔاد ؿٛش يؼوًخ خبصخ ػُذ هطغ انؾجم انغش٘ ثؼذ انٕالدح

ٕٚو يٍ ٕٚو انٕالدح  00انٗ 3 ؿبنجب يٍ عٍ انٕالدح يشض هبرم كـبنجب يبًٕٚد األغلبل ٔرؾذس انٕكبح

 نزنك ٚغت أخز انؾزس يٍ انًؼذاد انزٙ ٚزى اعزخذايٓب أصُبء انٕالدح.

 

 أػشاظّ ػُذ األغلبل ثشكم ػبو: 

 . ػذو انوذسح ػهٗ انشظبػخ -1

 ثكبء ثشكم ؿٛش غجٛؼٙ. -0

 رشُظ ػعهٙ ؽبد. -3

 

ػبدح ثزشُظ ػعهٙ كٙ انلك  انكضاص ٚجذأ (Signs and Symptoms) : األػشاض ٔانؼاليبد 

يًكٍ ركٌٕ  أنى ٔرصهت كٙ ػعالد انٕعّ ٔاألكزبف ٔانظٓش، ٔانٕعّ، صؼٕثخ كٙ انجهغ،

انجطٍ ٔانزساػٍٛ ٔانلخزٍٚ األػشاض رظٓش ثؼذ االَوجبظبد شذٚذح ٔعشٚؼب يب رُزوم انٗ ػعالد 

 .  ٕٚو 12 انٗ 3 اإلصبثخ ة

   

(ػُذيب ٚزى اكزشبف انًشض ثغشػخ ٚزى ػالعّ ثغٕٓنّ ػهٗ Treatment) : ػالط يشض انكضاص 

أعبثٛغ أيب انؾبالد انزٙ نى ٚزى اكزشبكٓب ثغشػخ ٚزى ػالعٓب كٙ انًغزشلٗ كٙ ٔؽذح  6 انٗ 2 األهم

ح ٚزى اػطبئٓى عشػبد كجٛشح يٍ انًعبداد انؾٕٛٚخ نوزم انجكزشٚب ٔانغًٕو انزٙ رلشصْب انؼُبٚخ انًشكض

 ٔ اػطبئٓى أدٔٚخ نزخلٛق اَوجبظبد انؼعالد.

  

 :ػُذ انجبنـٍٛ Preventionانٕهبٚخ ):)

أٔل غشٚوخ نًُؼّ ْٙ انزؤكذ يٍ أخذ عًٛغ عشػبد انزطؼٛى نزؼطٙ يُبػخ ظذ انًشض أخز  -1

 عُٕاد. 12 عشػّ أخشٖ كؾًبٚخ كم

االْزًبو ثبنغشٔػ َٔظبكزٓب، ارا كبَذ اإلصبثخ كٙ انوذو الثذ يٍ أخز انؾزس ٔػذو انًشٙ   -0

 ؽبكٙ انوذيٍٛ )ٔاسرذاء عٕاسة أٔ األؽزٚخ.
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 :( Newborn Tetanusانكضاص ػُذ ؽذٚضٙ انٕالدح) 

ألٌ )األو ركغت غلهٓب يُبػخ نًذِ عزخ  انكضاص ٚغت انزؤكذ يٍ أٌ األو رًزهك يُبػخ يٍ يشض      

 ْٕ انزطؼٛى انٕؽٛذ انز٘ ًٚكٍ اػطبءِ نهًشأح أصُبء انؾًم. انكضاص )رطؼٛى أشٓش ثؼذ انٕالدح

 

 

يغ  انكضاص ٔٚكٌٕ صالصٙ عُٕاد2- 6شٓش ٔكٙ   10 ٔ 6ٔ 2ٚؼطٗ كٙ ػًش شٓشٍٚ ٔ :انزهوٛؾبد

 (، ٔركشس انغشػّ ثؼذ ػشش عُٕاد. Dpt)بل انذٚكٙ ٔانخُبم انغؼ

 

عٍُٛ ٔنى ٚهوؾٕا أثذا الٚؼطٌٕ انهوبػ انضالصٙ ٔنكٍ ٚؼطٌٕ انكضاص  7 أيب األغلبل ثؼًشيٍ     

،انغشػخ االٔنٗ رؼطٗ يجبششح عبػخ انؾظٕس نهًشكض  ثضالس عشػبد(  كوػ ٔركٌٕ Dtٔانخُبم)

أعبثٛغ ثؼذ انغشػخ االٔنٗ ايب انغشػخ انضبنضخ كزؼطٗ  8-4ٍ انصؾٙ ايب  انغشػخ انضبَٛخ رؼطٗ ي

 شٓش يٍ انغشػّ انضبَّٛ.  10-6 ثؼذ
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