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 . الفئة المستيدفة.1-1
 تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/ قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني كربالء         

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        
لتكضيح أىمية عمـ الكبائيات كعالقتو باألمراض المعدية كغير المعدية في المجتمع كالكقايػة مػف ىػذه         

 األمراض.
 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3

 تعريؼ عمـ الكبائيات. .1

 مبادئ عمـ الكبائيات. .2
 أسس عمـ الكبائيات. .3

 تعريؼ المصطمحات العممية في عمـ الكبائيات. .4

 المخطط االنسيابي إلى تعميمات. . ترجمة1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .1
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .2
 قـ بأداء االختبار القبمي: .3

 درجات فأكثر فأنؾ ال تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع المدرس. 9فإذا حصمت عمى  . أ

 حدة النمطية.درجات فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الك  9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ب
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية األكلى قـ بأداء االختبار البعدم: .4

 درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية الثانية. 9إذا حصمت عمى  . أ
درجػات فأعػد دراسػة الكحػدة النمطيػة األكلػى أك أم جػزء منيػا ثػـ أرجػع  9إذا حصمت عمى أقؿ مػف  . ب

 ألداء االختبار البعدم.
 

  



4 
 

 
 

 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 يعرؼ عمـ الكبائيات. .1

 يحدد مبادئ عمـ الكبائيات. .2

 يحدد أسس عمـ الكبائيات. .3

 يتعرؼ إلى بعض المصطمحات العممية في عمـ الكبائيات. .4

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 بالالتيني: Epidemiology( في Epiيعني المقطع ) .1
 د ػ ناس ج ػ عمـ ب ػ تحت أ ػ فكؽ

 إن تعريف التاريخ الطبيعي لممرض يتم عمى: .9
 د ػ أربعة مراحؿ مراحؿ ج ػ ثالثة ب ػ مرحمتيف أ ػ مرحمة كاحدة

 تعتبر األكياس المائية من األمراض: .3
 د ػ المتكطنة ج ػ الحادة ب ػ غير المعدية أ ػ المزمنة

 يشمل الثالوت الوبائي: .4
 د ػ جميعيا ج ػ البيئة ب ػ المضيؼ أ ػ المسبب

 أيجاد الطرق الفعالة لمكافحة المرض واستئصالو من المجتمع من خالل: .5
 د ػ التجميع ج ػ المالحظة البناءب ػ  أ ػ الكصؼ

 يعرف تموث البيئة بأنو: .6
 كجكد مكاد ضارة في البيئة كلكنيا ليست بالضركرة مكاد معدية.. .أ 
 كجد مسبب لمعدكل في الجسـ أك المكاد غير الحية. .ب 

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 
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 كجكد عدكل في المضيؼ غير مصحكبة بأمراض أك عالمات سريرية. .ج 

 مصاب أك بيئة ممكثة.شخص أك حيكاف كاف عمى صمة بشخص أك حيكاف  .د 
 
 يتحقق اليدف األول من مبادئ عمم الوبائيات من خالل تحقيق: .7

 د ػ أربعة خطكات ج ػ ثالثة خطكات  ب ػ خطكتيف أ ػ خطكة كاحدة

 بالالتيني: Epidemiology( في مصطمح demosيعني المقطع ) .8
 د ػ عدكل ج ػ ناس ب ػ كباء أ ػ عمـ

  

 

 

 

 

 
 

 :عمم الوبائيات. 1

ىػػك حقػػؿ مػػف العمػػـك الطبيػػة الػػذم يتعمػػؽ بدراسػػة مختمػػؼ العكامػػؿ كالمػػؤثرات التػػي تػػتحكـ بتعػػدد حػػدكث  
 كمدل انتشار مرض معٍد أك أم مرض أك حالة فيزكلكجية في المجتمع.

( بمعنػػى Epiمػػف أصػػؿ التينػػي تتكػػكف مػػف ثالثػػة مقػػاطع كىػػي   Epidemiologyػػػ إف مصػػطمح الكبائيػػات 
 ( بمعنى  عمـ(.ology( بمعنى  ناس( ك demos فكؽ( ك  

 كلكنو أصبح كاسع كيشمؿ: Acute diseasesػ كاف ىذا العمـ سابقان يقتصر عمى األمراض الكبائية الحادة 
  ربك ػ سكر(. Chronic diseases. األمراض المزمنة 1
  األكياس المائية ػ المالريا(. Endemic diseases. األمراض المتكطنة 2
  سيب ميكركبي( Communicable diseases. األمراض المعدية 3
 . األمراض الغير انتقالية  سرطاف ػ ارتفاع ضغط الدـ ػ سكر(. 4
 عرؼ عمـ الكبائيات.:  (1االختبار الذاتي ) 

 مالحظات ميمة:

 سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة .ـ تحقق من 
 درجات فأكثر فأنك ال تحتاج إلى االستمرار في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى 

 درجات فأنك يجب أن تستمر في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى أقل من 
 

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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 ما ىي اإلمراض التي يتعامؿ معيا عمـ الكبائيات.: (9االختبار الذاتي )

 

 
 صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة.تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة 
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 مبادئ عمم الوبائيات. 9

 تعيين الوسائل الفعالة لمكافحة األمراض من خالل: .1
 منع انتشار المرض أك األمراض في المجتمع. . أ

 الغير مكجكدة.منع دخكؿ األمراض  . ب
 ج. استئصاؿ األمراض المكجكدة في المجتمع.   
 العمل عمى رفع المستوى الصحي لممجتمع:    

 . تعريف التأريخ الطبيعي لممرض. وىي عمى مرحمتين.3
 المرحمة األولى -
 -تغييػػرات قبػػؿ دخػػكؿ المسػػبب المرضػػي إلػػى جسػػـ اإلنسػػاف كىػػي تشػػمؿ الثػػالكث الكبػػائي  المسػػبب    

 البيئة(. -المضيؼ 
 المرحمة الثانية -

تفاعػػؿ بػػيف المسػػبب المرضػػي كاإلنسػػاف كمػػا يتبعيػػا مػػف تغييػػرات كظيفيػػة كظيػػكر أعػػراض كعالمػػات 
 المرض كفي النياية قد يؤدم إلى الشفاء أك الكفاة ك العكؽ.

 عدد مبادئ عمـ الكبائيات.: (3االختبار الذاتي )
 يعي لممرض. عدد مراحؿ التاريخ الطب :(4االختبار الذاتي )

 

 

 أسس عمم الوبائيات. 3

 observationالمالحظة  .1
 حيث يتـ مالحظة صكر انتشار المرض أك األمراض في المجتمع.

 Descriptionالوصف  .9
 ناحية ، جنس، عمر، كظيفة.كيحصؿ فييا كصؼ خكاص المرض أك المريض مف 

 Collectionالتجميع  .3
 تجمع المعمكمات الخاصة بالمسبب كمصدره ككذلؾ معمكمات عف المضيؼ كالبيئة.

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة 
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 Constructionالبنــاء  .4
 تشمؿ أيجاد الطرؽ الفعالة لمكافحة األمراض كاستئصاليا مف المجتمع.

 عدد أسس عمـ الكبائيات :(5االختبار الذاتي )

 

 صطمحات العممية في عمم الوبائياتتعريف الم. 4

 Epidemicالوباء  .1
ىػػك حػػدكث حػػاالت مػػف مػػرض مػػا  أك تفتشػػي ( فػػي مجتمػػع مػػا أك منطقػػة بدرجػػة تزيػػد  بكضػػكح عػػف 

 المستكل االعتيادم المتكقع ناجمة عف مصدر كاحد مشتركان منتشر.
  Endemicالتوطن  .9

منطقػة جغرافيػة معينػة  كيشػير إلػى ىك ظيكر أك الكجكد المستمر لمػرض مػا أك لسػبب العػدكل داخػؿ 
 االنتشار المعتاد لمرض معيف داخؿ ىذه المنطقة( مثؿ المالريا، البميارزيا.

 Infectionالعدوى  .3
دخػػكؿ المسػػبب إلػػى داخػػؿ جسػػـ المضػػيؼ كتطػػكر كتكػػاثره سػػكاء نػػتظ عػػف ذلػػؾ حالػػة مرضػػية ظػػاىره 

 أعراض كعالمات المرض(.بأعراض كعالمات المرض أـ حالة مرضية غير ظاىرة  حيث ال تظير 
 المرض الساري )المعدي(  .4

مرض يحدث مف جراء مسبب معٍد أك مف منتجاتػو السػامة كينشػأ مػف انتقػاؿ ىػذا المسػبب أك منتجاتػو 
مف المستكدع إلى الشخص القابؿ لإلصػابة بالعػدكل بطريقػة مباشػرة  مػف شػخص مصػاب أك حيػكاف مصػاب( 

 نباتي أك حيكاني بكاسطة ناقؿ أك البيئة غير الحية. أك بطريقة غير مباشرة عف طريؽ حاضف كسيط
 Sub clinical Infectionالعدوى الخفية  .5

كجػػكد عػػدكل فػػي الحاضػػف  المضػػيؼ( غيػػر مصػػحكبة بػػأعراض أك عالمػػات سػػريرية يمكػػف تمييزىػػا 
 كيمكف إثباتيا عف طريؽ الفحكصات المختبرية كتسمى أيضان  بالعدكل دكف السريرية(.

 Carrier of infectionحامل العدوى  .6
شػػخص أك  حيػػكاف( أصػػيب بالعػػدكل كيحمػػؿ مسػػببان معينػػان لمعػػدكل مػػع عػػدـ أعػػراض المػػرض المميػػزة 

 عميو كيعمؿ كمصدر لمعدكل.
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 Contact المالمس .7
شخص أك حيكاف كاف عمى صمة بشخص أك حيػكاف مصػاب أك بيئػة ممكثػة بصػكرة أتاحػت لػو فرصػة 

 اكتساب عدكل.
 contaminationالتموث  .8

كد مسبب لمعدكل عمى سطح الجسـ أك عمى المالبس أك كسادة كمفارش السرير كاآلالت الجراحية كج
 كالضماد أك المكاد غير الحية، مثؿ الحميب كالطعاـ كالماء.

 Incubation Periodفترة الحضانة  .9
 ىي الفترة الزمنية بيف التعرض لسبب العدكل كظيكر أكؿ عالمات أك أعراض المرض الذم يسببو.

 Pollutionتموث البيئة  .11
 كجكد مكاد ضارة في البيئة كلكنيا ليست بالضركرة مكاد معدية.

 عرؼ العدكل :(6االختبار الذاتي )

 عرؼ الكباء :(7االختبار الذاتي )

 عرؼ العدكل الخفية :(8االختبار الذاتي )

 عرؼ التمكث :(9االختبار الذاتي )

 أمأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات: (:11االختبار الذاتي )

 . يعرؼ التكطف بأنو ...............................1

 . يعرؼ المرض السارم بأنو ......................2

 . يعرؼ المالمس بأنو .............................3

 . تعرؼ فترة الحضانة بأنيا .......................4
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 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 بالالتيني: Epidemiology( في Epiيعني المقطع ) .1
 د ػ ناس ج ػ فكؽ ب ػ تحت أ ػ عمـ

 إن تعريف التاريخ الطبيعي لممرض يتم عمى: .9
 د ػ أربعة مراحؿ ثالثة مراحؿج ػ  ب ػ مرحمتيف أ ػ مرحمة كاحدة

 تعتبر األكياس المائية من األمراض: .3
 د ػ المزمنة ج ػ الحادة ب ػ غير المعادية أ ػ المتكطنة

 يشمل الثالوت الوبائي: .4
 د ػ جميعيا ج ػ البيئة ب ػ المضيؼ أ ػ المسبب

 أيجاد الطرق الفعالة لمكافحة المرض واستئصالو من المجتمع من خالل: .5
 د ػ التجميع ج ػ المالحظة ب ػ الكصؼ البناءأ ػ 

 يعرف تموث البيئة بأنو: .6
 كجكد عدكل في المضيؼ غير مصحكبة بأمراض أك عالمات سريرية.  .أ 
 كجكد مكاد ضارة في البيئة كلكنيا ليست بالضركرة مكاد معدية. .ب 

 كجكد مسبب لمعدكل في الجسـ أك المكاد غير الحية. .ج 
 ص أك حيكاف مصاب أك بيئة ممكثة.شخص أك حيكاف كاف عمى صمة بشخ .د 

 يتحقق اليدف األول من مبادئ عمم الوبائيات من خالل تحقيق: .7
 د ػ أربعة خطكات ج ػ ثالثة خطكات  ب ػ خطكتيف أ ػ خطكة كاحدة

 بالالتيني: Epidemiology( في مصطمح demosيعني المقطع ) .8
 د ػ ناس ج ػ عدكل ب ػ كباء أ ػ عمـ

  

 

 

 

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 

 مالحظات ميمة:

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة .ـ 
 درجات فأكثر فأنك ال تحتاج إلى االستمرار في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى 

 درجات فأنك يجب أن تستمر في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى أقل من 
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبمي

 ـ ج1 لمعرفة اإلجابة. 4(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ أ1

 ـ ب9 لمعرفة اإلجابة. 4(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ ب9

 ـ أ3 لمعرفة اإلجابة. 5(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ د3

 ـ د4 لمعرفة اإلجابة. 5(: راجع ص 4االختبار الذاتي   د ـ4

 ـ أ5 لمعرفة اإلجابة. 5(: راجع ص 5االختبار الذاتي   ـ ب5

 ـ ج6 لمعرفة اإلجابة. 7(: راجع ص 6االختبار الذاتي   ـ أ6

 ـ ج7 لمعرفة اإلجابة. 7(: راجع ص 7االختبار الذاتي   ـ ج7

 ـ د8 لمعرفة اإلجابة. 7ص  (: راجع8االختبار الذاتي   ـ ج8

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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 انىحدة 
 انىمطُت انثبوُت
 انثبنىث انىببئٍ 

 ػىامم املسبب 
 ػىامم املضُف
  ػىامم انبُئت
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 الفئة المستيدفة. .1-1
 المعيد التقني كربالءتستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/ قسـ صحة المجتمع في 

 Rotionale. المبررات 1-9         
صػػممت ىػػذه الكحػػدة:  لدراسػػة عكامػػؿ المسػػبب كالمضػػيؼ كالبيئػػة ضػػمف الثػػالكث الكبػػائي كتػػأثير ىػػذه         

 العكامؿ في حدكث كانتشار األمراض.
 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3

 تعريؼ أنكاع المسببات المرضية. .5

 عكامؿ المضيؼ.تعريؼ أنكاع  .6
 تعريؼ أنكاع عكامؿ البيئة. .7

 . ترجمة المخطط االنسيابي إلى تعميمات.1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .5
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .6
 قـ بأداء االختبار القبمي: .7

 درجات فأكثر فأنؾ ال تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع المدرس. 9فإذا حصمت عمى  . ت

 درجات فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الكحدة النمطية. 9أقؿ مف إذا حصمت عمى  . ث
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية الثانية قـ بأداء االختبار البعدم: .8

 درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية الثالثة. 9إذا حصمت عمى  . ت
الثانيػة أك أم جػزء منيػا ثػـ أرجػػع درجػات فأعػد دراسػة الكحػدة النمطيػة  9إذا حصػمت عمػى أقػؿ مػف  . ث

 ألداء االختبار البعدم.
 

  

 Over Viewانىظرة انشبمهت  -أوالً 
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 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 يتعرؼ إلى أنكاع المسببات المرضية. .5

 يتعرؼ إلى أنكاع عكامؿ المضيؼ. .6

 إلى أنكاع عكامؿ البيئة.يتعرؼ  .7

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 تعتبر الحشرات المفصمية األرجل من المسببات: .9
 د ػ الكيميائية ج ػ الطبيعية      ب ػ اإلحيائية/الحيكانية أ ػ اإلحيائية/نباتية

 الحرارة:تسبب  .11
 د ػ ارتفاع ضغط الدـ ج ػ ضربة شمس ب ػ التياب المفاضؿ أ ػ صدمة برد

 يعتبر القمق والغضب من المسببات: .11
 د ػ النفسية ج ػ الطبيعية ب ػ الكيميائية أ ػ الغذائية

 ( مرض:Cيسبب نقص فيتامين ) .19
 د ػ السمنة ج ػ الكساح ب ػ اإلسقربكط أ ػ الككار شككر

 الدفاعي: يعتبر الجمد الخط .13
 د ػ الرابع ج ػ الثالث ب ػ الثاني أ ػ األكؿ

 تعتبر كريات الدم البيضاء الخط الدفاعي: .14
 د ػ الرابع ج ػ الثالث ب ػ الثاني أ ػ األكؿ

 من األمثمة عمى المقاحات المضعفة الحية ىو لقاح: .15

 د ػ الكزاز ج ػ الككليرا  BCGب ػ  أ ػ التيفكئيد

 يشمل عوامل السن: .16

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 
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 د ػ جميعيا ج ػ الشكؿ السريرم لممرض ب ػ حدة كنسبة اليالؾ لممرض معدؿ حدكث المرضأ ػ 
 

 
 يشمل العامل المناخي: .17

 د ػ جميعيا ج ػ الرياح كاألمطار ب ػ الرطكبة أ ػ الحرارة

 يعتبر تكاثر البعوض الناقل لممرض المالريا في مناطق زراعة األرز ضمن العامل: .18
 د ػ اإلحيائي ج ػ المناخي الجغرافيب ػ  أ ػ الجيكلكجي

 من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان ىو: .19
 د ػ جميعيا ج ػ األكياس المائية ب ػ الحمى النزفية أ ػ داء الكمب

  

 

 

 

 

 
 

 Epidemiological Triad انثبنىث انىببئٍ
 Agent المسبب المرضي -أواًل:

  -أنكاع المسببات المرضية:

 مسببات إحيائية.  .1
 مسببات طبيعية.  .2

 مسببات كيميائية.  .3

 مسببات غذائية.  .4

 مسببات فيزكلكجية.  .5

 مسببات نفسية.  .6

 Biological agentsوىي عمى نوعين  -. المسببات اإلحيائية:1

 أ. مسببات إحيائية من أصل حيواني.

 مالحظات ميمة:

 ـ تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة .
 درجات فأكثر فأنك ال تحتاج إلى االستمرار في دراسة ىذه الوحدة. 9حصمت عمى ـ إذا 

 درجات فأنك يجب أن تستمر في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى أقل من 
 

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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( Metazoaالزحػػار االميبػػي أك تكػػكف متعػػددة الخاليػػا  ( مثػػؿ Protozoaكتكػػكف إمػػا كحيػػدة الخميػػة  
 مثؿ الديداف الطفيمية مثؿ الدكدة الدبكسية كالديداف الخيطية كأيضان تشمؿ الحشرات مفصمية األرجؿ. 

 ب. مسببات إحيائية من أصل نباتي 
اثيـ تشػػمؿ الفطريػػات المسػػببة لألمػػراض الجمديػػة أك تسػػبب أمػػراض فػػي األحشػػاء الداخميػػة ككػػذلؾ الجػػر 

( المسػػػببة Bacilli( كأيضػػػان العصػػػيات  Streptococcusالمرضػػػية كالبكتريػػػا التػػػي تسػػػبب التيػػػاب المػػػكزتيف  
( المسػػببة لحمػػى التيفػػكس ككػػذلؾ الفطريػػات المسػػببة لألمػػراض الجمديػػة كأيضػػان Rickettsiaلمتيفكئيػػد كالتػػدرف  

 ( مثؿ الحصبة كاألنفمكنزا. Viruseالفيركسات  
 Natural Agents. المسببات الطبيعية 9

أم صػدمة بػرد، كاإلضػاءة  Cold injuryمثؿ الحرارة التي تسبب ضربة شمس كالبركدة التػي تسػبب 
الشػديدة تسػػبب اخػػتالؿ فػػي البصػػر كالضكضػػاء يػػؤدم إلػػى ضػعؼ كقتػػي فػػي حاسػػة السػػمع كارتفػػاع فػػي ضػػغط 

االضػػػطرابات العصػػػبية كأيضػػػان التيػػػاب المفاصػػػؿ، الػػػذم يسػػػبب اإلجيػػػاد ك  Vibrationالػػػدـ أيضػػػان، كاالىتػػػزاز 
الذم يسبب  Irradiationكأيضان اإلشعاع  Electrical shockككذلؾ الكيرباء الذم يسبب المكت المفاجئ 

 سرطاف الجمد، فقر دـ ألنو يتمؼ نخاع العظـ. 
 Chemical Agents. المسببات الكيميائية 3

  -كتككف عمى نكعيف:

البيئػػػة المحيطػػػة باإلنسػػػاف كتشػػػمؿ الغبػػػار النػػػاتظ مػػػف بعػػػض الصػػػناعات مثػػػؿ غبػػػار خارجػػػة المنشػػػأ مصػػػدرىا  .أ 
السػػػػميككف كغبػػػػار االسػػػػبس كيؤديػػػػاف إلػػػػى سػػػػرطاف الرئػػػػة كقػػػػد يكػػػػكف الغبػػػػار عضػػػػكيان يػػػػؤدم إلػػػػى الحساسػػػػية 

 Allergy مثػػػؿ غبػػػار القطػػػف كغبػػػار قصػػػب السػػػكر. مركبػػػات غيػػػر عضػػػكية مثػػػؿ الزئبػػػؽ كالرصػػػاص أك )
 كر كالتي تستخدـ كمبيدات لمحشرات. عضكية كمركبات الفسف

 داخمية المنشأ: مثؿ زيادة حمكضة الدـ كالناتجة مف زيادة نسبة السكر.  .ب 

 Nutritional agents. المسببات الغذائية: 4
  -كتككف عمى أربعة أنكاع:

 التحسس لممكاد الغذائية.  .أ 
 زيادة التغذية كتؤدم إلى السمنة.  .ب 

 نقص التغذية كيؤدم إلى العكز الغذائي.  .ج 

مثػؿ نقػص مثػػؿ نقػص البركتينػات فػي الجسػـ يػػؤدم إلػى مػرض الكػكا شػػرككر،  Malnutritionسػكء التغذيػة  .د 
 يؤدم إلى مرض ليف العظاـ  الكساح(.  Dيؤدم إلى مرض اإلسقربكط، كنقص فيتاميف  Cكنقص فيتاميف 
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 Physiological Agents. المسببات الفيزيولوجية 5
 المقصكد بيا التغيرات الكظيفية التي تحدث عند الشيخكخة كالتي تحدث اضطرابات الغدد الصماء. 

 . المسببات النفسية 6
كالتي ترتبط بعكامؿ القمؽ كالغضػب بسػبب الخالفػات العائميػة كعػدـ الضػماف فػي العمػؿ كغيرىػا كالتػي 

 تسبب أك تؤدم إلى حدكث األمراض النفسية. 
 

 عدد مع ذكر األمثمة أنكاع المسببات اإلحيائية. :(1الذاتي )االختبار 

 أشرح باختصار عف المسببات الطبيعية في حدكث األمراض. :(9االختبار الذاتي )

 عدد مع ذكر األمثمة أنكاع المسببات الكيميائية. :(3االختبار الذاتي )

 ئية.عدد مع ذكر األمثمة أنكاع المسببات الغذا :(4االختبار الذاتي )

 ما الفرؽ بيف المسببات الفيزكلكجية كالنفسية في حدكث األمراض. :(5االختبار الذاتي )

 

 (Host) المضيف -ثانيًا:
  -عكامؿ المضيؼ في تسبب المرض تشمؿ ما يمي:

 مقاومة الجسم الطبيعية والمناعة المكتسبة.  .1
  -عند دخكؿ أك كصكؿ مسبب مرضي إلى جسـ اإلنساف فأنو يكاجو نكعيف مف المقاكمة:

 مقاكمة الجسـ الطبيعية غير النكعية.  .أ 
 مناعة الجسـ النكعية المكتسبة. .ب 

 Non – specific resistanceأ. مقاومة الجسم الطبيعية غير النوعية 
ة خطػػكط دفاعيػػة لػػك اخترقػػت المسػػبب الخػػط الػػدفاعي األكؿ سيصػػطدـ بػػالخط الػػدفاعي كتشػػمؿ أربعػػ

  -الثاني كىكذا كعندما يدخؿ إلى داخؿ الجسـ عميو أف يخترؽ كؿ الخطكط الدفاعية ىي:

 . الخط الدفاعي األول  1
فػر  ازات المعػدة الجمد، األىداب، دمػكع العػيف، األىػداب المكجػكدة فػي القصػبة اليكائيػة ككػذلؾ اإلدرار كا 

 الحامضية. 
 . الخط الدفاعي الثاني 9

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الثانية.
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 كيشمؿ الغدد الممفاكية التي تحتكم عمى الخاليا االلتيابية. 
 . الخط الدفاعي الثالث 3

 كتشمؿ كريات الدـ البيضاء كما بيا مف خاليا ممتيمة جكالة. 
 . الخط الدفاعي الرابع 4

 في الكبد كالطحاؿ كنخاع العظـ كأعضاء أخرل.  المكجكد عمى شكؿ  خاليا ممتيمة ثابتة( كالمكجكدة
 
 

 Specific – acquired immnityب. مناعة الجسم النوعية المكتسبة 
أك فعالػػة  Passiveكالتػػي تكػػكف إمػػا طبيعػػة أك اصػػطناعية ككػػال النػػكعيف بػػدكرىما إمػػا تكػػكف مفتعمػػة 

active . 

 مناعة مكتسبة طبيعية فعالة 
لمػػرض مثػػؿ مػػرض ظػػاىرم كالحصػػبة أك غيػػر ظػػاىرم مثػػؿ شػػمؿ تتكػػكف بعػػد العػػدكل مػػف مسػػببات ا

 األطفاؿ. 
  مناعة مكتسبة طبيعية مفتعمة 

تتككف بسبب سرياف األجساـ المضادة مف األـ إلى الجنيف عف طريؽ المشيمة إما بسبب تعرض األـ 
 لمعدكل كالحصبة أك عف طريؽ التمقيح مثؿ لقاح الكزاز. 

  مناعة مكتسبة صناعية مفتعمة 
لمجػراثيـ  antibodiesتكتسب عف طريؽ حقف الجسـ بمصؿ الدـ كالتػي تحتػكم عمػى أجسػاـ مضػادة 

كمػا ىػك الحػاؿ  antisera تأتي األجساـ المضادة جاىزة كتدخؿ الجسـ( كتككف إما مصدرىا حيػكاني كتسػمى 
ع ( أك يكػػكف مصػػدر بشػػرم كتسػػمى بػػالكمكبيكليف الممنػػAnt – diphtheria Serumفػػي مػػرض الخنػػاؽ  

Hyperimmuneglobulins . 
  مناعة مكتسبة صناعية فعالة 

تتكػػكف عػػف طريػػؽ تحفيػػز الجيػػاز المنػػاعي لػػدل اإلنسػػاف عػػف طريػػؽ المقاحػػات كتكػػكف ىػػذه المقاحػػات 
  -عمى عدة أنكاع:

شمؿ األطفاؿ  حيث يفقد المسػبب خاصػية  –الحصبة  – BCGمسببات مرضية حية مضعفة: مثؿ لقاح  .1
 مى الخاصية االنتيجينية(. المرضية مع المحافظة ع

 الككليرا.  –مسببات مرضية مقتكلة: لقاح التيفكئيد  .2
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 (: لقاح ضد الكزاز. Toxoidسمـك بكتريا ممطفة   .3

 الفرق بين المناعة المفتعمة والفعالة
تظير عند اإلنساف بصكرة سريعة جدان كاألجساـ المضادة التي نفسػيا تحقػف فػي الجسػـ كلكػف  -:المفتعمة -

 أسابيع.  3مدة بقائيا في الجسـ قصيرة كسرعاف ما نزكؿ خالؿ 
 تبقى فترة أطكؿ كتحتاج إلى فترة طكيمة لظيكرىا كما في التمقيح.  -:الفعالة -

 ؽ ببعض األمراض مف النكاحي:حيث تمعب دكران فيما يتعم -:العوامل الوراثية .2
 شذكذ التككيف كالتركيب كعمى األلكاف الكراثي.  .أ 

 اختالؼ في التككيف الفردم كالحساسية.  .ب 

 األمراض الكراثية كالصرع كداء السكر.  .ج 

حيث ليا تأثير في حدكث األمراض مثؿ عادة شرب الحميػب الخػاـ بػدكف  -:العوامل االجتماعية والعادات .3
دم إلى اإلصابة بكثير مف األمراض االنتقالية مثؿ الحمى المتمكجة ىذا باإلضافة غمي أك تعقيـ حيث تؤ 

 إلى بعض األمراض الناتجة مف التجمعات الكبيرة لمناس مثؿ الييضة كالتياب السحايا الدماغية. 

كتشمؿ التغيرات الكظيفية بسبب اضػطراب عمػؿ األعضػاء أك بسػبب اإلجيػاد أك  -:العوامل الفيزيولوجية .4
 نفعاالت النفسية مثؿ التغيرات الكظيفية الناتجة عف عمؿ الغدد الصماء خصكصان في فترة الحمؿ. اال

  -يؤثر في احتماؿ اإلصابة بالمرض كيؤثر بالشكؿ لممرض كليا تأثير عمى ما يمي: -:عوامل السن .5

 أ. معدل حدوث المرض

حيث أف في مرحمة الطفكلة تككف أغمب األمراض ىي أمراض معديػة إمػا فػي مرحمػة الشػباب فأغمبيػا 
 داء السكر.  –أمراض تناسمية في حيف تككف في مرحمة الشيخكخة أمراض مزمنة مثؿ ضغط الدـ 

 ب. الشكل السريري لممرض 
د األطفػاؿ مػف نػكع حيث تختمؼ أعراض كعالمات المرض مف سف إلى آخر فمػثالن مػرض التػدرف عنػ

 . Poluminary TBلكف عند البالغيف يككف تدرف رئكم  Milliary TBتدرف دخني 
 ج. حدة ونسبة اليالك لممرض 

حيث تككف الكفاة بااللتياب الرئكم أكثػر شػيكعان عنػد األطفػاؿ ككػذلؾ التيػاب المعػدة كاألمعػاء خاصػة 
 في البمداف النامية بينما في سف الشيخكخة تكثر الكفاة بأمراض ضغط الدـ كالسكر. 

أف التغيػػػرات فػػػي التكػػػكيف الجسػػػمي كالػػػكظيفي بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث يػػػؤثر فػػػي حػػػدكث  -:عوامـــل الجـــنس .6
تشار المرض مثؿ البميارزيا حيث تكػكف متسػاكية فػي مرحمػة الطفكلػة بػيف الػذككر كاإلنػاث أمػا فػي سػف كان

 البمكغ فاإلصابة أكثر بيف الذككر مف اإلناث بسبب العادات كالتقاليد. 
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 عدد عكامؿ المضيؼ في تسبب األمراض. :(6االختبار الذاتي )

 ة في مقاكمة الجسـ لألمراض.عدد أنكاع الخطكط الدفاعي :(7االختبار الذاتي )

ــذاتي ) ــار ال أذكػػر مػػع األمثمػػة الفػػرؽ بػػيف المناعػػة المكتسػػبة الصػػناعية المفتعمػػة كالمناعػػة المكتسػػبة  :(8االختب

 الصناعية الفعالة.

 اشرح عف دكر عامؿ السف في حدكث المرض كشدتو. :(9االختبار الذاتي )

 
 

 
 

 Environmentالبيئة  -ثالثًا:

 كىي تشمؿ البيئة الطبيعية كاإلحيائية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية. 

 physical Env. البيئة الطبيعية 1
 كتشمؿ العكامؿ التالية: 

 geographical factorأ. العامل الجغرافي 
حيث يؤثر أك يتحكـ فػي تكزيػع كانتشػار المػرض كلكػف كسػائط النقػؿ الحديثػة أثػرت فػي سػرعة انتشػار 
األمراض ككجد إف بعض األمراض محددة في بعض األقطار كالبميارزيا حيث تكثر في العراؽ كمصػر أك قػد 

مػا فػي القطػر يككف المرض منتشران في جميع أقطار العالـ مثػؿ مػرض الحصػبة كػذلؾ مػف المالحػظ إف مكقػع 
 الكاحد يسمح لدخكؿ مرض معيف قبؿ مرض الككليرا حيث يدخؿ إلى العراؽ عف طريؽ ميناء البصرة. 

 geology factor ب. العامل الجيولوجي 
يػػػؤثر مػػػف خػػػالؿ تعيينػػػو لنػػػكعيف الميػػػف كالصػػػناعات كبالتػػػالي يػػػؤثر فػػػي حػػػدكث كانتشػػػار األمػػػراض 

بسػػبب تييئػػة كسػػائؿ المسػػبب فػػي البيئػػة، كمػػا إف نػػكع الزراعػػة  فػػاألمراض الزراعيػػة ال تنتشػػر فػػي بيئػػة صػػخرية
يػػؤثر عمػػى سػػير المػػرض فمػػثالن تكػػاثر البعػػكض الناقػػؿ لممالريػػا فػػي منػػاطؽ زراعػػة األرز كػػذلؾ كجػػكد القنػػكات 
كالجداكؿ كالترع المميئة بالقكاقع تؤدم إلى مرض البميارزيا كما إف نكعية المياه المستخدمة تؤثر عمػى الكضػع 

 (.Goiteفمثالن خمك مياه الينابيع مف عنصر اليكد يؤدم ظيكر مرض الغدة الدرقية   الصحي
 
  

 إلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الثانية.تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح ا
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 ج. العامل المناخي 
كيشػػمؿ الحػػرارة كالرطكبػػة كحركػػة الريػػاح كىطػػكؿ األمطػػار كالتػػي تػػؤثر عمػػى المسػػببات المرضػػية كمػػدة 

 بقائيا حية خارج الجسـ ككذلؾ يؤثر عمى الحشرات الناقمة لألمراض. 
 .Biological Envئة اإلحيائية . البي9

يقصد بيا جميع الكائنات الحية التي تحيط باإلنساف كىي تؤثر أك تسبب المرض بسبب كجكد مسبب 
المرض سكاء كاف مف أصؿ حيكاني أك نباتي أك كجكد ناقؿ لمسبب المرض كالحشرات ككذلؾ كجكد مستكدع 

حيػث يكػكف مسػتكدع المػرض  Brusellosisة لممرض  عدا اإلنساف( مثمما يحدث في مرض الحمى المتمكج
  الماشية(. 

 .Soci – Cultural Env. البيئة االجتماعية والثقافية 3
  -تؤثر ىذه العكامؿ عمى انتشار األمراض مف خالؿ:

حيػث يػؤدم إلػى التعػرض المبكػر كالمسػتمر لممػرض كمػا فػي مػرض التػدرف الػذم ينتقػؿ عػف  -كثافة السكاف: .أ 
 ة  الجياز التنفسي( حيث تككف معدؿ اإلصابة في المدينة أكثر مف الريؼ. طريؽ المسالؾ التنفسي

يؤثر في مدل إتبػاع األفػراد لمسػمكؾ الصػحي كالتجػاكب مػع السػمطات الصػحية كتعميماتيػا  -المستكل الثقافي: .ب 
 لغرض السيطرة عمى األمراض االنتقالية. 

صػحية كػاف مػف السػيؿ تشػخيص األمػراض كمما تكفرت كسػائؿ الخػدمات ال -تكفر كسائؿ الخدمات الصحية: .ج 
 االنتقالية كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لمسيطرة عمييا. 

حيث يككف التػأثير باتجػاىيف تػأثير ايجػابي فػي سػرعة انتشػار الخػدمات الصػحية كتػأثير  -تكفر كسائؿ النقؿ: .د 
 سمبي في سرعة انتشار اإلمراض االنتقالية. 

 .Economic Env. البيئة االقتصادية 4
  -كىي تشمؿ النكاحي التالية:

 الحالة االقتصادية  . أ
  -كالفقر كالغنى، إذ إف سكء الحالة االقتصادية يؤدم إلى ما يمي:

 النقص في نكعية ككمية الغذاء كىذا بدكره يؤدم إلى أمراض التغذية.  .1
مػف  ىبكط مستكل الشركط الصحية في البيئة نتيجة لعدـ تػكفر ميػاه صػالحة لمشػرب أك الػتخمص الصػحي .2

 الفضالت ككذلؾ االزدحاـ الذم يؤدم إلى الزيادة في انتشار األمراض. 

  economic statusب. التركيب االقتصادي 
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المقصػػػكد بػػػو انتشػػػار بعػػػض األمػػػراض الصػػػناعية إذا كػػػاف القطػػػر صػػػناعيان بسػػػبب مخػػػاطر الصػػػناعة 
كالتمكث أما إذا كاف زراعيان فتكثر األمراض الزراعية بسبب مخاطر المينة كبسبب انتشار أنكاع مف الطفيميات 

الكػزاز، الحمػى النزفيػػة  كنكاقػؿ المػرض ككػذلؾ انتشػار األمػراض المشػتركة بػػيف اإلنسػاف كالحيػكاف مثػؿ التػدرف،
  مف الماشية إلى اإلنساف( كداء الكمب، األكياس المائية. 

 عدد عكامؿ البيئة الطبيعية مع ذكر األمثمة. :(11االختبار الذاتي )

 أمأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات. :(11االختبار الذاتي )

 يسبب نقص اليكد مرض ػػػػػػػػػػػػػػ .  .1

 المناخي ػػػػػػ ك ػػػػػػػػػ ك ػػػػػػػ .  يشمؿ العامؿ .2

 يدخؿ مرض ػػػػػػػػ إلى العراؽ عف طريؽ ميناء البصرة . .3

 يقصد بالبيئة اإلحيائية ػػػػػػػػػػ .  .4

 أشرح عف دكر العامؿ الجيكلكجي في حدكث كانتشار األمراض. :(19االختبار الذاتي )

 في حدكث كانتشار األمراض.اشرح عف دكر العامؿ الجغرافي  :(13االختبار الذاتي )

 اشرح عف دكر البيئة االجتماعية كالثقافية في حدكث األمراض. :(14االختبار الذاتي )

 اشرح عف دكر البيئة االقتصادية في حدكث األمراض. :(15االختبار الذاتي )

 

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 تعتبر الفطريات من المسببات: .9
 د ػ الغذائية ج ػ اإلحيائية/حيكانية ب ػ الكيميائية أ ػ اإلحيائية/نباتية

 يسبب االىتزاز: .11
 د ػ جميعيا ج ػ التياب المفاصؿ ب ػ االضطرابات العصبية أ ػ اإلجياد

 المسببات:يعتبر غبار السميكون من  .11

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 
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 د ػ الغذائية ج ػ اإلحيائية ب ػ الكيميائية أ ػ الطبيعية

 تعتبر الغدد الممفاوية الخط الدفاعي: .19
 د ػ الرابع ج ػ الثالث ب ػ الثاني أ ػ األكؿ

 من األمثمة عمى المقاحات المقتولة ىي لقاح: .13
 د ػ شمؿ األطفاؿ ج ػ الحصبة ب ػ الكزاز أ ػ الككليرا

 من عنصر اليود يؤدي إلى مرض:أن خمو الينابيع  .14
 د ػ ليف العظاـ ج ػ فشؿ كمكم ب ػ تضـ الغدة الدرقية أ ػ تسمع الكبد

 يؤدي وجود القنوات والجداول والترع المميئة بالقواقع إلى مرض: .15

 د ػ الككليرا ج ػ المالريا ب ػ التيفكئيد أ ػ البميارزيا

 تعتبر الخاليا الممتيمة الثابتة الخط الدفاعي: .16
 د ػ الرابع ج ػ الثالث ب ػ الثاني ػ األكؿ أ

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات ميمة:

 ـ تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة .
 درجات فأكثر فأنك ال تحتاج إلى االستمرار في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى 

 فأنك يجب أن تستمر في دراسة ىذه الوحدة.درجات  9ـ إذا حصمت عمى أقل من 
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االختبار  االختبار الذاتي االختبار القبمي

 البعدي

 ـ أ1 لمعرفة اإلجابة. 15(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ ب1

 ـ د9 اإلجابة.لمعرفة  15(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ ج9

 ـ ب3 لمعرفة اإلجابة. 15(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ د3

 ـ ب4 لمعرفة اإلجابة. 15(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ ب4

 ـ أ5 لمعرفة اإلجابة. 15(: راجع ص 5االختبار الذاتي   ـ أ5

 ـ ب6 لمعرفة اإلجابة. 17(: راجع ص 6االختبار الذاتي   ـ ج6

 ـ أ7 لمعرفة اإلجابة. 17(: راجع ص 7االختبار الذاتي   ـ ب7

 د-8 لمعرفة اإلجابة. 17(: راجع ص 8االختبار الذاتي   ـ د8

  لمعرفة اإلجابة 17(: راجع ص 9االختبار الذاتي   د-9

  لمعرفة اإلجابة 19(: راجع ص 10االختبار الذاتي   أ-11

  لمعرفة اإلجابة 19(: راجع ص 11االختبار الذاتي   د-11

  لمعرفة اإلجابة 19(: راجع ص 12االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة 19(: راجع ص 13االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة 19(: راجع ص 14االختبار الذاتي   

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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  لمعرفة اإلجابة 19(: راجع ص 15االختبار الذاتي   

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انىحدة 
 انىمطُت انثبنثت
 املستىدع )اخلبزن(
 طرق اوتقبل انؼدوي 
 أشكبل حدوث انىببء
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 . الفئة المستيدفة.1-1
 تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني/ كربالء         

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        
لتكضػػيح أىميػػة كدكر المسػػتكدع  الخػػازف( فػػي حػػدكث كانتشػػار األمػػراض فػػي المجتمػػع كطػػرؽ انتقػػاؿ         

 العدكل باإلضافة إلى أشكاؿ حدكث الكباء.
 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3

 تعريؼ المستكدع  الخازف( كأنكعو. .8

 تحديد طرؽ انتقاؿ العدكل. .9
 تحديد أشكاؿ حدكث الكباء  المرض(. .10

 . ترجمة المخطط االنسيابي إلى تعميمات.1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .9
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .10
 قـ بأداء االختبار القبمي: .11

 درجات فأكثر فأنؾ ال تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع المدرس. 9فإذا حصمت عمى  . ج

 دراسة الكحدة النمطية. درجات فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في 9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ح
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية الثالثة قـ بأداء االختبار البعدم: .12

 درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية الرابعة. 9إذا حصمت عمى  . ج
درجػػات فأعػد دراسػػة الكحػدة النمطيػة الثالثػػة أك أم جػزء منيػػا ثػـ أرجػػع  9إذا حصػمت عمػى أقػػؿ مػف  . ح

 ر البعدم.ألداء االختبا
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 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 يعرؼ المستكدع  الخازف( كأنكاعو. .8

 يحدد طرؽ انتقاؿ العدكل. .9

 يحدد أشكاؿ حدكث الكباء  المرض(. .10

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 يعتبر اإلنسان من مستودعات العدوى: .91
 د ػ عديمة الحياة ج ػ النباتية      ب ػ الحيكانية أ ػ البشرية

 تعتبر التربة من مستودعات العدوى: .91
 د ػ عديمة الحياة البشريةج ػ  ب ػ الحيكانية أ ػ النباتية

 من األمثمة المرضية عمى عدوى التماس المباشر ىو مرض: .99
 د ػ الحصبة األلمانية ج ػ السعاؿ الديكي ب ػ داء الكمب أ ػ الخناؽ

 يعتبر مرض التيفوئيد أحد األشكال الوبائية التالية: .93
 االستيطاف الكبائيد ػ  ج ػ المرض المتكطف ب ػ الحاالت االنفرادية أ ػ كباء حاد

 يحدث مرض التياب السحايا كل: .94
 ( سنة20د ػ   ( سنة12-10ج ػ   ( سنكات5ب ػ   ( سنكات4-2أ ػ  

  

 

 

 

 

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 

 مالحظات ميمة:

 ـ تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة .
 إلى االستمرار في دراسة ىذه الوحدة.درجات فأكثر فأنك ال تحتاج  9ـ إذا حصمت عمى 

 درجات فأنك يجب أن تستمر في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى أقل من 
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  )المستودع )الخازنReserivor 
ىػػػك المكػػػاف الػػػذم تعػػػيش فيػػػو المسػػػببات المرضػػػية لحػػػيف االنتقػػػاؿ إلػػػى مسػػػتكدع آخػػػر يعػػػد اإلنسػػػاف 

 معدية ثـ الحيكاف ثـ التربة. المستكدع األكبر لمسببات األمراض ال

 مستودعات العدوى 
  -. مستودعات العدوى البشرية:1

 كيككف عمى أحد األشكاؿ التالية: 
 إنساف مصاب بمرض ظاىرم  تظير عميو أمراض المرض(.  .أ 
 إنساف مصاب بعدكل مستكتة  دكف السريرية(.  .ب 

 .Carrierإنساف سبؽ أصابتو بمرض ظاىرم أك عدل مستكنة ثـ أصبح حامالن لمعدكل  .ج 

 -. مستودعات العدوى الحيوانية:9
  -كتككف عمى أنكاع:

حيكانات لبكنة: الماشية التي تعتبر مستكدع لمرض حمى مالطا كالقطط كالكالب التي تعتبر مستكدع لمرض  .أ 
 . Rabiesداء الكمب 

 أنفمكنزا الطيكر كمرض حمى الببغاء. الطيكر: مستكدع لمرض  .ب 

 المفصميات: مثؿ القراد الناقؿ لمرض الحمى النزفية.  .ج 

  -. مستودعات العدوى عديمة الحياة:3
 كالتربة كالتي تعمؿ كمستكدع لمعديد مف األمراض كالفطريات. 

  طرق انتقال العدوى 
 الطريقة المباشرة  -أواًل:

  -كىي عمى ثالثة أنكاع:
 المباشر كما في مرض داء الكمب.  عدكل التماس .1
 عدكل الرذاذ المتطاير كما في مرض الخناؽ كالسعاؿ الديكي.  .2

 عدكل عف طريؽ المشيمة كما في الزىرم كالحصبة األلمانية.  .3

 الطريقة الغير مباشرة  -ثانيًا:
 عدكل عف طريؽ المفصميات مثؿ حشرة الذباب كالصرصر كالتي تنقؿ مرض الزحار األميبي كالتيفكئيد.  .1
 -عدكل بكاسطة كسيط جماد حيث تنتقؿ عف طريؽ: .2
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 مياه الشرب.  .أ 

 تمكث الحميب.  .ب 

 تمكث الطعاـ.  .ج 

 تمكث الحاجيات.  .د 

 انتقاؿ العدكل عف طريقة التربة.  .3

 اسطة  الرذيدات( أك الغبار المتصاعد. انتقاؿ العدكل عف طريؽ اليكاء أما بك  .4

 المخارج التي تخرج منيا المسببات المرضية 
 األنفمكنزا.  –المجارم التنفسية: مثؿ التدرف  .1
 القناة المعكية: كما في مرض التيفكئيد كالككليرا.  .2

 المجارم التناسمية: كما في مرض السيالف كمتالزمة العكز المناعي المكتسب.  .3

 كما في مرض التيفكئيد. القناة البكلية: .4

 اإلصابات المفتكحة: أم الجركح الممكثة مثؿ مرض الكزاز.  .5

 . Rabiesإفرازات الغدد المعابية: مثؿ داء الكمب  .6

 المشيمة: كالذم ينتقؿ مف األـ إلى الجنيف كما في مرض الزىرم الكراثي.  .7

 مداخل المسببات المرضية 

 التدرف.  –الجياز التنفسي: الحصبة  .1
 الككليرا.  –الجياز اليضمي: حمى التيفكئيد  .2

 (.Bداء الكمب، التياب الكبد الفيركسي مف نكع   –الجمد: الكزاز  .3

 عدد أنكاع المستكدعات البشرية مع ذكر األمثمة. -:(1االختبار الذاتي  
 عدد أنكاع المستكدعات الحيكانية مع ذكر األمثمة. -:(2االختبار الذاتي  
 عدد الطرؽ المباشرة النتقاؿ العدكل. -:(3 االختبار الذاتي 
 عدد الطرؽ الغير مباشرة النتقاؿ العدكل. -:(4االختبار الذاتي  
 أذكر مع األمثمة أنكاع مخارج المسببات المرضية. -:(5االختبار الذاتي  
 أذكر مع األمثمة أنكاع مداخؿ المسببات المرضية. -:(6االختبار الذاتي  

 
 
 إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الثالثة.تحقق من سالمة  
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 أشكال حدوث المرض
 Acute Epidemic. وباء حاد 1

يػػدخؿ بصػػكرة منتشػػرة أعمػػى مػػف المعػػدالت السػػابقة كبفتػػرة قصػػيرة مثػػؿ أنفمػػكنزا الطيػػكر  حاليػػان يعتبػػر 
كبػػاء(. فػػإذا أصػػيب المجتمػػع بعػػدكل مسػػببة أمراضػػان ألكؿ مػػرة فػػاف أفػػراد المجتمػػع كافػػة يككنػػكف قػػابميف لمعػػدكل 

 معدكمة أصالن.  كيصاب كافة أك غالبية أفراد المجتمع بالمرض ألف مناعة المجتمع ضد المرض

 
 Spoardic Case. الحاالت االنفرادية 9

إذا كاف سػبب المػرض نفسػو كأصػاب المجتمػع بعػد فتػرة قصػيرة مػف أصػابتيـ األكلػى فسػكؼ ال يعػدل 
سػػكل الػػذيف نجػػك مػػف العػػدكل أثنػػاء المكجػػة الكبائيػػة السػػابقة لكػػكف المجتمػػع قػػد أصػػبح لديػػو مناعػػة عاليػػة بعػػد 

 الكباء األكؿ. 

 Endemic Caseالمتوطن . المرض 3
في حالة كػكف مناعػة المجتمػع متكسػطة المسػتكل كبقػاء المسػبب المرضػي مسػتمر بػيف أفػراد المجتمػع 

 مثؿ حمى التيفكئيد مف األمراض المتكطنة المكجكدة في المجتمع بصكرة مستمرة. 

 Endemic – Epidemic Case. االستيطان الوبائي 4
ث عمى شكؿ مكجات كبائية بيف فترة كأخرل بسبب انخفاض ىك مرض متكطف في المجتمع لكنو يحد

  -مستكل المناعة في المجتمع لألسباب التالية:

تجمػػع عػػدد كبيػػر مػػف القػػابميف لمعػػدكل فػػي المجتمػػع نتيجػػة دخػػكؿ ميػػاجريف جػػدد أك كالدات حديثػػة كمػػا فػػي  .أ 
 مرض الحصبة. 

 Cerbroازدياد عدد القابميف لمعدكل بسبب ضعؼ المناعة المكتسبة سابقان كما في مرض السػحايا الدماغيػة  .ب 

– spinal meningitis   سنة. 12-10الذم ىك مرض متكطف كلكف يظير أك يحدث كمكجة كبائية كؿ ) 

 (. Mutationتغيير في الصفات المكركثة لممسبب المرضي   .ج 

 لتي تتحكـ في مدل اتصاؿ المسبب بالمضيؼ. تغيير في عكامؿ البيئة ا .د 

  كؿ ىذا يبػرز دكر المقاحػات فػي رفػع مسػتكل المناعػة لػدل المجتمػع كعنػد اسػتخداميا بصػكرة دكريػة يػؤدم
 إلى المحافظة عمى مستكل عالي مف المناعة لمنع المكجات الكبائية. 

 عدد أشكاؿ حدكث الكباء. -:(7االختبار الذاتي  

 عدد أسباب حدكث االستيطاف الكبائي. -:(8االختبار الذاتي  
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 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 من مستودعات العدوى:تعتبر الطيور  .17
 د ػ الحيكانية ج ػ النباتية ب ػ عديمة الحياة أ ػ البشرية

 ينتقل مرض الزىري الوراثي من األم إلى الجنين عن طريق: .18
 د ػ المجارم التناسمية ج ػ المشيمة ب ػ القناة البكلية أ ػ القناة المعكية

 يعتبر مرض الكزاز من اإلصابات التي تنتقل عن طريق: .19
 د ػ المجارم البكلية ج ػ المجارم التنفسية ب ػ الجركح الممكثة إفرازات الغدد المعابيةأ ػ 

 يعتبر وباء انفمونزا الطيور أحد األشكال الوبائية التالية: .91
 د ػ االستيطاف الكبائي ج ػ المرض المتكطف ب ػ كباء حاد أ ػ الحاالت االنفرادية

 أشكال حدوث الوباء )المرض(: .91
 د ػ جميعيا ج ػ االستيطاف الكبائي ب ػ الحاالت االنفرادية الحادأ ػ الكباء 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبمي

 ـ د1 لمعرفة اإلجابة. 26(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ أ1

 ـ ج9 لمعرفة اإلجابة. 26(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ د9

 ـ ب3 لمعرفة اإلجابة. 26(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ ب3

 ـ ب4 لمعرفة اإلجابة. 26(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ ج4

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 
 

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الثالثة.

 

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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 ـ د5 لمعرفة اإلجابة. 26(: راجع ص 5االختبار الذاتي   ـ ج5

  لمعرفة اإلجابة. 26(: راجع ص 6االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 27(: راجع ص 7الذاتي  االختبار  

  لمعرفة اإلجابة. 27(: راجع ص 8االختبار الذاتي   
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 انىحدة 
 انىمطُت انرابؼت
إجراءاث مكبفحت 
األمراض املؼدَت 

 يف اجملتمغ 
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 . الفئة المستيدفة.1-1
 تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني/ كربالء         

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        
اإلجػػػراءات  –لدراسػػػة أىميػػػة اإلجػػػراءات العامػػػة لمكقائيػػػة مػػػف األمػػػراض المعديػػػة  اإلجػػػراءات الكقائيػػػة        

 اإلجراءات الدكلية(. –المكافحة 
 Central Ideaالفكرة المركزية . 1-3

 تعريؼ اإلجراءات الكقائية. .11

 تعريؼ إجراءات المكافحة. .12
 تعريؼ اإلجراءات الدكلية. .13

 . ترجمة المخطط االنسيابي إلى تعميمات.1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .13
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .14
 قـ بأداء االختبار القبمي: .15

 تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع المدرس. درجات فأكثر فأنؾ ال 9فإذا حصمت عمى  . خ

 درجات فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الكحدة النمطية. 9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . د
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية الرابعة قـ بأداء االختبار البعدم: .16

 امسة.درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية الخ 9إذا حصمت عمى  . خ
درجػات فأعػد دراسػة الكحػدة النمطيػة الرابعػة أك أم جػزء منيػا ثػـ أرجػع  9إذا حصمت عمى أقػؿ مػف  . د

 ألداء االختبار البعدم.
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 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 حماية المجتمع مف األمراض(. –اإلجراءات الكقائية كالتي تشمؿ  االرتقاء بالصحة يعرؼ  .11

 يعرؼ إجراءات المكافحة كالتي تشمؿ  .12

 إجراءات خاصة بمستكدعات العدكل كمالمسييا .  . أ

 إجراءات خاصة بالمسببات المرضية بعد خركجيا مف المستكدع. . ب

 اإلجراءات المتخذة بطرؽ نقؿ العدكل.  . ت

 متخذة بمداخؿ المسببات المرضية.اإلجراءات ال . ث

 يعرؼ اإلجراءات الدكلية. .3

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 يتم حماية الفرد من األمراض من خالل: .95
 د ػ جميعيا ج ػ الحماية مف المكاد المنزلية      ب ػ الحماية مف األخطار المينية أ ػ العناية بالنظافة الشخصية

 يعتبر مرض الطاعون ضمن المجموعة: .96
 د ػ الرابعة ج ػ الثالثة ب ػ الثانية أ ػ األكلى

 تشمل اإلجراءات الخاصة باإلنسان المريض: .97
 د ػ جميعيا ج ػ المعالجة الكيميائية ب ػ العزؿ أ ػ التبميغ

 التعقيم:تشمل الوسائل الفيزيائية في  .98
 د ػ جمعييا ج ػ أشعة كاما  ب ػ األشعة فكؽ البنفسجية أ ػ أشعة الشمس

 يتم حماية الجمد من المفصميات الناقمة لمعدوى عن طريق استخدام: .99
 د ػ جميعيا ج ػ األسالؾ المشبكة ب ػ مكاد كيمياكية طاردة لمحشرات أ ػ ثياب كاقية

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 
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 اإلجراءات العامة لموقاية من األمراض
  -تقسـ إلى ثالثة أقساـ كىي:

 اإلجراءات الكقائية.  -أكالن:
 إجراءات المكافحة.  -ثانيان:
 اإلجراءات الدكلية.  -ثالثان:
 اإلجراءات الوقائية -أواًل:

اليػػدؼ منيػػا منػػع حػػدكث المػػرض فيػػي تتعمػػؽ باألسػػباب التػػي تعمػػؿ فػػي الفتػػرة مػػا قبػػؿ تكلػػد المػػرض 
  -كتشمؿ ما يمي: Primary preventionكتسمى بالكقاية األكلية 

 Health Promotion. االرتقاء بالصحة 1
بالصحة كيتحقؽ كىك ما يسمى برفع مستكل السالمة الجسمية كالعقمية كالرفاىية االجتماعية كاالرتقاء 

  -بػ:

( أم تثقيؼ المكاطف بالحقػائؽ الجكىريػة لمصػحة كالمػرض كاإلرشػاد Health Educationالتثقيؼ الصحي   .أ 
كتعػػديؿ السػػمكؾ نحػػك العػػادات التػػي تػػكفر الصػػحة. كيعػػد التثقيػػؼ الصػػحي األسػػاس ألم برنػػامظ صػػحي كىػػك 

 كالكقائية منيا كرفع صحة المجتمع. العمكد الفقرم لتخطيط كسائؿ مكافحة األمراض المزمنة المعدية 
المحافظة عمى مستكل غذائية مف خالؿ تكفير السكف الصحي كتكفر الشركط الصػحية مػع أجػراء فحكصػات  .ب 

 الزكاج. 

 إجراء فحكص دكرية نكعية لالكتشاؼ المبكر لألمراض المزمنة.  .ج 

 . حماية المجتمع من األمراض. 9
  -يتـ مف خالؿ طريقتيف:

  -حماية الفرد مف األمراض عف طريؽ: .أ 
 العناية بالنظافة الشخصية.  .1

 الحماية مف األخطار المينية.  .2

 الحماية مف الحكادث المنزلية.  .3

 استخداـ أغذية خاصة لمنع أمراض سكء التغذية.  .4

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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  -حماية المجتمع مف األمراض المعدية عف طريؽ: .ب 

 استخداـ المقاحات.  .1
 يميائية. استخداـ العالجات الكقائية الك .2

 منع تمكث مياه الشرب.  .3

 عدد النكاحي التي يتـ مف خالليا االرتقاء بالصحة. -:(1االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ حماية الفرد مف األمراض. -:(2االختبار الذاتي  
 عدد طرؽ حماية المجتمع مف األمراض. -:(3االختبار الذاتي  

 
 

 إجراءات المكافحة -ثانيًا:
  -اليدؼ منيا الحد مف انتشار العدكل كالحد مف مضاعفات المرض كتشمؿ:

 Secondary Prevention. الوقاية الثانوية 1
  -كىي تتعمؽ بمدة المرض كتشمؿ:

 اإلجراءات المتخذة ضد انتشار األمراض المعدية.  .أ 
 اإلجراءات المتخذة لإلقالؿ مف مضاعفات كعكاقب المرض.  .ب 

 Tertiary Prevention. الوقاية الثالثة 9
 كىي تشمؿ إجراءات المكافحة التي تتخذ بعد زكاؿ األعراض مف المريض  فترة النقاىة(. 

 إجراءات مكافحة األمراض المعدية 
  -ه اإلجراءات ما يمي:كتشمؿ ىذ

 إجراءات بمستكدعات العدكل كمالمسييا.  .1
 إجراءات الخاصة باإلنساف المريض.  .أ 

 إجراءات الخاصة بحاممي العدكل.  .ب 

 إجراءات خاصة بالمالمسيف.  .ج 

 اإلجراءات الخاصة بالحيكاف.  .د 

 اإلجراءات الخاصة بالمسببات المرضية بعد خركجيا مف المستكدع. .2

 اإلجراءات المتخذة بطرؽ نقؿ العدكل.  .3

 اإلجراءات المتخذة بمداخؿ المسببات المرضية.  .4

 اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الرابعة. تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح
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 اإلجراءات الدكلية.  .5

 

 . إجراءات خاصة بمستودعات العدوى ومالمسييا 1
تيدؼ ىذه اإلجراءات إلى إبادة المستكدع أك الحد مف انتشػار المسػببات المرضػية مػف المسػتكدع إلػى 

  -المحيطة بو. كتشمؿ:
 أ. اإلجراءات الخاصة باإلنسان المريض 

 التبميغ عف اإلصابة بأخبار رسمي إلى السمطات الصحية.  .1
العػزؿ: فصػؿ المػريض فتػرة العػػدكل عػف اآلخػريف لمنػع انتقػاؿ العػػدكل بصػكرة مباشػرة أك غيػر مباشػرة إلػػى  .2

اـ حسب إجراءات العزؿ ( أقس3اآلخريف الذيف لدييـ قابمية عمى اإلصابة. كتقسـ األمراض االنتقالية إلى  
  -إلى:

 :المجموعة األولى-  

تضـ أمراض الطاعكف، الييضة، الحمػى الصػفراء، الجػدرم، الحمػى النزفيػة، متالزمػة العػكز المنػاعي 
AIDS  .كىي أمراض يتطمب أجراء األخبار الفكرم عنيا كيككف العزؿ إجباريان 

 :المجموعة الثانية-  
الحمػى الراجعػة. كىػي تتطمػب  –حمػى التيفػكس  –األنفمػكنزا  –ريػا المال –النكع الشممي لشمؿ األطفاؿ 

دخاؿ المصابيف إلػى المستشػفى أك ردىػة الحميػات كمػف الممكػف عالجيػا فػي العيػادات  األخبار الفكرم عنيا كا 
 الخارجية. 

 :المجموعة الثالثة-  
كتشمؿ بقية األمراض االنتقالية األخرل كالتي يمكف األخبار عنيا ضمف تقارير أسبكعية كشيرية، أما 

 في حالة حدكث كباء فيجب األخبار الفكرم ضمف استمارة خاصة. 
العالج النكعي المبكر: الغرض منيا تأميف سرعة الشػفاء مػف المػرض كتقميػؿ مػدة بقاعػو كمصػدر لمعػدكل  .3

( سػاعة مػف بػدء 24سػحايا الدماغيػة حيػث يصػبح المػريض غيػر معػدم بعػد مػركر  مثؿ مػرض التيػاب ال
 العالج بالمضاد الحيكم. 

 ب. اإلجراءات الخاصة بحاممي العدوى. 

  -كتشمؿ ىذه اإلجراءات ما يمي:
 العزؿ: أما في مستشفى أك ردىة لمحميات لحيف الشفاء.  .1
 كضع حامؿ العدكل تحت الرقابة الصحية.  .2
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ا بالتػداخؿ الجراحػي كمػا فػي مػرض التيفكئيػد عػف طريػؽ استئصػاؿ كػيس الصػفراء أك العػالج المعالجة: أم .3
النكعي كما في حامؿ عدكل مككرات الحمى المخية الشككية بإعطائيـ مادة  السفادايزيف( أك أعطاء مادة 

  البنسميف أك االثركمايسيف( لحاممي جراثيـ الخناؽ. 

 

 ج. إجراءات خاصة بالمالمسين 
  -اإلجراءات التالية: كتشمؿ

 التمقيح.  .1
 أعطاء مصكؿ مضادة كما في مرض الخناؽ.  .2

 أعطاء كقاية كيميائية لممالمسيف.  .3

التعفيػػػر بمبيػػػدات الحشػػػرات. كمػػػا فػػػي مػػػرض حمػػػى التيفػػػكس الكبػػػائي بإبػػػادة القمػػػؿ العػػػالؽ بشػػػعر الػػػرأس  .4
 كالجسـ. 

 المراقبة الصحية لممالمسيف لفترة تعادؿ فترة حضانة المرض.  .5

 . Quaramtineلحجر الصحي ا .6

 :تحديػػد حركػػة األصػػحاء مػػف األشػػخاص كالحيكانػػات القػػادميف مػػف منػػاطؽ مكبػػكءة  -حجػػر صػػحي كامػػؿ
 كتعرضكا لمرض معدم كما في مرض الجدرم. 

 :كىػػػك حػػػد انتقػػػائي  -حجػػػر صػػػحي مخفػػػؼSelective  حسػػػب اخػػػتالؼ القابميػػػة عمػػػى اإلصػػػابة كأبعػػػاد
 مف العمؿ في الصناعات الغذائية كتداكؿ الغذاء. األطفاؿ عف المدرسة كمنع المالمسيف 

عزؿ المالمسيف كفرض الرقابة الصحية عمييـ مع إجراء فحكص مختبريػة عمػييـ لغػرض اكتشػاؼ حػاممي  .7
 العدكل بينيـ. 

 : العزؿ كاإلبادة.د. إجراءات خاصة بالحيوان
 . إجراءات خاصة بالمسببات المرضية بعد خروجيا من المستودع 9

  -كتشمؿ:
 التطيير كالتعقيـ.  .1
 إبادة المفصميات الناقمة لمعدكل باستخداـ مبيدات حشرية.  .2

 ( التطييرDisinfection:)-  

  -ىك قتؿ المسببات المرضية حاؿ خركجيا مف المستكدعات كتشمؿ إجراءات التطيير عمى:
 (. .Concurent Disتطيير إفرازات المريض طكؿ فترة مرضو كيسمى بالتطيير المصاحب أك المالـز   .أ 
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(: كيقصد بو تطيير فراش المريض كمالبسو كحاجاتو كحتى أثػاث غرفتػو Terminal Disالتطيير النيائي   .ب 
 بعد إدخالو إلى المستشفى لمعزؿ أك في حالة الشفاء أك الكفاة. 

 :وسائل التطيير-  

فسػػجية ككػػذلؾ تشػػمؿ أشػػعة الشػػمس كأشػػعة اصػػطناعية مثػػؿ أشػػعة كامػػا كاألشػػعة فػػكؽ البن -كسػػائؿ فيزيائيػػة: .أ 
باسػػتخداـ الحػػرارة كالتػػي تكػػكف أمػػا جافػػة باسػػتخداـ المحػػارؽ الكيربائيػػة أك الحػػرارة الرطبػػة عػػف طريػػؽ الغميػػاف 

 لتعقيـ مياه الشرب. 
 باستخداـ الكحكؿ أك مكاد مؤكسدة كصبغة اليكد أك التطيير بالغازات.  -الكسائؿ الكيميائية: .ب 

   التعقيـSterilization:)- كائنات الحية الدقيقة. إبادة جميع ال 
 . اإلجراءات المتخذة بطرق نقل العدوى 3

  -كىي تيدؼ إلى رفع المستكل الصحي لمبيئة كتشمؿ ما يمي:
 تأميف مياه صالحة لمشرب.  .أ 
 سالمة المكاد الغذائية.  .ب 

 تصريؼ الفضالت.  .ج 

 مكافحة الحشرات.  .د 

 مكافحة القكارض  أما بطرؽ بايكلكجية أك مبيدات كيمياكية أك مبيدات بطيئة المفعكؿ كالمكاد الالصقة(.  .ق 

 . اإلجراءات المتخذة بمداخل المسببات المرضية 4
 العناية بالجمد كاألغشية المخاطية.  .أ 
خداـ األسالؾ المشبكة حماية الجمد مف المفصميات الناقمة لمعدكل كيتـ عف طريؽ استخداـ ثياب كاقية أك است .ب 

 أك مكاد كيمياكية طاردة لمحشرات.

 اإلجراءات الوقائية -ثالثًا:
( التابعػػػة لييئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة W.O.Hكىػػػي إجػػػراءات كضػػػعت مػػػف قبػػػؿ منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة  

كاليػدؼ منيػػا منػػع دخػكؿ األمػػراض المعديػػة إلػى مختمػػؼ األقطػػار مػف البمػػداف المكبػػكءة كالتػي تخػػص إجػػراءات 
المسافريف كالحجاج إلى الديار المقدسة ككذلؾ إجراءات خاصة بالبضائع كالحيكانػات كتشػمؿ تمقػيح المسػافريف 

بادة القكارض كالمفصميات الناقمة لمسببات المرض.  كتمقيح الحيكانات كا 
 عدد اإلجراءات الخاصة بمستكدعات العدكل كمالمسييا. -:(4االختبار الذاتي  
 عدد طرؽ الخاصة باإلنساف المريض. -:(5االختبار الذاتي  
 أمأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات. -:(6االختبار الذاتي  



43 
 

 . تشمؿ إجراءات المكافحة ػػػػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػ 1
 . يقع مرض الجديرم ضمف المجمكعة ػػػػػػػػػ 2
 . يقع مرض المالريا ضمف المجمكعة ػػػػػػػػػػ 3

 عدد النكاحي الخاصة بحاممي العدكل. -:(7االختبار الذاتي  
 عدد اإلجراءات الخاصة بالمالمسيف. -:(8االختبار الذاتي  
 عرؼ التطيير، كما ىي أنكاعيا. -:(9االختبار الذاتي  
 عدد كسائؿ التعقيـ مع ذكر األمثمة. -:(10االختبار الذاتي  
 عدكل.عدد اإلجراءات المتخذة بطرؽ نقؿ ال -:(11االختبار الذاتي  
 عدد اإلجراءات المتخذة بمداخؿ المسببات المرضية. -:(12االختبار الذاتي  
 اشرح باختصار عف اإلجراءات الكقائية الدكلية. -:(13االختبار الذاتي  

 

 

 

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 األمراض االنتقالية حسب إجراءات العزل إلى:تقسم  .99
 ( أقساـ6د ػ   ( أقساـ5ج ػ   ( أقساـ4ب ػ   ( أقساـ3أ ػ  

 تعتبر حمى التيفوس ضمن المجموعة: .93
 د ػ الرابع ج ػ الثالثة ب ػ الثانية أ ػ األكلى

 تشمل اإلجراءات الخاصة بالمالمسين: .94
 د ػ جمعييا  ج ػ الحجر الصحي ب ػ التعفير أ ػ التمقيح

 تشمل الوسائل الكيميائية في التعقيم: .95
 د ػ جميعيا ج ػ صبغة اليكد ب ػ التطيير بالغازات أ ػ الكحكؿ

 تشمل اإلجراءات الخاصة بطرق نقل العدوى: .96

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 
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 د ػ جميعيا ج ػ مكافحة القكارض ب ػ مكافحة الحشرات أ ػ تصريؼ الفضالت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبمي

 ـ أ1 لمعرفة اإلجابة. 34(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ د1

 ـ ب9 لمعرفة اإلجابة. 34(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ أ9

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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 ـ د3 لمعرفة اإلجابة. 34(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ د3

 ـ د4 لمعرفة اإلجابة. 37(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ د4

 ـ د5 لمعرفة اإلجابة. 37(: راجع ص 5االختبار الذاتي   ـ د5

  لمعرفة اإلجابة. 37(: راجع ص 6االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 37(: راجع ص 7االختبار الذاتي   

  اإلجابة.لمعرفة  38(: راجع ص 8االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة 38(: راجع ص 9االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة 38(: راجع ص 10االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة 38(: راجع ص 11االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة 38(: راجع ص 12االختبار الذاتي   

  اإلجابةلمعرفة  38(: راجع ص 13االختبار الذاتي   
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 . الفئة المستيدفة.1-1
 تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني/ كربالء         

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        
 لدراسة أىمية التحرم الكبائي عند حدكث كباء في المجتمع.       

 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3
 تحديد خطكات التحرم الكبائي. .13

 تعريؼ سير العدكل في المجتمع.  .14

 تحديد مصادر جمع المعمكمات عند حدكث كباء .15

 تعميمات.. ترجمة المخطط االنسيابي إلى 1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .17
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .18
 قـ بأداء االختبار القبمي: .19

 درجات فأكثر فأنؾ ال تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع المدرس. 9فإذا حصمت عمى  . ذ

 درجات فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الكحدة النمطية. 9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ر
 محتكيات الكحدة النمطية الخامسة قـ بأداء االختبار البعدم: بعد دراسة .20

 درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية السادسة. 9إذا حصمت عمى  . ذ
درجات فأعد دراسة الكحدة النمطية الخامسة أك أم جزء منيػا ثػـ أرجػع  9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ر

 ألداء االختبار البعدم.
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 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 يحدد خطكات التحرم الكبائي. .1

 يعرؼ سير العدكل في المجتمع.  .2

 يحدد مصادر جمع المعمكمات عند حدكث كباء. .3

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 يتم تعريف ووصف الوباء في الخطوة: .31
 د ػ الرابعة ج ػ الثالثة      ب ػ الثانية أ ػ األكلى

 يتم تكوين نظرية سبب الوباء في الخطوة: .31
 د ػ الخامسة ج ػ الرابعة ب ػ الثالثة أ ػ الثانية

 النيائية عن الوباء في الخطوة:يتم تقرير النتيجة  .39
 د ػ الخامسة ج ػ الرابعة ب ػ الثالثة أ ػ الثانية

 توزيع سير العدوى حسب المكان يتبع: .33
 د ػ جمعييا ج ػ تكالد ناقالت العدكل ب ػ مستكل البيئة الصحية أ ػ اختالؼ كثافة السكاف

 

 

 

 

 

 

 

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 

 مالحظات ميمة:

 )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة .ـ تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة 
 درجات فأكثر فأنك ال تحتاج إلى االستمرار في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى 

 درجات فأنك يجب أن تستمر في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى أقل من 
 

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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 Epidemiological Investigationالتحري الوبائي 
 -عند ظيكر الكباء بإحدل األمراض المعدية يجب اتخاذ الخطكات التالية:

  -تعريف ووصف الوباء ويتم بأتباع ما يمي: -. الخطوة األولى:1
التأكػػد مػػف صػػحة تشػػخيص الحػػاالت بػػأجراء الفحػػص السػػريرم كاالسػػتعانة باالختصاصػػييف السػػريرييف كاخػػػذ  .أ 

 النماذج المختبرية لغرض أجراء الفحكصات المختبرية كالتأكد مف التشخيص. 
يحث كػؿ حالػة عمػى حػدة مػف حيػث التػاريخ المرضػي الحػالي كالسػابؽ خاصػة تػاريخ بػدء المػرض كمػدة بقائػو  .ب 

 كامؿ البيئة كالمجتمع كعالقة اإلصابات األخرل أثناء الكباء. كعالقتو بع

تحديػػد المصػػابيف كغيػػر المصػػابيف بيػػذا المػػرض فػػي منطقػػة الكبػػاء كاضػػعيف فػػي االعتبػػار تػػكزيعيـ مػػف حيػػث  .ج 
 الزماف كالمكاف كمف حيث مجمكع األفراد أك العكامؿ كمقارنة ىذه اإلصابة بمعدؿ اإلصابات السنكية السابقة. 

 دراسة خصائص الوباء  -طوة الثانية:. الخ9
دراسة جميع العكامؿ المسببة لمكباء كمعمكمات عف الكباء الحالي مػف حيػث تكزيػع اإلصػابات بالنسػبة 

 لمزماف كالمكاف كمف حيث األفراد كتكزيع اإلصابات حسب العمر كالجنس كالمينة كمحؿ اإلقامة. 
 تكوين نظرية سبب الوباء  -. الخطوة الثالثة:3

راسػة مػػا جمػػع مػػف معمكمػػات كالتػػي قػػد تعطينػػا فكػرة عػػف عامػػؿ أك أكثػػر يشػػؾ بػػأف يكػػكف سػػببان لمكبػػاء د
 كالتحرم عف ظركؼ اجتماعية أك بيئية مشتركة كمسبب لمكباء. 

 . الخطوة الرابعة: إثبات صحة النظرية التي وضعت 4
حيث يجب أف يككف جميع المصابيف تنطبؽ عمييـ النظرية كالبحػث عػف حػاالت أخػرل تػدخؿ ضػمف 

 نطاؽ النظرية التي كضعت كتشترؾ في نفس العامؿ الذم نشؾ فيو. 
 تقرير النتيجة النيائية عن الوباء  -. الخطوة الخامسة:5

ير الكبػػػاء كاإلجػػػراءات كضػػػع خطػػػة كيفيػػػة تطبيػػػؽ اإلجػػػراءات الكقائيػػػة كالمقترحػػػات الخاصػػػة لكقػػػؼ سػػػ
 المستقبمية التي يجب إتباعيا لمنع حدكث الكباء. 

 التوزيع حسب الزمان 
أم تحدث بيف فترة كأخرل زيادة في مستكل انتشار المرض ما بيف أفػراد المجتمػع كتظيػر عمػى شػكؿ 

  -مكجات مرتفعة كتختمؼ بيف مكجة كأخرل حسب نكع المرض المعدم كتأخذ عادة األشكاؿ التالية:
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 مكجة جيمية: االمتداد بيف مكجة كأخرل عشرات السنيف مثؿ الطاعكف كالككليرا.  .أ 
مكجة فصمية: حيػث تكثػر أمػراض الجيػاز التنفسػي فػي فصػؿ الشػتاء فػي حػيف أمػراض الجيػاز اليضػمي فػي  .ب 

 فصؿ الصيؼ. 

مكجػة عاليػة مكجة دكرية: االمتداد بيف مكجة كأخرل بضع سػنيف مثػؿ الحمػى المخيػة الشػككية كالتػي تظيػر ك .ج 
 ( سنة في العراؽ 12-10كؿ  

 التوزيع حسب المكان 
يختمؼ حدكث المرض في المجتمع كمدل انتشار باختالؼ المكقع الجغرافي بالنسبة ألقطار العالـ أك 

 في القطر الكاحد ككذلؾ االختالؼ بيف الريؼ كالمدينة كتتبع ما يمي: 
 اختالؼ كثافة السكاف.  .أ 
 مستكل البيئة الصحية.  .ب 

 كد عكامؿ عمى كجكد كتكالد ناقالت العدكل.كج .ج 

 )التوزيع حسب األفراد )األشخاص 
  -تختمؼ الصكرة التي تأخذىا سير العدكل في المجتمع حسب:

 عدد المقابميف بالعدكل.  .أ 
 تركيب المجتمع مف ناحية الجنس، العمر، المينة، محؿ اإلقامة.  .ب 

 عكامؿ البيئة التي تؤثر عمى عكامؿ المجتمع.  .ج 

  مصادر جمع المعمومات 

 اإلحصاءات السنكية / التعداد العاـ لمسكاف.  .1
 عدد المكاليد كالكفيات.  .2

 الفحكصات كالمسكحات المختبرية.  .3

 اإلحصاءات المتعمقة بتككيف المجتمع مف حيث السف كالجنس كالمينة.  .4

 سجالت المؤسسات الصحية عف اإلصابة كالكفيات بالمرض.  .5

 كية أك طبيعة األرض أك االجتماعية أك االقتصادية. معمكمات عنو الظكاىر الج .6

االتصػػػػاؿ المباشػػػػر بػػػػاألفراد ككضػػػػع أسػػػػئمة لإلجابػػػػة عمييػػػػا مػػػػف قػػػػبميـ أك االتصػػػػاؿ بالسػػػػمطات الصػػػػحية  .7
 بالمنطقة.

 عدد خطكات التحرم الكبائي كأشرح كاحدة فقط. -:(1االختبار الذاتي  

 ة.عدد أشكاؿ المكجات الكبائي -:(2االختبار الذاتي  
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 أمأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات. -:(3االختبار الذاتي  
 . في المكجة ػػػػػػ يككف االمتداد بيف مكجة كأخرل عشرات السنيف . 1
 . في المكجة ػػػػػػ يككف االمتداد بيف مكجة كأخرل بضع سنيف مثؿ التياب السحايا.2
 يمي: . سير العدكل في المجتمع حسب المكاف يتبع ما 3

 أ. ػػػػػػػػ ب. ػػػػػػػػػػ ج. ػػػػػػػػػػػ 
 . سير العدكل في المجتمع حسب األفراد يتبع ما يمي:4

 أ. ػػػػػػػػ ب. ػػػػػػػػػػ ج. ػػػػػػػػػػػ
 عدد مصادر جمع المعمكمات عند حدكث كباء في المجتمع. -:(4االختبار الذاتي  

 

 

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 تكون دراسة خصائص الوباء في الخطوة: .97
 د ػ الرابعة ج ػ الثالثة ب ػ الثانية أ ػ األكلى

 النظرية التي وضعت في الخطوة:يتم أثبات صحة  .98
 د ػ الرابعة ج ػ الثالثة ب ػ الثانية أ ػ األكلى

 توزيع سير العدوى حسب الزمان يأخذ الشكل: .99
 د ػ جمعييا  ج ػ مكجة دكرية ب ػ مكجة فصمية أ ػ مكجة جيمية

 توزيع سير العدوى حسب األفراد يتبع: .31
 تؤثر عمى عكامؿ المجتمعب ػ عكامؿ البيئة التي  أ ػ عدد القابميف لمعدكل

 

 د ػ جميعيا ج ػ تركيب المجتمع مف ناحية الجنس، العمر، المينة، محؿ اإلقامة

  

 

 

 اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الخامسة.تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح 

 

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبمي

 ـ ب1 لمعرفة اإلجابة. 44(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ أ1

 ـ د9 لمعرفة اإلجابة. 44(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ ب9

 ـ د3 لمعرفة اإلجابة. 44(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ د3

 ـ د4 لمعرفة اإلجابة. 45(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ د4

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انىحدة 
 انىمطُت انسبدست
األمراض انتٍ 

تىتقم ػه طرَك 
 اجلهبز انتىفسٍ 
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 . الفئة المستيدفة.1-1
  تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني/ كربالء

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        

الكقايػة منيػا كالسػيطرة لتكضيح أىمية كدراسة األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ الجياز التنفسي كطػرؽ 
 عمييا.

 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3
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الحصػػػػبة  -تعريػػػؼ األمػػػػراض التػػػػي تنتقػػػؿ عػػػػف طريػػػػؽ الجيػػػاز التنفسػػػػي كالتػػػػي تشػػػمؿ  الحصػػػػبة  .16

التيػػاب  –النكػػاؼ  –السػػعاؿ الػػديكي  –الخنػػاؽ  –شػػمؿ األطفػػاؿ  –التػػدرف  –الجريريػػة  –االلمانيػػة 

 السحايا(.

 ىذه األمراض كالسيطرة عمييا. تحديد طرؽ الكقاية مف .17

 . ترجمة المخطط االنسيابي إلى تعميمات.1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .21
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .22
 قـ بأداء االختبار القبمي: .23

 درجات فأكثر فأنؾ ال تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع المدرس. 9فإذا حصمت عمى  . ز

 ت فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الكحدة النمطية.درجا 9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . س
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية السادسة قـ بأداء االختبار البعدم: .24

 درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية السابعة. 9إذا حصمت عمى  . ز
زء منيػا ثػـ أرجػع درجات فأعد دراسة الكحدة النمطية السادسة أك أم جػ 9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . س

 ألداء االختبار البعدم.
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 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 –الحصػبة األلمانيػة  -يعرؼ األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ الجياز التنفسي كالتي تشمؿ  الحصبة  .4

 التياب السحايا(. –النكاؼ  –السعاؿ الديكي  –الخناؽ  –شمؿ األطفاؿ  –التدرف  –الجريرية 

 يحدد طرؽ الكقاية مف ىذه األمراض كالسيطرة عمييا. .5

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 الحصبة ىي:فترة الحضانة لمرض  .34
 ( يـك27-20د ػ   ( يـك14-10ج ػ        ( أياـ9-6ب ػ   ( أياـ4-2أ ػ  

 من مضاعفات مرض الحصبة: .35
 د ػ جميعيا ج ػ التياب األمعاء ب ػ التياب الدماغ أ ػ ذات الرئة 

 يتم عزل المريض بعد ظيور الطفح لمدة: .36
 ( أياـ6د ػ   ( أياـ5ج ػ   ( أياـ4ب ػ   ( أياـ3أ ػ  

 فترة الحضانة لمرض الحصبة األلمانية ىي: .37
 ( يكـ25د ػ   ( يكـ18ج ػ   ( يكـ15ب ػ   ( أياـ9أ ػ  

 من مضاعفات مرض الحصبة األلمانية: .38
 د ػ جميعيا ج ػ تشكىات جينية ب ػ التياب المفاصؿ أ ػ التياب الدماغ

 يتم تمقيح الفتيات بمقاح الحصبة األلمانية بعمر: .39
 ( سنة18د ػ   ( سنة17ج ػ   ( سنكات10ػ  ب  ( سنة15-11أ ػ  

 فترة الحضانة لمرض الجديري ىي: .41
 يكـ 30د ػ  ( أياـ7-3ج ػ   يكـ 21ب ػ  ( يكـ17-13أ ػ  

 

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 
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 يتحول الطفح الجمدي إلى حويصالت خالل: .41
 ( أياـ10د ػ   ( أياـ4-3ج ػ   ( أياـ9ب ػ   ( أياـ7-6أ ػ  

 لمدة: يتم الحجر الصحي لألطفال في المستشفى .49
 ( أياـ10د ػ   ( يكـ21-7ج ػ   ( أياـ9-3ب ػ   ( أياـ7-3أ ػ  

 فترة الحضانة لمرض التدرن ىي: .43
 ( أسابيع6د ػ   ( أسابيع8ج ػ   ( أسبكع12-4ب ػ   ( أسابيع4-2أ ػ  

 أنواع التدرن ىي: .44
 د ػ جميعيا ج ػ المفاضؿ كالعظاـ ب ػ الجياز اليضمي أ ػ الغدد الممفاكية

 األطفال الفيروس نوع: يسبب شمل .45
 د ػ جميعيا ( 3ج ػ   ( 2ب ػ   ( 1أ ػ  

 يمكن عزل الفيروس من إفرازات الحنجرة بعد: .46
 ( ساعة96د ػ   ( ساعة72ج ػ   ( ساعة48ب ػ   ( ساعة36أ ػ  

 يبقى الفيروس في البراز لمدة: .47
 ( أسابيع9د ػ   ( أسابيع6-3ج ػ   ( أسابيع3ب ػ   ( أسبكع2-1أ ػ  

 الحضانة لمرض الخناق ىي: فترة .48
 ( يكـ18د ػ   ( يكـ12ج ػ   ( أياـ6-4ب ػ   ( أياـ5-2أ ػ  

 مضاعفات مرض الخناق ىي: .49
 د ػ جميعيا ج ػ التياب عضمة القمب ب ػ شمؿ األعصاب الحسية أ ػ شمؿ أعصاب الحركة

 تمتد القابمية لمعدوى لمرض الخناق إلى: .51
 ( أشير8د ػ   أشير( 6ج ػ   ( أشير4ب ػ   ( أشير3أ ػ  

 يحدث مرض السعال الديكي بشكل وباء كل: .51
 ( سنة12-10د ػ   ( سنكات8ج ػ   ( سنكات6ب ػ   ( سنكات4-2أ ػ  

 فترة الحضانة لمرض السعال الديكي ىي: .59
 ( يكـ27د ػ   ( يكـ21ج ػ   ( يكـ21-7ب ػ   ( أياـ9-7أ ػ  
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 فترة العدوى لمرض السعال الديكي قبل العالج ىي: .53
 ( يكـ21-7د ػ   ( أياـ 10ج ػ   ( أياـ9-6ب ػ   ( أياـ4-3أ ػ  

 المستودع لمرض النكاف ىو: .54
 د ػ الماشية ج ػ اإلنساف ب ػ القطط  أ ػ الكالب

 
 استخدام المقاح الحي المضعف يعطي مناعة: .55

 %75د ػ  %80ج ػ  %95ب ػ  %60أ ػ 

 يحدث التياب الخصيتين عند الذكور بنسبة: .56
 %80د ػ  %75ج ػ  (%35-25ب ػ   (%25-15 أ ػ 

 معدل اليالك بمرض التياب السحايا قبل العالج ىو: .57
 %60د ػ  %50ج ػ  %40ب ػ  %20أ ػ 

 يحدث مرض التياب السحايا بشكل وباء كل: .58
 ( سنة30د ػ   ( سنة20ج ػ   ( سنة12-10ب ػ   ( سنكات4-2أ ػ  

 يتم عزل المريض لمدة: .59
 ( ساعة96د ػ   ( ساعة72ج ػ   ( ساعة48 ب ػ  ( ساعة24أ ػ  

 

 

 
 

 األمراض التي تنتقل عن طريق الجياز التنفسي -أواًل:
 Measlesالحصبة . 1

 مرض فيركسي حاد كمعدم كاحد أسباب كفيات األطفاؿ في الدكؿ النامية. 

 ( يكـ. 14-10:  فترة الحضانة -
المرض بفترة نذيرية تمتاز بحمى كتكعؾ مػع التيػاب ممتحمػة العػيف كزكػاـ كسػعاؿ كظيػكر  : يبدأاألعراض -

( كبعػدىا يظيػر طفػح Koplik's spotsبقع خاصػة عمػى الغشػاء المخػاطي فػي الفػـ تسػمى ببقػع ككبمػؾ  

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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بح احمر داكف بقعي عمى الجمد في اليكـ الثالث إلى اليـك السابع مبتدأ خمؼ األذف كالكجو ثـ ينتشر ليصػ
 ( أياـ كأحيانان ينتيي بتقشر الجمد بقشكر تشبو النخالة.6-4عامان كيستمر مف  

 اإلصابة منتشرة أكثر عند البالغيف كعند أطفاؿ الدكؿ النامية المصابيف بسكء التغذية.  -:مالحظة
  -:مضاعفات المرض -
 التياب ذات الرئة.  .1

 التياب الدماغ.  .2

 التياب األمعاء كاإلسياؿ.  .3

مف األمػراض المتكطنػة فػي المجتمعػات الحضػرية الكبيػرة كلكػف يحػدث كمكجػات كبائيػة  -:حدوث المرض -
 كؿ سنتيف كحدكثو أكثر في أكاخر الشتاء كأكائؿ الربيع. 

 مف الفترة النذيرية كحتى أربعة أياـ بعد ظيكر الطفح.  -:مدة العدوى -

  -:طرق انتقال العدوى -

 االنتشار بالقطيرات.  .1

 فرازات األنؼ كالفـ. المالمسة المباشرة إل .2

طريػؽ غيػػر مباشػر عػػف طريػػؽ الحمػؿ بكاسػػطة اليػػكاء أك األدكات الممكثػة بػػإفرازات األنػػؼ كالفػـ  كىػػك أقػػؿ  .3
 احتماالن(. 

( أتشػػػير األكلػػػى مػػػف األـ كعمميػػػان كػػػؿ األطفػػػاؿ لػػػدييـ قابميػػػة 6ىنالػػػؾ صػػػناعة لمػػػدة   -:القابميـــة لمعـــدوى -
 لإلصابة. 

 :اإلجراءات الوقائية-  
 ألطفاؿ بمقاح الحصبة كبعدىا الحصبة المختمطة. تمقيح ا .1
 التثقيؼ الصحي.  .2

  اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمس والبيئة 
 اإلبالغ عف اإلصابة.  .1
 ( أياـ بعد ظيكر الطفح. 4العزؿ: باألخص   .2

( أيػػػاـ مػػػف تعػػػرض المالمػػػس إلػػػى مػػػريض مصػػػاب 3حمايػػػة المالمسػػػيف بإعطػػػائيـ لقػػػاح الحصػػػبة خػػػالؿ   .3
 ( أياـ مف التعرض لممالمسيف في البيئة. 6بالحصبة كاستخداـ مصؿ مناعي خالؿ  

 التحرم عف المالمسيف غير الممقحيف مع كجكب تمقيحيـ.  .4

  اإلجراءات الوبائية 
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 اء. اإلبالغ الفكرم عند ظيكر حالة كب .1
 تحصيف األطفاؿ المقبكليف الجدد عف طريؽ التمقيح أك المصؿ المناعي.  .2

 ما ىي أعراض مرض الحصبة. -:(1االختبار الذاتي  

 أذكر مضاعفات مرض الحصبة. -:(2االختبار الذاتي  
 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل. -:(3االختبار الذاتي  
 منع اإلصابة بمرض الحصبة.ما ىي اإلجراءات الكقائية ل -:(4االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى مرض الحصبة. -:(5االختبار الذاتي  

 
 
 German Measlesالحصبة األلمانية . 9

مرض فيركسي حاد معدم يمتاز بحمى خفيفة كظيكر طفح منتشر بقعي كمنقط يشػبو طفػح الحصػبة 
 أك الحصبة األلمانية. 

 : فيركس الحصبة األلمانية. المسبب -
تكعؾ كزكاـ خفيؼ كالتياب الممتحمػة كعػادة يحػدث كثيػران تػكـر  –صداع  –: حمى خفيفة أعراض المرض -

 رة الرأس أك تحت العنؽ كلكنو ليس مميزان لممرض.الغدد الممفاكية خمؼ األذف كفي مؤخ

  -:مضاعفات المرض -

 التياب المفاصؿ كخصكصان عند النساء.  .1

 التياب الدماغ.  .2

% أك أكثر لألطفاؿ كلدكا ألميات أصيبكا بمرض الحصبة األلمانية خالؿ األشير 25تشكىات جينية بيف  .3
حـ أك اإلجيػػاض أك التشػػكىات الخمقيػػة كالتػػي الثالثػػة األكلػػى مػػف الحمػػؿ حيػػث قػػد يمػػكت الطفػػؿ داخػػؿ الػػر 

تضػػخـ الكبػػد  –التخمػػؼ العقمػػي كعيػػكب فػػي القمػػب  –صػػغر الػػرأس  –إعتػػاـ عدسػػة العػػيف  –تشػػمؿ الصػػـ 
 كالطحاؿ كيرقاف. 

 ( يكـ. 18  -:فترة الحضانة -

 اإلنساف. -:المستودع -

تاء كالربيػػع كقػػد المػػرض متػػكطف فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ، كعػػادة يحػػدث فػػي فصػػؿ الشػػ -:حــدوث المــرض -
 تحدث مكجات كبائية يحدث في مرحمة الطفكلة أك المراىقة ككذلؾ البالغيف. 

 . طرق انتقال العدوى -

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.
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 اإلفرازات األنفية لممصابيف.  .1

 االنتشار بالقطيرات.  .2

 المالمسة المباشرة مع المصابيف.  .3

 كاإلدرار كالبراز.المالمسة غير المباشرة مع األدكات الممكثة بإفرازات األنؼ كالحمؽ كالدـ  .4

 ( أياـ بعد ظيكر الطفح. 4أسبكع قبؿ ظيكر الطفح ك   -:فترة العدوى -

تكتسػػب المناعػػة بعػػد اإلصػػابة أك التمقػػيح كالتػػي تبقػػى لمػػدة طكيمػػة كربمػػا مػػدل الحيػػاة.  -:القابميــة العــدوى -
 ( أشير. 6مناعة األـ لطفميا تستمر  

 :اإلجراءات الوقائية-  

 التثقيؼ الصحي.  .1
 ( أشير. 3( سنة كيمقح األطفاؿ بعمر سنة ك 15-11تمقيح الفتيات بمقاح ضد الحصبة األلمانية بعمر   .2

  اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمس والبيئة 
 اإلبالغ عف اإلصابة.  .1
 العزؿ  لمدة أسبكع بعد ظيكر الطفح(.  .2

 تمقيح المالمسيف عدا الحكامؿ.  .3

 أم مكجة كبائية.  يمقح األطفاؿ بعمر المدرسة عند ظيكر .4

 ما ىي أعراض مرض الحصبة األلمانية. -:(6االختبار الذاتي  

 أذكر مضاعفات مرض الحصبة األلمانية. -:(7االختبار الذاتي  
 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل. -:(8االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى مرض الحصبة األلمانية. -:(10االختبار الذاتي  

 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالحصبة األلمانية. -:(11الذاتي  االختبار 
 
 
  pox -Chickenالجديري  .3

 مرض فيركسي حاد كسبب فيرس الجديرم. 
 ( يكـ. 17-13:  فترة الحضانة -
: حمى خفيفة كأعراض بدنية طفيفة كطفح جمدم مبقع يظير لساعات قميمة يتحكؿ بعػدىا أعراض المرض -

( أياـ كىي تظير أكثر عمى األجزاء المغطاة مف الجسـ كقد تظير عمػى فػركة 4-3إلى حكيصالت لمدة  

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.
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ة تكػػػكف الػػػرأس كعمػػػى اإلبػػػط كعمػػػى األغشػػػية المخاطيػػػة لمفػػػـ كحتػػػى ممتحمػػػة العػػػيف كىػػػذه اآلفػػػات الجمديػػػ
 بمجمكعات متعاقبة مع أطكار مختمفة مف النضظ لحيف جفافيا كتقشرىا.

المػػػرض غيػػػر مميػػػت كسػػػبب الكفػػػاة اختالجػػػات مثػػػؿ التيػػػاب رئػػػكم فيركسػػػي عنػػػد الكبػػػار كالتيػػػاب  -:مالحظـــة
الدماغ عند الصغار كيككف شديد الخطكرة عند األطفاؿ المصابيف بسػرطاف الػدـ الحػاد. كنػادران مػا 

 ات الجنينية عند إصابة األـ الحامؿ في بداية الحمؿ. يسبب التشكى

مسػببو نفػس الفيػػركس  Herpes - Zoosterىنالػؾ مػرض  الحػزاـ النػارم( أك  الحػأل المنطقػي(  -:مالحظـة
كلكػف تقتصػر الحكيصػالت الجمديػة عمػػى جمػد المنػاطؽ المػزكدة بأعصػػاب حسػية كقػد تظيػر عمػػى 

 الجمد عمى طريؽ العصب كيمتاز بألـ شديد مع تشكيش الحس في منطقة اإلصابة. 
% مػػػف السػػػكاف قبػػػؿ بمػػػكغيـ سػػػف 75عػػػالي االنتشػػػار فػػػي مجتمعػػػات المػػػدف كبنسػػػبة  -:حـــدوث المـــرض -

 شرة مف العمر. كعادة في المناطؽ المعتدلة كفي الشتاء كأكائؿ الربيع. الخامسة ع
 اإلنساف.  -:المستودع -

  -:طرق انتقال العدوى -

 المخالطة المباشرة أك بكاسطة إفراز الجياز التنفسي.  .1

 بصكرة غير مباشرة عف طريؽ األدكات الممكثة بإفرازات الحكيصالت.  .2

 قي. التماس مع مرضى مصابيف بالحأل المنط .3

 ( بعد ظيكره. 6( أياـ قبؿ ظيكر الطفح ك  5  -:فترة انتقال العدوى -

 عامة. كاإلصابة بو تعطي مناعة دائمة مف المرض. -:القابمية لمعدوى -

 :اإلجراءات الوقائية-  

 ( ساعة بعد التعرض إلى مريض بالجديرم. 96استخداـ مصؿ مناعي خالؿ   .1
 حماية األطفاؿ الرضع كالمصابيف بنقص مناعي ضد المرض.  .2

  السيطرة عمى المالمسين والمريض والبيئة 

 اإلبالغ عف اإلصابة.  .1
 عزؿ المريض  عزؿ الطالب لمدة أسبكع بعد ظيكر الطفح(.  .2

 التطيير المصاحب إلفرازات المريض.  .3

 حماية المالمسيف بإعطائيـ مصؿ مناعي.  .4

بقػائيـ فػي المستشػفى لمػدة  ال يجرم الحجػر الصػحي إ .5 ( 21-7ال لألطفػاؿ المصػابيف بػالنقص المنػاعي كا 
 يكـ. 
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 ما ىي أعراض مرض الجديرم. -:(12االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل. -:(13االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمرض الجديرم. -:(14االختبار الذاتي  
 ىي إجراءات السيطرة عمى مرض الجديرم.ما  -:(15االختبار الذاتي  

 
 
 Poliomyelitiesشمل األطفال . 4

مػػرض فيركسػػي حػػاد تتػػراكح شػػدتو مػػف عػػدكل خفيفػػة إلػػى حمػػى كالػػى مػػرض شػػممي كاحتمػػاؿ حصػػكؿ 
 الكفاة. 

 ( ككميا تسبب الشمؿ. 3ك2ك1فيركس شمؿ األطفاؿ نكع   -:المسبب -
آالـ العضػالت كتقمصػيا كتصػمب الرقبػة كالظيػر ثػـ  –تقػي  –صػداع  –تكعؾ  –: حمى أعراض المرض -

ظيكر الشمؿ في العضالت اإلرادية كفي حالة إصابة العضالت التنفسية كالبمع بالشمؿ فأف حياة المصاب 
 تككف ميددة بالخطر.

 إلصابة غير السريرية تزيد مئة مرة أك أكثر مف الحاالت الشممية.أف نسبة ا 

 اإلنساف. -:المستودع -

أكثػػر فػػي المنػػاطؽ المعتدلػػة، فػػي فصػػؿ الصػػيؼ كأكائػػؿ الخريػػؼ، فػػي المنػػاطؽ الفقيػػرة  -:حــدوث المــرض -
 الحدكث أكثر عند األطفاؿ كفي المناطؽ المتحضرة عند األكبر سنان. 

  -:طرق انتقال المرض -

 المباشر مع المصابيف.  التماس .1

 إفرازات الحنجرة.  .2

 عف طريؽ الحميب كالمكاد الغذائية الممكثة ببراز المصابيف.  .3

 ( يكـ. 14-7  -:فترة الحضانة -

( سػػاعة كبعػػد 36مػػف الممكػػف عػػزؿ الفيػػركس المسػػبب مػػف إفػػرازات الحنجػػرة بعػػد   -:فتــرة انتقــال المــرض -
-3صابات الخفية كالشممية كالتي تبقى في البراز لمدة  ( ساعة في البراز مف التعرض لمعدكل في اإل72 
 ( أسبكع.6

 تزداد الحاالت الشممية مع ازدياد عمر المصاب كتعطي اإلصابة مناعة دائمية. -:القابمية لإلصابة -

 :طرق المكافحة-  

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.
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 اإلجراءات الوقائية  .أ 
 تمقيح األطفاؿ بمقاح شمؿ األطفاؿ.  .1
 التثقيؼ الصحي حكؿ خطكرة المرض كأىمية التمقيح.  .2

 إجراءات السيطرة عمى المريض والمالمسين والبيئة  .ب 
 األخبار الفكرم عف اإلصابة.  .1
 ( أسابيع. 3عزؿ المريض في المستشفى لمدة   .2

 تطيير إفرازات المريض.  .3

 التحرم عف المالمسيف كالتأكد مف تسجيؿ ىذه الحاالت.  .4

 عمؿ في الصناعات الغذائية أك التماس مع األطفاؿ غير الممقحيف. منع المالمسيف مف ال .5

 تمقيح المالمسيف غير الممقحيف في البيت بمقاح ضد شمؿ األطفاؿ.  .6

 اإلجراءات الوبائية  .ج 
في حالة حدكث كباء يتـ تمقيح المجتمع كخصكصان األطفاؿ الصغار كتأجيؿ العمميات الجراحيػة غيػر 

 المكزتيف كعمميات األنؼ كزرؽ اإلبر.  الطارئة كخصكصان عمميات قمع
 عرؼ مرض شمؿ األطفاؿ كما ىي أعراضو. -:(16االختبار الذاتي  
 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل بالمرض. -:(17االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمرض شمؿ األطفاؿ. -:(18االختبار الذاتي  
 رة عمى مرض شمؿ األطفاؿ.ما ىي إجراءات السيط -:(19االختبار الذاتي  

 
 
 Tuberculosisالتدرن . 5

مرض معدم كىك أكسع األمػراض انتشػاران فػي جميػع أنحػاء العػالـ، كىػك مػرض يصػيب الحيػكاف كمنػو 
 مثؿ األبقار كالجامكس كالدجاج كالطيكر.  Zoontic diseaseإلى اإلنساف 

 . Mycobacterium Tubeculosisميكركبات التدرف  -:المسبب -
  -:أنواع الميكروبات -

 . human typeالنكع اإلنساني 

 . Bovine typeالنكع البقرم 
 نكعاف يصيباف الطيكر كاألسماؾ كال يصيباف اإلنساف إال نادران. 

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.
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  -:مصادر العدوى -
لتػػدرف فػػي بصػػاؽ اإلنسػػاف المػػريض بتػػدرف الجيػػاز التنفسػػي أك فػػي بػػرازه إذا كػػاف مريضػػان تخػػرج عصػػيات ا .1

بتػػدرف األمعػػاء أك فػػي إدراره إذا كػػاف مريضػػان بتػػدرف الجيػػاز البػػكلي ككػػذلؾ يخػػرج مػػع الصػػديد مػػف الخػػراج 
 كالناسكر. 

 . الحيكانات المريضة تخرج العصيات في الحميب كالبراز كقد تكجد في لحـك الحيكانات .2

 طرؽ غير مباشرة كاليكاء كاألتربة المتطايرة.  .3

 عف طريؽ أدكات المريض الممكثة بالبصاؽ أك المعاب.  .4

 المأككالت كالمشركبات خصكصان الحميب كالمحكـ.  .5

 الذباب عامؿ ىاـ في نقؿ العدكل. .6

  -:أنواع التدرن -

غشػاء  –العظػاـ  –المفاصػؿ  –الجياز اليضمي  –الغدد الممفاكية  –تدرف الجياز التنفسي  في الرئتيف( 
 البريتكف كالبمكرا كأغشية المخ كالقمب كالكبد كالكمية. 

 العوامل التي تتحكم في انتشار المرض  -

 كمية العدكل المكجكدة في المجتمع.  .1

 الحالة االجتماعية كالفقر كانخفاض المستكل االقتصادم.  .2

 التغذية كىي عامؿ ميـ جدان ألف سكء التغذية يساعد عمى انتشار المرض.  .3

 اإلجياد الزائد.  .4

المينة مثؿ عماؿ الصناعات الثقيمة كاألطباء كالممرضات ككمية الطب كالتمريض كعماؿ صناعة الزجػاج  .5
 كالحالقيف. 

 إلى المدينة. اليجرة مف الريؼ  .6

 الكراثة ال تأثير لو في االستعداد لإلصابة.  .7

 ( أسبكع. 12-4  -:فترة الحضانة -

بحػػػػة  –آالـ الصػػػػدر  –نفػػػػث دمػػػػكم  –سػػػػعاؿ  –الشػػػػعكر بالتعػػػػب كالحمػػػػى كاليػػػػزاؿ  -:أعــــراض المــــرض -
 الصكت. 

 كية المضادة. طكؿ فترة إفراز العصيات في البصاؽ تقؿ العدكل عند استعماؿ األد -:فترة انتقال العدوى -

 

 
  -:طرق اكتشاف المرض -
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 األعراض كالعالمات السريرية  الفحص السريرم(.  .1

 كجكد عصيات التدرف في البصاؽ  تكتشؼ بحسمة مصبكغة بصبغة زيؿ نيمسف(.  .2

 . Chest X - rayالتصكير الشعاعي  .3

 فحص حساسية الجمد كتسمى فحكص حساسية األدكية المضادة لمتدرف.  .4

  -:القابمية لمعدوى -

 ( سنكات. 3األطفاؿ دكف   .1

 عند المراىقيف كالشباب ككبار السف.  .2

 عند المصابيف بالضعؼ كاليزاؿ كسكء التغذية.  .3

 المصابيف بتترب الرئة.  .4

 المصابيف بداء السكر.  .5

 الذيف أجريت عمييـ عممية استئصاؿ جراحي لممعدة.  .6

 المدمنيف عمى الخمكر كالمصابيف بنقص مناعي. .7

 :اإلجراءات الوقائية-  
 تحسيف األحكاؿ االجتماعية.  .1

 التثقيؼ الصحي حكؿ خطكرة المرض.  .2

 كيعاد في حالة فشمو.  BCGتمقيح األطفاؿ بمقاح  .3

 تكفير اإلمكانيات الطبية كالمختبرية لفحص المرضى كالمالمسيف لغرض االكتشاؼ المبكر لممرض.  .4

 تأميف خدمات المتابعة العالجية ككقاية المالمسيف.  .5

 العالج الكقائي بمادة االيزكنايزايد.  .6

 أجراء فحص التيكبركيكليف لمقضاء عمى التدرف بيف الماشية. .7

 أجراء فحص البصاؽ المباشر في المناطؽ ذات اإلصابة العالية.  .8

 :اإلجراءات المتخذة لممالمسين والمريض والبيئة- 

 اإلصابة. اإلبالغ عف  .1
 العزؿ.  .2

 التطيير المصاحب إلفرازات المريض.  .3

عطاء لقاح لألطفاؿ الرضع كصغار السف.  .4  العالج الكقائي لممالمسيف كا 

 . Tubercullinفحص المالمسيف باختبار تكبر ككليف  .5
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 اكتشاؼ حاالت العدكل الجديدة الناتجة مف مالمسة حاالت معدية غير متكشفة.  .6

 السترتبكمايسيف(.  –ريفاديف  –لعالج  ايزكنايزايد المعالجة الكيمياكية با .7

 عرض مرض التدرف كما ىي مسببات المرض. -:(20االختبار الذاتي  

 عدد مصادر العدكل لمرض التدرف. -:(21االختبار الذاتي  
 ما ىي أعراض مرض التدرف. -:(22االختبار الذاتي  
 في انتشار مرض التدرف.ما ىي العكامؿ التي تتحكـ  -:(23االختبار الذاتي  
 ما ىي طرؽ اكتشاؼ مرض التدرف. -:(24االختبار الذاتي  
 مف ىـ األشخاص المرشحيف لإلصابة بمرض التدرف. -:(25االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بمرض التدرف. -:(26االختبار الذاتي  
 السيطرة عمى مرض التدرف.ما ىي إجراءات  -:(27االختبار الذاتي  

 
 
 Wooping Cough or Pertusisالسعال الديكي . 6

( سػػنكات، يصػػيب الصػػغار كالكبػػار كلكػػف حدكثػػو أكثػػر 4-2مػػرض خمجػػي ينتشػػر بشػػكؿ كبػػائي كػػؿ  
( سػػنكات، كمػػا أنػػو يصػػيب األطفػػاؿ الرضػػع كحػػديثي الػػكالدة، ألف الطفػػؿ يكلػػد بػػدكف مناعػػة ضػػد 5-1بعمػػر  

 السعاؿ الديكي. 

 . Bordetella Pertusisعصيات الشاىكؽ  -:المسبب -
 اإلنساف.  -:المستودع -

 ( يكـ. 21-7  -:لحضانةفترة ا -

يحػدث المػرض فػي كافػة أنحػاء العػالـ كيكػكف عػادة فػي المػدف المزدحمػة بالسػكاف أكثػر  -:حدوث المـرض -
 مف المناطؽ الريفية كعادة يبدأ في نياية مكسـ الشتاء كفي بداية الربيع. 

  -:انتقال العدوى -

 إفرازات األنؼ كالبمعكـ.  .1

 المالمسة المباشرة.  .2

 لمتطاير أثناء الكالـ كالسعاؿ أك غير مباشر بمالمسة األدكات الممكثة بإفرازات المريض. بكاسطة الرذاذ ا .3

  -:أعراض المرض -

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.
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( أيػػاـ بعػػدىا تيػػبط 10-7يبػػدأ المػػرض بشػػكؿ نزلػػة بػػرد مصػػحكب بسػػعاؿ جػػاؼ كحمػػى خفيفػػة قػػد تسػػتمر  
الحرارة كيزداد السعاؿ كالصكت عند الشييؽ يشبو صكت الديؾ كتنتيي نكبة السعاؿ بإخراج المػادة المزجػة 

 أك التقيء كتستمر ىذه النكبات حكالي شيران أك أكثر. 

  -:مضاعفات المرض -
 ذف الكسطى. التياب األ .1

 ذات الرئة.  .2

 التياب الدماغ.  .3

 رعاؼ.  .4

 نزؼ العيف أك الجمد.  .5

 التياب األمعاء. .6

 خركج المستقيـ خارج الجسـ. .7

 فتؽ كخصكصان في السرة. .8

( أسػابيع 3( أيػاـ بعػد التعػرض كلمػدة  7المرض شديد العدكل في المرحمػة األكليػة   -:فترة انتقال العدوى -
مف السعاؿ. كفي حالة بدأ العالج باالرثركمايسيف أك الميثبريـ فاف فترة العدكل بعد ابتداء النكبات المتميزة 

 ( أياـ بعد بدء العالج.7-5تمتد مف  

 عامة كخاصة لألطفاؿ دكف الخمس سنكات مف العمر.  -:القابمية لمعدوى -

 :اإلجراءات الوقائية األولية-  

 بجرعة المعركفة.  DPTاستعماؿ المقاح الثالثي  .1

 الصحي. التثقيؼ  .2

 :اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمسين والبيئة- 

 التبميغ عند اإلصابة كالتبميغ الفكرم عف المكجات الكبائية.  .1
العزؿ. أم أبعاد الحاالت المشػتبية بإصػابتيا بالسػعاؿ الػديكي عػف التمػاس كالتكاجػد مػع األطفػاؿ الصػغار  .2

 اإلصابة عمى األطفاؿ الرضع الصغار.  الذيف ال تكجد لدييـ مناعة كغير ممقحيف نظران لخطكرة

 تطيير إفرازات األنؼ كالبمعـك ككذلؾ األدكات الممكثة بيذه اإلفرازات مع أجراء التطيير النيائي.  .3

الحجر الصحي: أبعاد األطفاؿ المالمسػيف دكف السػف السػابعة كغيػر الممقحػيف ضػد المػرض مػف المػدارس  .4
( 5كالتجمعات كالحضانات لمدة أسبكعيف بعد التعرض إلى شخص مصاب أك بعد إعطاءه العػالج لمػدة  

 أياـ األكلى. 
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سػػنكات كغيػػر ممقحػػيف سػػابقنا ( 7أعطػػاء جرعػػة مػػف المقػػاح الثالثػػي لممالمسػػيف المباشػػريف كالػػذيف اقػػؿ مػػف   .5
بأربع جرعات مػف المقػاح الثالثػي أك لػـ يسػبؽ ليػـ أف لقحػكا بجرعػة المقػاح الثالثػي خػالؿ السػنكات الػثالث 

 األخيرة. 

( يكمػػان بػػدكف النظػػر لكضػػعيـ التمقيحػػي لألطفػػاؿ 14أعطػػاء عقػػار االرثركمايسػػيف أك مػػادة الميثبػػريـ لمػػدة   .6
ألطفػػاؿ دكف السػػابعة مػػف العمػػر غيػػر ممقحػػيف فيعطػػكف أيضػػان عقػػار دكف السػػف السػػابعة مػػف العمػػر. أمػػا ا

 االرثركمايسيف أك الميثبريـ. 

عند حدكث مكجة كبائية يجب التحرم عف الحاالت غير المشخصة كغير المبمغ عنيا مع تػكفير الحمايػة  .7
ة تمقػػػيح لألطفػػػاؿ الخػػػدج كاألطفػػػاؿ الرضػػػيع ككػػػذلؾ األطفػػػاؿ دكف السػػػف السػػػابعة مػػػف العمػػػر كالبػػػدء بجممػػػ

 عاجمة. 

 عرؼ مرض السعاؿ الديكي، كما ىك مسبب المرض. -:(28االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل بمرض السعاؿ الديكي. -:(29االختبار الذاتي  
 ما ىي أعراض المرض. -:(30االختبار الذاتي  
 ما ىي مضاعفات المرض. -:(31االختبار الذاتي  
 مأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات.أ -:(32االختبار الذاتي  

 . المستكدع لمرض السعاؿ الديكي ىك ػػػػػػػػػ 1
 . يحدث مرض السعاؿ الديكي في نياية مكسـ ػػػػػػػػ كبداية ػػػػػػػػ2
 . القابمية لمعدكل بالمرض عامة كخاصة األطفاؿ دكف ػػػػػ سنكات مف العمر .3
 المعركفة لمكقاية مف المرض .  . يستعمؿ المقاح ػػػػػػػػ بجرعة4
 . يتـ أعطاء عقار االرثركمايسيف أك الميثيريـ لمدة ػػػػػػػػ يـك . 5
 ػػػػػػػػ 3ػػػػػػػ 2ػػػػػػ  1. مضاعفات مرض السعاؿ الديكي : 6

 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بمرض السعاؿ الديكي. -:(33االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(34 االختبار الذاتي 

 
 
 Diphtheria. الخناق 7

مرض معدم حاد يصيب المكزتيف أك البمعكـ أك الحنجرة أك األنؼ كأحيانان األغشية المخاطية األخرل 
أك الجمد كيمتاز المرض بكجكد غشاء قائـ المكف رمادم محاط بمنطقة حمراء ممتيبة مع ألـ في منطقة الحمػؽ 

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.
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كصػغار األطفػاؿ أمػا خنػاؽ كفي الحاالت الشديدة كجػكد تضػخـ فػي العنػؽ، خنػاؽ البمعػكـ أخطػر عنػد الرضػع 
 األنؼ يككف خفيفان كمزمنان. 

 شمؿ في أعصاب الحركة كاألعصاب الحسية مع التياب عضمة القمب.  -:مضاعفات المرض -
يػتـ التأكػد مػػف التشػخيص مػف خػػالؿ الفحكصػات المختبريػػة كعنػد الشػؾ فػػي الحالػة يػتـ إنقػػاذ المػريض مػػف  -

 . خالؿ إعطاء المصؿ ضد الخناؽ كمضادات الحياة

 عصيات الخناؽ.  -:المسبب -

 اإلنساف.  -:المستودع -

في األشير الباردة مف السنة كفي اإلمكاف المعتدلة، كعنػد األطفػاؿ غيػر الممقحػيف دكف  -:حدوث المرض -
 الخمس سنكات مف العمر. 

  -:طرق انتقال العدوى -

 المالمسة مع مريض أك حامؿ العدكل.  .1

 كالبمعكـ.  المالمسة مع أدكات ممكثة بإفرازات األنؼ .2

 عف طريؽ الحميب.  .3

 ( أياـ. 5-2  -:فترة الحضانة -

 تكتسب المناعة الفعالة مف خالؿ استعماؿ المقاح الثالثي.  -:القابمية لمعدوى -

 ( أشير. 6( أسبكع كقد تمتد إلى  4-2  -:فترة انتقال العدوى -

 :اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمسين والبيئة 

 اإلبالغ عف اإلصابة.  .1

 عزؿ المريض كالبدء بالعالج عف طريؽ إعطاء مصؿ ضد الخناؽ كمضادات حياتية.  .2

 تطيير األدكات كالمكاد الممكثة بإفرازات المريض.  .3

أخػػذ مسػػحات مػػف البمعػػـك كاألنػػؼ أك مػػف منطقػػة اإلصػػابة لكافػػة المالمسػػيف فػػي العمػػؿ كالمدرسػػة كالبيػػت  .4
 ككضع المدرسة أك محؿ العمؿ تحت الرقابة الصحية لمدة أسبكع. 

 منع المالمسيف الذيف يعممكف بالصناعات الغذائية مف العمؿ لحيف ظيكر سمبية النتائظ المختبرية.  .5

 في حالة ايجابية التحميؿ.  بدء عالج المالمسيف .6

أعطاء المالمسيف جرعة منشطة مف المقاح الثالثي أك الثنائي حسب العمر فػي حالػة كجػكد مالمػس ممقػح  .7
سػػابقان كبػػدكف أعػػػراض كالنتػػائظ المختبريػػػة سػػالبة كيعطػػى مضػػػادان حيكيػػان كالبنسػػػميف أك االرثركمايسػػيف مػػػع 

 فرض الرقابة الصحية عميو لمدة أسبكع. 
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يض أك حامؿ العدكل لحيف ظيكر نتيجتيف مختبػريتيف لمسػحات األنػؼ كالبمعػـك سػالبة بفػارؽ ال عزؿ المر  .8
 ( ساعة بينيما كفي حالة تعذر الزرع ينتيي العزؿ بعد العالج لمدة أسبكع. 24يقؿ عف  

ف عند ظيكر مكجة كبائية يجب التأكيد عمى التمقيح بكافة الجرع كالتأكيد مف التشخيص كمتابعة المالمسػي .9
 كمعرفة مصدر العدكل كتعييف أك تحديد الفئات المعرضة لخطكرة اإلصابة. 

 عرؼ مرض الخناؽ كما ىي مضاعفاتو. -:(35االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل. -:(36االختبار الذاتي  
 أمأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات. -:(37االختبار الذاتي  

 د الرضع كصغار األطفاؿ أما خناؽ ػػػػػػػ يككف خفيفا كمزمنان. خناؽ ػػػػػػ أخطر عن .1
 يحدث مرض الخناؽ عند األطفاؿ غير الممحقيف دكف ػػػػػػ سنكات مف العمر .  .2
 يحدث مرض الخناؽ في األشير ػػػػػ مف السنة كفي األماكف ػػػػػػػ .  .3

 مرض الخناؽ.ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة ب -:(38االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(39االختبار الذاتي  

 
 
 Mumpsالنكاف . 8

 ألـ عند الضغط عمى كاحد مف الغدد المعابية.  –تكـر  –مرض فيركسي حاد. يتصؼ بحمى 

 فيركس النكاؼ.  -:المسبب -
 اإلنساف.  -:المستودع -

 في فصؿ الشتاء كالربيع.  -:حدوث المرض -

 ( يكـ. 18  -:فترة الحضانة -

 ( أياـ. 9( أياـ كبعده بػ 6قبؿ حدكث التكـر بػ  -:فترة انتقال العدوى -

 عامة.  -:ابمية لمعدوىالق -

  -:مضاعفات المرض -

%( بعػد سػف 5%( عند الذككر كالتياب المبيض عند اإلنػاث بنسػبة  25-15التياب في الخصية بنسبة   .1
 البمكغ كيحدث العقـ نادران بعد اإلصابة بالمرض كمضاعفاتو. 

 التياب السحايا.  .2

 التياب البنكرياس.  .3

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.

 



79 
 

 التياب األعصاب.  .4

 التياب المفاصؿ.  .5

 ياب الثدم. الت .6

 الصمـ المستديـ.  .7

  يزداد معدؿ اإلجياض عند اإلصابة بالنكػاؼ فػي الشػير األكؿ مػف الحمػؿ كلكػف ال تكجػد دالئػؿ عمػى انػو
 يسبب التشكىات الجينية كلغرض التأكد مف التشخيص يمكف أجراء االختبارات المصمية. 

  اإلجراءات الوقائية 

 %(. 95استخداـ المقاح الحي المضعؼ  المناعة  .1

 التثقيؼ الصحي.  .2

  .اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمسين والبيئة 

 اإلبالغ عف اإلصابة. .1

 ( أياـ. 9عزؿ المريض لمدة   .2

 التطيير المصاحب ألدكات المريض.  .3

 تمقيح المالمسيف بمقاح ضد النكاؼ.  .4

 التحرم عف المالمسيف المعرضيف كالقابميف لإلصابة.  .5

  .اإلجراءات الوبائية 

 تمقيح القابميف لمعدكل.     

 عدد مضاعفات مرض النكاؼ. -:(40االختبار الذاتي  
 أمأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات. -:(41االختبار الذاتي  

 ػػػػ يتصؼ مرض النكاؼ بػ ػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػ ك ػػػ .1
 يحدث المرض في فصمي ػػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػػ .2
 فترة انتقاؿ العدكل قبؿ حدكث التكـر بػ ػػػ أياـ كبعده بػ ػػػػػ أياـ .  .3

 يزاد معدؿ اإلجياض عند اإلصابة بالمرض في الشير ػػػػػ مف الحمؿ .  .4

 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بمرض النكاؼ. -:(42االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(43االختبار الذاتي  

 
 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة. 
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 Meningitisالتياب السحايا . 9
كىك مرض بكتيػرم حػاد يتسػبب  Cerbero – Spinal feverكيسمى أيضان بالحمى المخية الشككية 

 عف بكتريا ثنائي االلتياب السحائي. 

غثياف كتقيء مع تيػبس العنػؽ ككثيػران  –صداع شديد  –تبدأ بالتدريظ عمى شكؿ حمى  -:أعراض المرض -
مػػػا يحػػػدث طفػػػح جمػػػدم مصػػػحكب ببقػػػع كرديػػػة كنػػػادران عمػػػى شػػػكؿ حكيصػػػالت، كيظيػػػر غالبػػػان ىػػػذياف مػػػع 

 %(. 10%( كلكف مع العالج  50  غيبكبة، معدؿ اليالؾ سابقان 
شػػػائع فػػػي المنػػػاطؽ المعتدلػػػة كالمنػػػاطؽ الحػػػارة مػػػع حػػػاالت انفراديػػػة طػػػكاؿ السػػػنة فػػػي  -:حـــدوث المـــرض -

( سػػنة. تػػزداد اإلصػػابة فػػي فصػػمي الشػػتاء كالربيػػع 12-10المنػػاطؽ الريفيػػة كالحضػػرية كتحػػدث أكبئػػة كػػؿ  
ف اإلنػاث كخصكصػان فػي التجمعػات السػكانية يصيب المرض عادة األطفاؿ كالشباب كعنػد الػذككر أكثػر مػ

 المزدحمة مثؿ المعسكرات كاألقساـ الداخمية. 

 اإلنساف.  -:المستودع -

 ( أياـ. 4-3  -:فترة الحضانة -

( سػاعة 24مستمرة لحيف اختفاء البكتريا مف إفرازات األنؼ كالفـ كعادة تنتيي بعد   -:فترة انتقال العدوى -
 مف البدء بالعالج. 

 المالمسة المباشرة كتشمؿ القطيرات كاإلفرازات مف أنؼ كحمؽ المصابيف بالعدكل.  -:ل العدوىطرق انتقا -

 بعد العدكل تحدث مناعة نكعية لمنمط المسبب.  -:القابمية لمعدوى -

  اإلجراءات الوقائية 

 التثقيؼ الصحي.  .1

 منع االزدحاـ كتكفير الشركط الصحية في مناطؽ السكف.  .2

 لممعرضيف لمخطكرة كخصكصان الحجاج ككذلؾ المسافريف إلى مناطؽ مكبكءة. استعماؿ لقاح ضد المرض  .3

 .إجراءات السيطرة عمى المريض والمالمس والبيئة 

 اإلبالغ عف اإلصابة.  -

 ( ساعة بعد بدء العالج. 24عزؿ المريض لمدة   -

 التطيير المصاحب إلفرازات المريض.  -

 أعطاء المالمسيف مادة السمفادايزيف.  -

 فرض الرقابة الصحية عمى المالمسيف.  -
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عطاء الكقايػة  - في حالة حدكث كباء تفرض الرقابة الصحية كتمقيح المالمسيف بمقاح ضد التياب السحايا كا 
 الكيمياكية. 

 عرؼ مرض التياب السحايا، كما ىي أعراضو. -:(44االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ المرض. -:(45االختبار الذاتي  
 أمأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا مف عبارات. -:(46ر الذاتي  االختبا

 يسمى مرض التياب السحايا بالحمى ػػػػػػػػػػ .1
 المستكدع لمرض التياب السحايا ىك ػػػػػػػػػػ .2
 تزداد اإلصابة بالمرض في فصمي ػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػ  .3

 تنتيي فترة العدكل لممرض بعد ػػػػػ ساعة مف البدء بالعالج .  .4

 دث بعد العدكل مناعة ػػػػػػػ لمنمط المسبب تح .5

 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بمرض التياب السحايا.  -:(47االختبار الذاتي  

 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(48االختبار الذاتي  
 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 من أعراض مرض الحصبة: .1
 د ػ جميعيا ج ػ التياب ممتحمة العيف ب ػ زكاـ كسعاؿ أ ػ حمى كتكعؾ

 يستمر انتشار الطفح الجمدي في مرض الحصبة: .9
 ( يكـ15د ػ   ( يكـ12ج ػ   ( أياـ10ب ػ   ( أياـ6-4أ ػ  

 بإعطائيم لقاح الحصبة خالل:يتم حماية المالمسين  .3
 ( أياـ7د ػ   ( أياـ6ج ػ   ( أياـ5ب ػ   ( أياـ3أ ػ  

 من أعراض مرض الحصبة األلمانية: .4
 د ػ جميعيا ج ػ تكـر الغدد الممفاكية ب ػ حمى أ ػ صداع

 تستمر مناعة األم لطفميا عند إصابتيا بمرض الحصبة األلمانية لمدة: .5
 ( أشير8د ػ   ( أشير6ػ   ج ( أشير4ب ػ   ( أشير3أ ػ  

 نسبة التشوىات الجنينية عند إصابة األم بمرض الحصبة األلمانية ىي: .6

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 
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 %40د ػ  % 30ج ػ   %25ب ػ  %15أ ػ 

 نسبة انتشار مرض الجديري بين السكان ىي: .7
 %75د ػ  %60ج ػ  %50ب ػ  %30أ ػ 

 يتم استخدام مصل مناعي بعد التعرض إلى مريض بالجديري خالل: .8
 ساعة 96د ػ  ساعة 72ج ػ  ساعة 48ب ػ  ساعة 24ػ أ 

 يتم عزل المريض بالجديري بعد ظيور الطفح لمدة: .9
 د ػ أسبكعيف ( أياـ10ج ػ   ب ػ أسبكع ( أياـ3أ ػ  

 أعراض التدرن ىي: .11
 د ػ جمعييا ج ػ آالـ الصدر كبحة الصكت ب ػ سعاؿ كنفث دمكم أ ػ الحمى كاليزاؿ

 األطفال ىي:فترة الحضانة لمرض شمل  .11
 ( يكـ21د ػ   ( يكـ18ج ػ   ( يكـ14-7ب ػ   ( أياـ 7-3أ ػ  

 يمكن عزل الفيروس من البراز بعد: .19
 ساعة 72د ػ  ساعة  48ج ػ  ساعة  36ب ػ  ساعة 24أ ػ 

 يتم عزل المريض في المستشفى لمدة: .13
 ( أسابيع4د ػ   ( أسابيع3ج ػ   ب ػ أسبكعيف أ ػ أسبكع

 العدوى لمرض الخناق ىي:فترة انتقال  .14
 ( أسابيع6د ػ   ( أسابيع4-2ج ػ   ( أسابيع3ب ػ   ( أسبكع2-1أ ػ  

 المستودع لمرض الخناق ىو: .15
 د ػ الكالب ج ػ القراد ب ػ الماشية أ ػ اإلنساف

 يكون حدوث مرض السعال الديكي بعمر: .16
 ( سنكات10د ػ   ( سنكات8-7ج ػ   ( سنكات6ب ػ   ( سنكات5-1أ ػ  

 تستمر الحمى في مرض السعال الديكي لمدة: .17
 ( يكـ15د ػ   ( يكـ12ج ػ   ( أياـ10-7ب ػ   ( أياـ9أ ػ  

 فترة العدوى لمرض السعال الديكي بعد العالج ىي: .18
 ( أياـ10د ػ   ( أياـ9ج ػ   ( أياـ7-5ب ػ   ( أياـ4-3أ ػ  
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 يتم عزل المريض بالنكاف لمدة: .19
 ( أياـ9د ػ   ( أياـ7ػ   ج ( أياـ 6ب ػ   ( أياـ3أ ػ  

 يحدث التياب المبيض عند اإلناث بنسبة: .91
 %25د ػ  %20ج ػ  %5ب ػ  %10أ ػ 

 معدل اليالك بمرض التياب السحايا بعد العالج ىو: .91
 %20د ػ  %15ج ػ  %10ب ػ  %5أ ػ 

 فترة الحضانة لمرض التياب السحايا ىو: .99
 ( يكـ14  د ػ ( أياـ4-3ج ػ   ( أياـ7ب ػ   ( أياـ 5أ ػ  

  

 

 

االختبار  االختبار الذاتي االختبار القبمي

 البعدي

 ـ د1 لمعرفة اإلجابة. 52(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ ج1

 ـ أ9 لمعرفة اإلجابة. 52(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ د9

 ـ ج3 لمعرفة اإلجابة. 52(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ ب3

 ـ د4 لمعرفة اإلجابة. 52(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ ج4

 ج-5 لمعرفة اإلجابة. 52(: راجع ص 5االختبار الذاتي   د-5

 ب-6 لمعرفة اإلجابة. 54(: راجع ص 6االختبار الذاتي   أ-6

 د-7 لمعرفة اإلجابة. 54(: راجع ص 7االختبار الذاتي   أ-7

 د-8 لمعرفة اإلجابة. 54(: راجع ص 8االختبار الذاتي   ج-8

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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 ب-9 لمعرفة اإلجابة. 54(: راجع ص 9االختبار الذاتي   ج-9

 د-11 لمعرفة اإلجابة. 54(: راجع ص 10االختبار الذاتي   ب-11

 ب-11 لمعرفة اإلجابة. 54(: راجع ص 11االختبار الذاتي   د-11

 د-19 لمعرفة اإلجابة. 55راجع ص (: 12االختبار الذاتي   د-19

 ج-13 لمعرفة اإلجابة. 55(: راجع ص 13االختبار الذاتي   أ-13

 ج-14 لمعرفة اإلجابة. 55(: راجع ص 14االختبار الذاتي   ج-14

 أ-15 لمعرفة اإلجابة. 55(: راجع ص 15االختبار الذاتي   أ-15

 أ-16 اإلجابة.لمعرفة  56(: راجع ص 16االختبار الذاتي   د-16

 ب-17 لمعرفة اإلجابة. 56(: راجع ص 17االختبار الذاتي   ج-17

 ب-18 لمعرفة اإلجابة. 56(: راجع ص 18االختبار الذاتي   أ-18

 د-19 لمعرفة اإلجابة. 56(: راجع ص 19االختبار الذاتي   ب-19

 ب-91 لمعرفة اإلجابة. 59(: راجع ص 20االختبار الذاتي   د-91

 ب-91 لمعرفة اإلجابة. 59(: راجع ص 21االختبار الذاتي   ج-91

 ج-99 لمعرفة اإلجابة. 59(: راجع ص 22االختبار الذاتي   ب-99

  لمعرفة اإلجابة. 59(: راجع ص 23االختبار الذاتي   أ-93

  لمعرفة اإلجابة. 59(: راجع ص 24االختبار الذاتي   ج-94

  لمعرفة اإلجابة. 59 (: راجع ص25االختبار الذاتي   ب-95

  لمعرفة اإلجابة. 59(: راجع ص 26االختبار الذاتي   أ-96

  لمعرفة اإلجابة. 59(: راجع ص 27االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 61(: راجع ص 28االختبار الذاتي   
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  لمعرفة اإلجابة. 61(: راجع ص 29االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 61راجع ص (: 30االختبار الذاتي   
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  لمعرفة اإلجابة. 62راجع ص (: 35االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 62(: راجع ص 36االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 62(: راجع ص 37االختبار الذاتي   
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  لمعرفة اإلجابة. 64(: راجع ص 41االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 64(: راجع ص 42االختبار الذاتي   
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 انىحدة 
 انىمطُت انسببؼت
األمراض انتٍ 
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 . الفئة المستيدفة.1-1
  تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني/ كربالء

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        
 لتكضيح أىمية كدراسة األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ الكخز كطرؽ الكقائية منيا كالسيطرة عمييا.       

 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3
الحمػػى  –الكػػزاز الػػكالدم  –تعريػػؼ األمػػراض التػػي تنتقػػؿ عػػف طريػػؽ الػػكخز كالتػػي تشػػمؿ  الكػػزاز  .18

 (.A-B التياب الكبد الفيركسي نمط –االيدز  –النزفية 

 تحديد طرؽ الكقاية مف ىذه األمراض كالسيطرة عمييا.  .19
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 . ترجمة المخطط االنسيابي إلى تعميمات.1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .25
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .26
 قـ بأداء االختبار القبمي: .27

 المدرس.درجات فأكثر فأنؾ ال تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع  9فإذا حصمت عمى  . ش

 درجات فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الكحدة النمطية. 9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ص
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية السابعة قـ بأداء االختبار البعدم: .28

 درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية الثامنة. 9إذا حصمت عمى  . ش
دراسة الكحدة النمطيػة السػابعة أك أم جػزء منيػا ثػـ درجات فأعد  9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ص

 أرجع ألداء االختبار البعدم.
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 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

الحمػى النزفيػة  –الكػزاز الػكالدم  –يعرؼ األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ الكخز كالتي تشمؿ  الكػزاز  .6

 (.A-Bالتياب الكبد الفيركسي نمط  –االيدز  –

 يحدد طرؽ الكقاية مف ىذه األمراض كالسيطرة عمييا.  .7

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 فترة الحضانة لمرض الكزاز ىي: .61
 ( يـك27د ػ   ( يـك21-4ج ػ   ( أياـ9ب ػ   ( أياـ 4-3أ ػ  

 فترة الحضانة لمرض الكزاز الوالدي ىي: .61
 ( يـك28-3د ػ   ( يـك12ج ػ   ( أياـ9ب ػ   ( أياـ 6-3أ ػ  

 النزفية: فترة الحضانة لمرض الحمى .69
 ( يـك18د ػ   ( يـك12-3ج ػ   ( أياـ8ب ػ   ( أياـ 5-3أ ػ  

 معدل اليالك لمرض الحمى النزفية ىو: .63
 %80د ػ  %70ج ػ  (%50-20ب ػ   (%20-10أ ػ  

 يحدث نزف في مرض الحمى النزفية من: .64
 د ػ جميعيا ج ػ الرئة ب ػ األنؼ أ ػ المثة

 فترة الحضانة لمرض االيدز ىي: .65
 ( سنكات10د ػ   ( سنكات6ج ػ   ( سنكات5ب ػ    أشير( 6أ ػ 

 المستودع لمرض االيدز ىو: .66
 د ػ القطط ج ػ القراد ب ػ اإلنساف أ ػ الكالب

 من أعراض مرض االيدز: .67

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 
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 د ػ جميعيا ج ػ األسياؿ المزمف  ب ػ تضخـ الغدد الممفاكية أ ػ الحمى 

 
 ( ىي:A)فترة الحضانة لمرض التياب الكبد الفيروسي نمط  .68

 ( يكـ21د ػ   ( يـك 30-28ج ػ   ( يـك 12ب ػ   ( أياـ9-3أ ػ  

 (:Aمن أعراض مرض التياب الكبد الفيروسي نمط ) .69
 د ػ جميعيا ج ػ يرقاف ب ػ غثياف  أ ػ حمى كتكعؾ 

 (ىي:Bفترة الحضانة لمرض التياب الكبد الفيروسي نمط ) .71
 ( يكـ40د ػ   ( يكـ90-60ج ػ   ( يكـ25ب ػ   ( يـك 30-20أ ػ  

 ( ىو:Bالمستودع لمرض التياب الكبد الفيروسي نمط ) .71
 د ػ الخنازير ج ػ الطيكر ب ػ القطط  أ ػ اإلنساف 

 ( ىو:Bطريقة انتقال العدوى لمرض التياب الكبد الفيروسي نمط ) .79
 د ػ جميعيا ج ػ الدـ ب ػ االتصاؿ الجنسي أ ػ الجمد
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 األمراض التي تنتقل عن طريق الوخز -ثانيًا:
 Tetanusالكزاز . 1

 مرض بكتيرم حاد تسببو عصيات الكزاز.

حػػدكث تقمصػػات عضػػمية مؤلمػػة فػػي عضػػالت الجػػذع كتصػػمب فػػي عضػػالت الػػبطف  -:أعــراض المــرض -
كالتػػػي تنمػػػك ال ىكائيػػػان فػػػي مكقػػػع بسػػػبب كجػػػكد الحػػػكافز الحسػػػية بسػػػبب تكلػػػد السػػػمـك مػػػف عصػػػيات الكػػػزاز 
 %(. 90-30الجرح. كىك يعد مف األمراض الخطرة حيث تتراكح نسبة الكفاة بو حكالي  

يكثر في المناطؽ الزراعية كفي الدكؿ النامية خصكصان عندما يككف ىناؾ مالمسة مػع  -:حدوث المرض -
 إفرازات الحيكانات كفي الناس الغير ممقحيف. 

لحيكانػػات كحتػػى أمعػػاء اإلنسػػاف ككػػذلؾ التربػػة الممكثػػة ببػػراز الحيكانػػات كنػػادران ببػػراز أمعػػاء ا -:المســتودع -
 اإلنساف. 

 ( أسابيع كحسب طبيعة الجرح كمداه كعمقو كمكقعو.3  –( أياـ 4  -:فترة الحضانة -

دخػػكؿ جػػراثيـ الكػػزاز إلػػى الجسػػـ أثنػػاء أصػػابتو بجػػركح نافػػذة مػػف تمػػكث التػػراب أك  -طػػرؽ انتقػػاؿ العػػدكل: -
لغبػػار أك بػػراز الحيكانػػات ككػػذلؾ نتيجػػة تمػػكث جػػركح الحػػركؽ أك اإلصػػابات الطفيفػػة ككػػذلؾ عػػف طريػػؽ ا

 كجكد األنسجة الميتة أك األجساـ الغريبة مما يساعد عمى نمك الميكركبات الالىكائية. 

 عامة كاإلصابة ال تعطي مناعة دائمية.  -:القابمية لمعدوى -

 :اإلجراءات الوقائية-  

 حي بشأف أىمية التمقيح بذكفاف الكزاز أك المقاح الثالثي. التثقيؼ الص .1

  -عند التعرض إلى جرح، فمغرض منع اإلصابة بمرض الكزاز نعتمد عمى ما يمي: .2

 مدل تمكث الجرح.  .أ 

 الكضع التمقيحي لممصاب.  .ب 

 استعماؿ لقاح ضد مرض الكزاز.  .ج 

 تنظيؼ الجرح مع التداخؿ الجراحي كاستعماؿ مضادات الحياة.  .د 

  اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمس والبيئة 

  -إعطاء جرعة مف لقاح تككسيد الكزاز أك جرعة مف مصؿ ضد الكزاز في الحاالت التالية: .1

 لممصابيف بجركح ممكثة كلـ يكف ممقح سابقان بمقاح ضد الكزاز أك لـ يكمؿ الجرع التقميحية.  .أ 

 ير كاضح أك مشككؾ بو.الذيف يككف التاريخ التمقيحي ليـ ضد مرض الكزاز غ .ب 

 ( ساعة كلدييـ تاريخ تمقيحي بجرعتيف مف لقاح تككسيد الكزاز.24لممصابيف بجرح أكثر مف   .ج 

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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 اإلبالغ عف اإلصابة.  .2

 التحرم عف الحالة لمعرفة ظركؼ اإلصابة بالجرح.  .3

 التحرم عف طرؽ التعقيـ المتبعة كمعرفة سبب ذلؾ.  .4

 ما ىي أعراضو.عرؼ مرض الكزاز ك  -:(1االختبار الذاتي  

 ما ىي طرؽ انتقاؿ المرض. -:(2االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(3االختبار الذاتي  
ما ىي الحاالت التي تعطػى فييػا جرعػة مػف لقػاح تككسػيد الكػزاز أك جرعػة مػف مصػؿ  -:(4االختبار الذاتي  

 ضد الكزاز.
 
 
 Neonotal Tetanusالكزاز الوالدي . 9

أحد المشاكؿ الصحية كمف أىـ أسباب كفيات األطفاؿ الرضع في أكثر البمداف النامية كخصكصان في 
البمػػداف التػػي تعػػاني مػػف نقػػص فػػي خػػدمات رعايػػة األمكيػػة كالطفكلػػة كقمػػة التغطيػػة بمقػػاح ضػػد مػػرض الكػػزاز. 

حػػػديثي الػػػكالدة  كتنتشػػػر اإلصػػػابة فػػػي المنػػػاطؽ الريفيػػػة كفػػػي أطػػػراؼ المػػػدف. تحػػػدث اإلصػػػابات عنػػػد األطفػػػاؿ
ألميات غير ممقحات كعادة تككف كالدتيـ خارج المؤسسات الصحية كعمػى أيػدم قػابالت أىميػة، حيػث يحػدث 

 المرض بسبب تمكث جرح قطع الحبؿ السرم لمكفؿ أك استخداـ مكاد ممكثة لضماد الجرح. 

مص الحميب بسػبب يككف الطفؿ طبيعيان في البداية كمف بعدىا يعاني مف صعكبة في  -:أعراض المرض -
تقمصػػات فػػي عضػػالت الفػػؾ كبعػػدىا ينتشػػر التصػػمب كالػػتقمص إلػػى بػػاقي أنحػػاء الجسػػـ كفػػي حالػػة عػػػدـ 

 العالج تنتيي بالكفاة. 
 ( يكـ. 28-3  -:فترة الحضانة -

  إجراءات الوقاية 

 تحسيف خدمات رعاية األمكمة كالطفكلة.  .1

 مقاح ضد مرض الكزاز. زيادة التغطية لألميات الحكامؿ كاإلناث في سف الخصكبة ب .2

  إجراءات السيطرة 

 إخضاع القابالت االىميات إلى التدريب كاألشراؼ الصحي عمى أعماؿ التكليد كالقبالة كطرؽ التعقيـ.  .1
 أكماؿ تمقيح األميات كاإلناث في سف اإلنجاب بمقاح ضد مرض الكزاز.  .2

 عي أعراضو.أشرح باختصار عف مرض الكزاز الكالدم كما  -:(5االختبار الذاتي  

 بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة السادسة.تحقق من سالمة إجابتك 
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 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(6االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض.  -:(7االختبار الذاتي  

 
 

 Haemorrhagic Fererالحمى النزفيو . 3
خبػػار كىػػك مػػف األمػػراض المشػػتركة بػػيف اإلنسػػاف كالحيػػكاف كىػػك مػػف األمػػراض االنتقاليػػة المشػػمكلة باأل

 الفكرم نظران الرتفاع معدؿ الكفاة بيذا المرض.

 الككنغك النزفية.  –فيركس حمى القـر  -:المسبب -

 ( يكـ. 12-3  -:فترة الحضانة -

 الحيكانات األليفة كالخراؼ كالماعز كاألبقار.  –القكارض  –القراد  –الطيكر  –األرانب  -:المستودع -

المػػزارع كالػػذيف بتمػػاس مػػع الحيكانػػات كاأللبػػاف كالقصػػابيف أك أكثػػر عنػػد العػػامميف فػػي  -:حــدوث المــرض -
العامميف في المستشفيات كالمؤسسات الصػحية كيحػدث المػرض بصػكرة مكسػمية ابتػداءان مػف شػير حزيػراف 

 (. Ticksكلغاية شير أيمكؿ بسبب نشاط ناقؿ المرض كىك القراد  

طػػػراؼ كالظيػػػر مػػػع فقػػػداف الشػػػيية ألػػػـ فػػػي األ –صػػػداع  –الشػػػعكر بالتعػػػب  –حمػػػى  -:أعـــراض المـــرض -
سياؿ كمف بعدىا يبدأ باحتقاف في الكجو كالصػدر كالػبطف كالجسػـ كمػف ثػـ تظيػر  كتقيء كألـ في البطف كا 

-5بقع نزفيػة فقػد يكػكف ىنالػؾ نػزؼ مػف المثػة كاألنػؼ كالرئػة كالػرحـ كاألمعػاء. ترتفػع درجػة الحػرارة لمػدة  
، كبعدىا تبدأ باالنخفاض كقد يحدث 12 تبكؿ دمكم، كمعدؿ اليالؾ بيذا المرض عالي كيتراكح بػيف ( يـك
 %( يتـ التشخيص بكاسطة عزؿ الفيركس مف الدـ مع أخذ االختبارات المصمية. 50-20% 

  -:طرق انتقال العدوى -

 عضة القراد البالغ، أما القراد غير البالغ فيصاب بالعدكل مف الحيكانات المضيفة.  .1

 عف طريؽ التعرض إلى الدـ. إصابة العامميف في المستشفيات .2

 القراد المصاب قد يبقى معديان طيمة حياتو.  -:فترة انتقال العدوى -

 تحدث بعد اإلصابة مناعة كلمدة ال تقؿ عف سنة. -:القابمية لمعدوى -

 اإلجراءات الوقائية 

 مكافحة القراد الناقؿ باستعماؿ مبيدات الحشرات.  .1

القػػراد كعػػدـ سػػحؽ القػػراد باأليػػدم كتكعيػػة العػػامميف مػػع التثقيػػؼ الصػػحي حػػكؿ أىميػػة عػػدـ التعػػرض إلػػى  .2
 الحيكانات كالقصابيف باستعماؿ القفازات عند الذبح كالقصابة. 

 تغطيس الحيكانات بمبيدات القراد بالتنسيؽ مع دكائر الصحة الحيكانية.  .3
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 اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمس والبيئة 

 شخيص اإلصابة. األخبار الفكرم برقيان أك ىاتفيان بعد ت .1
 عزؿ المصاب في المستشفى.  .2

%( لمػدة نصػؼ 10تطيير اإلفرازات الدمكية كاألدكات الممكثة بالدـ عف طريؽ استعماؿ الكمػكر كبتركيػز   .3
 ساعة أك عف طريؽ التعرض لمحرارة. 

ان ( يـك مع أخذ عناكينيـ كقيػاس درجػة الحػرارة مػرتيف يكميػ12كضع المالمس تحت الرقابة الصحية لمدة   .4
( أيػػػاـ ألجػػػراء الفحكصػػػات المختبريػػػة كخصكصػػػان قيػػػاس عػػػدد الصػػػفائح 3مػػػع أخػػػذ عينػػػات مػػػف الػػػدـ كػػػؿ  

 الدمكية ككريات الدـ البيضاء كفحكصات النزؼ كالتجمط الدمكم. 

التنسػػيؽ مػػع دكائػػر البيطػػره ألجػػراء تغطػػيس الحيكانػػات كالماشػػية لغػػرض قتػػؿ القػػراد الناقػػؿ مػػع رش الػػدكر  .5
 لمكبكءة بمبيدات القراد. السكنية كالمناطؽ ا

فػػػي حالػػػة حػػػدكث إصػػػابة أك اشػػػتباه إصػػػابة فػػػي مستشػػػفى يجػػػب عػػػزؿ المصػػػاب كمراقبػػػة المالمسػػػيف مػػػف  .6
المرضػػػى كالعػػػامميف الصػػػػحييف مػػػع اتخػػػػاذ االحتياطػػػات الالزمػػػػة بالنسػػػبة لإلبػػػػر كالمحػػػاقف ككافػػػػة األدكات 

 المستخدمة سابقان لممريض عف طريؽ التعقيـ بالكمكر. 

 رم عف اإلصابات غير المكتشفة في المناطؽ المكبكءة بالقراد. أجراء التح .7

 عرؼ مرض الحمى النزفية كما ىي أعراضو. -:(8االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل بالمرض. -:(9االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(10االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(11 االختبار الذاتي 

 
 
 متالزمة العوز المناعي المكتسب . 4

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 
كىك مرض فيركسي معدم، كىػك مػف المشػاكؿ الصػحية التػي تكاجػو السػمطات الصػحية فػي كثيػر مػف 

%( كتػػزداد ىػػذه النسػػبة مػػع 46البمػػداف نظػػران لزيػػادة عػػدد اإلصػػابات المكتشػػفة سػػنكيان كتكػػكف نسػػبة اليػػالؾ بػػو  
 مركر الكقت عمى تشخيص المرض. 

  -:األشخاص المرشحين لإلصابة -

 سي كغير مدمنيف عمى المخدرات التي تعطى بالكريد. المصابيف بالشذكذ الجن .1

 المصابيف بالشذكذ الجنسي كالمدمنيف عمى المخدرات التي تعطى بالكريد. .2
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 المدمنيف عمى المخدرات التي تعطى بالكريد.  .3

 المصابيف بنزؼ الدـ الكراثي.  .4

 المعالجة بنقؿ الدـ كمككناتو األخرل.  .5

 عي. فيركس متالزمة العكز المنا -:المسبب -

 اإلنساف  -:المستودع -

 ( سنكات.5( أشير  6  -:فترة الحضانة -

فقػداف الػػكزف  –اإلسػػياؿ المػزمف  –فقػداف الشػيية  –الحمػػى  –تضػػخـ الغػدد الممفاكيػة  -:أعـراض المـرض -
مػػع الشػػعكر بالتعػػب، كنتيجػػة النييػػار جيػػاز المناعػػة فػػي الجسػػـ يتطػػكر المػػرض فيصػػاب بعػػدكل مسػػببات 

 كالطفيميات كالديداف، الفطريات، البكتريا، الفيركسات.  مرضية ألمراض انتيازية

ــدوى - ــرة الع غيػػر محػػددة كتمتػػد مػػف فتػػرة عػػدـ كجػػكد األعػػراض حتػػى ظيػػكر المػػرض االنتيػػازم عنػػد  -:فت
 المصاب. 

 عامة كدرجة المقاكمة غير محددة.  -:القابمية عمى اإلصابة -

  -:طرق انتقال العدوى -

 االتصاؿ الجنسي مع شخص مصاب.  .1
 التعرض إلى الدـ كمنتجاتو.  .2

بر ممكثة بالمسبب.  .3  استعماؿ محاقف كا 

 إصابة الجنيف أثناء فترة الحمؿ مف األـ المصابة. .4

 اإلجراءات الوقائية 
 التثقيؼ الصحي.  .1
 إنشاء نظاـ مراقبة ألنو مف األمراض المشمكلة باألخبار الفكرم.  .2

 تعممة لمعالج. إجراء فحكصات مختبرية خاصة بالمرض لمدـ كمنتجاتو المس .3

 استعماؿ الحقف كاإلبر النبيذة.  .4

 إجراء فحكص مختبرية بصكرة دكرية لمفئات األكثر عرضة لإلصابة.  .5

 استبعاد الفئات األكثر عرضة مف التبرع بالدـ كاألعضاء األنسجة.  .6

 إجراء فحكص مختبرية لمدـ كمنتجاتو قبؿ استعمالو لممعالجة.  .7

 إجراء فحكص لمعامميف األجانب كالكافديف لمقطر.  .8
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الحاالت المصمية المكجبة كالتي ىي معدية يجب إجراء تكعيتيا حكؿ عدـ التبرع بالدـ كاستعماؿ الكاقيػات  .9
 عند االتصاؿ الجنسي. 

 عزؿ الحاالت السريرية في المستشفى.  .10

ر مف التماس مع مكاد ممكثة كسكائؿ تكعية العامميف في الصحة بضركرة عند التعرض إلى الجركح كالحذ .11
فرازات المرض مع استعماؿ المطيرات.  كا 

 عرؼ مرض االيدز كما ىي أعراضو. -:(12االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل بالمرض. -:(13االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(14االختبار الذاتي  

 مف ىـ األشخاص المرشحيف لإلصابة بالمرض. -:(15الذاتي  االختبار 
 
 
 Hepatitisالتياب الكبد الفيروسي  .5

 Aالتياب الكبد الفيروسي نوع 

 .Aفيركس نكع مسبب المرض:  -
عدـ كجػكد راحػة فػي منطقػة كتنتيػي بعػد أيػاـ  –غثياف  –فقداف الشيية  –تكعؾ  –حمى  أعراض المرض: -

 بظيكر اليرقاف. 
 بصكرة متفرقة أك عمى شكؿ كباء.لمرض: حدوث ا -
 اإلنساف.المستودع:  -

 ( يكـ. 30-28 _ فترة الحضانة: 
 األشخاص المرشحين لإلصابة.  -

طالب األقساـ الداخمية كالمعاىػد كالحضػانات كالمنػاطؽ الريفيػة كالتجمعػات السػكانية كفػي المعسػكرات 
 ر في الخريؼ كبداية الشتاء كفي المناطؽ المعتدلة.كالمخيمات ككذلؾ عند األطفاؿ كيقؿ بتقدـ العمر. يكث

منػذ النصػؼ الثػاني لفتػرة الحضػانة كلعػدة أيػاـ ظيػكر اليرقػاف كتصػبح غيػر فترة انتقال المـرض )العـدوى(:  -
 معدية بعد مركر أسبكع عمى ظيكر اليرقاف.

 المالمسة القريبة عف طريؽ البراز إلى الفـطرق انتقال العدوى:  -
 عامة كاإلصابة تتبعيا مناعة كالتي مف الممكف أف تككف مدل الحياة.القابمية لإلصابة:  -
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ــة:  - التثقيػػؼ الصػػحي حػػكؿ أىميػػة النظافػػة الشخصػػية كالطػػرؽ الصػػحية لصػػرؼ النفايػػات اإلجــراءات الوقائي
 كالتأكيد عمى غسؿ اليديف قبؿ كبعد تناكؿ الطعاـ. 

 إجراءات السيطرة:  -
 عف اإلصابة  األخبار الفكرم 

 عزؿ المريض لمدة أسبكع كاحد بعد ظيكر اليرقاف.  .1

 التخمص الصحي مف البراز كالبكؿ كالدـ.  .2

( كبأسػرع كقػت ممكػف بعػد التعػرض خػالؿ Aاستعماؿ المصؿ المناعي ضد التياب الكبد الفيركسػي نػكع   .3
 أسبكعيف. 

 التحرم عف المالمسيف عند الحاالت غير المشخصة.  .4

  كبائية يجب التحرم عف مصدر العدكل ككيفية انتقاليا.عند ظيكر مكجة 
 (.Aما ىي أعراض مرض التياب الكبد الفيركسي نمط   -:(16االختبار الذاتي  
 مف ىـ األشخاص المرشحيف لإلصابة بالمرض. -:(17االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(18االختبار الذاتي  

 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(19بار الذاتي  االخت
 

 Bالتياب الكبد الفيروسي نوع 
 Bفيركس نكع مسبب المرض:  -
أكجػػاع المفاصػػؿ كغالبػػان يتطػػكر إلػػى يرقػػاف مػػع حمػػى  –تقػػيء  –غثيػػاف  –فقػػداف الشػػيية  أعــراض المــرض: -

 خفيفة.
 ية.منتشر في العالـ كمتكطف كلو متغيرات مكسمحدوث المرض:  -
 اإلنساف.المستودع:  -

.90-60 _ فترة الحضانة:   ( يـك
 
 األشخاص المرشحين لإلصابة.  -
 العدكل في فترة الرضاعة.  .1
 األشخاص الذيف يسيئكف استخداـ أدكات زرؽ اإلبر.  .2

 المصابيف بالشذكذ الجنسي.  .3
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 المكجكديف في مراكز كمعاىد المتخمفيف عقميان.  .4

 المرضى كالعامميف في مراكز الكمية الصناعية.  .5

 العامميف الطبييف المتعرضيف لمدـ كالسكائؿ الصمبة.  .6

 -:أما المجاميع األكثر عرضة فيم
 الجراحيف كالمكلديف.  .أ 
 أطباء األسناف.  .ب 

 العامميف في المختبرات. .ج 

ككذلؾ األدكية المستخدمة في معالجة نزؼ الدـ ( Bمتمقى الدـ غير المفحكص لممستفيد السطحي اللتياب الكبد الفيركسي نكع  
 الكراثي ككذلؾ عند األشخاص الذيف يتـ زرقيـ بإبر ممكثة.

 فترة انتقال المرض )العدوى(:  -
الػدـ المػأخكذ مػػف أشػخاص أصػيبكا تطكعػػان اظيػر فعاليػػة فػي نقػؿ العػػدكل قبػؿ عػدة أسػػابيع مػف ظيػػكر 

 الفيركس كالتي قد تستمر لعدة سنكات. األعراض األكلية لممرض كخالؿ المرض كفترة حمؿ
 طرق انتقال العدوى:  -
كجد المستضد السطحي في كؿ اإلفرازات كسكائؿ الجسـ كالدـ كالسكائؿ المصمية كالمعػاب كالمنػي كسػكائؿ  .1

 الميبؿ. 
 االنتقاؿ عف طريؽ الجمد. .2

 عف طريؽ االتصاؿ الجنسي.  .3

 عف طريؽ تمكث الجرح. .4

 خز اإلبر كالحكادث. عف طريؽ األغشية المخاطية كك  .5

 االنتقاؿ مف األـ إلى الجنيف. .6

 .عف طريؽ استخداـ أدكات حالقة أك فرش أسناف ممكثة 

عامة كعػادة المػرض أخػؼ كبػدكف يرقػاف عنػد األطفػاؿ كفػي فتػرة الرضػاعة، مناعػة ثابتػة القابمية لإلصابة:  -
 تتبع ظيكر األجساـ المضادة لممستضد كاختفائو مف الدـ.

 الوقائية: اإلجراءات  -
  -التمقيح بمقاح التياب الكبد الفيركسي لمفئات التالية: .7
 األطفاؿ الرضع في المناطؽ عالية التكطف.  .د 

 في المناطؽ كاطئة التكطف لمفئات المعرضة لمخطكرة. .ق 

 (Bفحص األميات الحكامؿ لغرض اكتشاؼ المستضد السطحي اللتياب الكبد الفيركسي نكع   .1
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فحػص لممستضػد السػطحي فػي كػؿ مصػارؼ الػدـ لػػدـ المتبػرع بػو كقبػؿ إعطػاءه لممػرض كفػي حالػة كجػػكد  .2
 تاريخ مرضي لممتبرع يككف سبب كاؼ لرفض التبرع. 

أجػػػراء فحكصػػػات مسػػػتمرة اللتيػػػاب الكبػػػد الفيركسػػػي بعػػػد نقػػػؿ الػػػدـ كعمػػػؿ قائمػػػة باألشػػػخاص المتبػػػرعيف  .3
 كمتابعتيـ. 

 عقيـ الجيد لألدكات. استعماؿ السرنجات النبيذة كالت .4

 أجراء الفحكصات الخاصة الكتشاؼ المستضد السطحي بيف العامميف في الميف الطبية. .5

 إجراءات السيطرة:  -
 اإلبالغ الفكرم عف اإلصابة  .1

( Bاالحتػػراز مػػف الػػدـ كسػػكائؿ الجسػػـ كلغايػػة اختفػػاء المستضػػد السػػطحي اللتيػػاب الكبػػد الفيركسػػي نػػكع   .2
 يا. كظيكر األجساـ المضادة ل

 التطيير المصاحب لألدكات الممكثة.  .3

 حماية المالمسيف عف طريؽ استعماؿ المصؿ المناعي كلقاح ضد التياب الكبد الفيركسي  .4

حماية األطفػاؿ المكلػكديف حػديثان ألميػات حػامالت جػراثيـ المرضػى عػف طريػؽ اسػتخداـ المصػؿ المنػاعي  .5
 (.Bكلقاح ضد التياب الكبد الفيركسي نكع  

( سػػاعة مػػف التعػػرض كالبػػدء بإعطػػاء 24لػػكخز اإلبػػر الممكثػػة يعطػػى مصػػؿ منػػاعي خػػالؿ   عنػػد التعػػرض .6
 المقاح

فػػي حالػػػة االتصػػاؿ الجنسػػػي مػػػع شػػخص حامػػػؿ لممستضػػػد السػػطحي يجػػػب أعطػػػاء مصػػؿ منػػػاعي خػػػالؿ  .7
 أسبكعيف مف آخر اتصاؿ جنسي. 

 مػػى أىميػػة التعقػػيـ فػػي حالػػة كجػػكد كبػػاء  مكجػػة كبائيػػة( يػػتـ البحػػث عػػف حػػاالت مرضػػية أخػػرل كالتأكيػػد ع
 كالتحرم عف استخداـ الدـ كمنتجاتو.

 (.Bما ىي أعراض مرض التياب الكبد الفيركسي نمط   -:(20االختبار الذاتي  
 مف ىـ األشخاص المرشحيف لإلصابة بالمرض. -:(21االختبار الذاتي  
 ما ىي طرؽ انتقاؿ العدكل لممرض. -:(22االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(23االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(24االختبار الذاتي  

 

 

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب  
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 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 من أعراض الحمى النزفية: .31
 د ػ جميعيا ج ػ تقيء  فقداف الشييةب ػ  أ ػ حمى كصداع

 تحدث بعد اإلصابة بالمرض مناعة لمدة: .39
 د ػ سنة ( أشير 8ج ػ   ( أشير 6ب ػ   أ ػ ثالثة أشير 

 ترتفع درجة الحرارة في مرضى الحمى النزفية لمدة: .33
 ( يـك 14د ػ   ( أياـ10ج ػ   ( يكـ12-5ب ػ   ( أياـ 6أ ػ  

 من: يتم عزل فيروس الحمى النزفية .34
 د ػ المعاب ج ػ اإلدرار ب ػ البزاز أ ػ الدـ 

 نسبة اليالك بمرض االيدز ىي: .35

 %75د ػ  %55ج ػ  %46ب ػ  %20أ ػ 

 يعتبر مرض االيدز من األمراض: .36

 د ػ الطفيمية ج ػ الفيركسية ب ػ الفطرية أ ػ البكتيرية

 ( ىو:Aالمستود لمرض التياب الكبد الفيروسي نمط ) .37

 د ػ القراد ج ػ الخنازير اإلنسافب ػ  أ ػ القطط

 ( لمدة:Aيتم عزل المريض بالتياب الكبد الفيروسي نمط ) .38

 ( أسابيع4د ػ   ( أسابيع 3ج ػ   ب ػ أسبكعيف أ ػ أسبكع 

 (:Bمن أعراض مرض التياب الكبد الفيروسي نمط ) .39

 د ػ نزؼ المثة ج ػ امساؾ ب ػ يرقاف أ ػ اسياؿ 

 موثة يعطى مصل مناعي ضد المرض خالل:عند التعرض لوخز األوبر الم .41

 ( ساعة27د ػ   ( ساعة48ج ػ   ( ساعة36ب ػ   ( ساعة24أ ػ  

 

 

االختبار  االختبار الذاتي االختبار القبمي

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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 البعدي

 ـ د1 لمعرفة اإلجابة. 75(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ ج1

 ـ د9 لمعرفة اإلجابة. 75(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ د9

 ـ ب3 لمعرفة اإلجابة. 75(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ ج3

 ـ أ4 لمعرفة اإلجابة. 75(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ ب4

 ب-5 لمعرفة اإلجابة. 76(: راجع ص 5االختبار الذاتي   د-5

 ج-6 لمعرفة اإلجابة. 76 (: راجع ص6االختبار الذاتي   أ-6

 ب-7 لمعرفة اإلجابة. 76(: راجع ص 7االختبار الذاتي   ب-7

 أ-8 لمعرفة اإلجابة. 78(: راجع ص 8االختبار الذاتي   د-8

 ب-9 لمعرفة اإلجابة. 7(: راجع ص 9االختبار الذاتي   ج-9

 أ-11 لمعرفة اإلجابة. 78(: راجع ص 10االختبار الذاتي   د-11

  لمعرفة اإلجابة. 78(: راجع ص 11االختبار الذاتي   ج-11

  لمعرفة اإلجابة. 79(: راجع ص 12االختبار الذاتي   أ-19

  لمعرفة اإلجابة. 79(: راجع ص 13االختبار الذاتي   د-13

  لمعرفة اإلجابة. 79(: راجع ص 14االختبار الذاتي   

  اإلجابة.لمعرفة  79(: راجع ص 15االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 80(: راجع ص 16االختبار الذاتي   
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  لمعرفة اإلجابة. 80(: راجع ص 17االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 80(: راجع ص 18االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 80(: راجع ص 19االختبار الذاتي   

  اإلجابة.لمعرفة  82(: راجع ص 20االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 82(: راجع ص 21االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 82(: راجع ص 22االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 82(: راجع ص 23االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 82(: راجع ص 24االختبار الذاتي   
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 . الفئة المستيدفة.1-1
 تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني/ كربالء          

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        
 لتكضيح أىمية كدراسة األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ الجياز اليضمي كطرؽ مكافحتيا.       

 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3

 

 انىحدة 
 انىمطُت انثبمىت
األمراض انتٍ 

تىتقم ػه طرَك 
 اجلهبز اهلضمٍ
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 –حمػػى مالطػػا  –تعريػؼ األمػػراض التػػي تنتقػػؿ عػػف طريػػؽ الجيػػاز اليضػػمي كالتػػي تشػػمؿ  الكػػكليرا .20

 الزحار األميبي(. –التيفكئيد 

 د طرؽ مكافحة ىذه األمراض. تحدي .21

 . ترجمة المخطط االنسيابي إلى تعميمات.1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .29
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .30
 قـ بأداء االختبار القبمي: .31

درجػػػات فػػػأكثر فأنػػػؾ ال تحتػػاج لدراسػػػة الكحػػػدة النمطيػػػة كمػػػف ثػػػـ راجػػػع  9فػػإذا حصػػػمت عمػػػى  . ض
 المدرس.

 فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الكحدة النمطية.درجات  9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ط
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية الثامنة قـ بأداء االختبار البعدم: .32

 درجات فأكثر فأنتقؿ إلى دراسة الكحدة النمطية التاسعة. 9إذا حصمت عمى  . ض
منيػا ثػـ أرجػع  درجػات فأعػد دراسػة الكحػدة النمطيػة الثامنػة أك أم جػزء 9إذا حصمت عمى أقؿ مػف  . ط

 ألداء االختبار البعدم.
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 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 –حمػػػى مالطػػػا  –يعػػػرؼ األمػػػراض التػػػي تنتقػػػؿ عػػػف طريػػػؽ الجيػػػاز اليضػػػمي كالتػػػي تشػػػمؿ  الكػػػكليرا .1

 الزحار األميبي(. –التيفكئيد 

 يحدد طرؽ مكافحة ىذه األمراض.  .2

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 فترة الحضانة لمرض الكوليرا ىي: .73
 ( أياـ10د ػ   ( أياـ9-6ج ػ   ( أياـ6ب ػ   ( أياـ 3-2أ ػ  

 نسبة الوفاة بمرض الكوليرا بدون عالج ىي: .74
 %60د ػ  %50ج ػ  %30ب ػ  %20أ ػ 

 من أعراض مرض الكوليرا: .75
 د ػ جميعيا ج ػ جفاؼ ب ػ تقيء شديد أ ػ اسياؿ

 فترة الحضانة لمرض حمى مالطا ىي: .76
 ( يكـ30د ػ   ( يكـ21-5  ( يكـ12ب ػ   ( اياـ7أ ػ  

 المستود لمرض حمى مالطا ىو: .77
 د ػ جميعيا ج ػ الماعز ب ػ الخنازير الماشيةأ ػ 

 فترة الحضانة لمرض التيفوئيد ىي: .78
 ( أسابيع6د ػ   ( أسابيع5ج ػ   ( أسابيع4ب ػ   ( أسابيع3-1أ ػ  

 تكون اإلصابة بحمى التيفوئيد أكثر عند األشخاص المصابين بـ: .79
 د ػ صداع ج ػ إسياؿ ب ػ فقداف حمكضة المعدة أ ػ إمساؾ

 المستودع لمرض حمى التيفوئيد ىو: .81

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 

 

  Pre – Testاالختببر انقبهٍ  -ثبنثًب 
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 د ػ الخيكؿ ج ػ اإلنساف ب ػ  الماشية أ ػ الخنازير

 
 فترة الحضانة لمرض الزحار األميبي ىي: .81

 ( أسابيع8د ػ   ( أياـ 9-3ج ػ   ( أسابيع 6ب ػ   ( أسابيع4-2أ ػ  

 يتم تشخيص مرض الزحار األميبي من خالل: .89
 د ػ جميعيا ج ػ فحكص مصمية البرازب ػ فحص  أ ػ االعرض السريرية

 

 
 

 األمراض التي تنتقل عن طريق الجياز اليضمي -ثالثًا:
 Choleraالكوليرا . 1

 مرض بكتيرم معدم. 

 ضماف الككليرا.  -:مسبب المرض -
 ( أياـ. 3-2  -:فترة الحضانة -

 يحدث عمى شكؿ مكجات كبائية.  -:حدوث المرض -

جفػػػاؼ مػػػع حمكضػػػة المعػػدة كحػػػدكث الصػػػدمة لكػػػف ىنالػػػؾ  –تقػػػيء شػػديد  –إسػػػياؿ  -:أعـــراض المـــرض -
 %( بدكف عالج. 50نسبة الكفاة   –حاالت بدكف أعراض 

 يتـ التشخيص بزرع الخركج أك القيء كفحكصات مختبرية مصمية.  -

 -:طرق انتقال العدوى -

 تناكؿ مياه ممكثة ببراز أك تقيء المصاب.  .1

 تمكث مياه الشرب.  .2

 تناكؿ مكاد غذائية ممكثة.  .3

 أكثر عند الطبقات ذات الدخؿ الكاطيء.   -:القابمية لمعدوى -

خػالؿ فتػػرة المػرض كلعػػدة أيػاـ بعػػد شػفاء المػػريض كعنػد اسػػتخداـ مضػادات الحيػػاة  -:فتـرة انتقــال العــدوى -
 كالنتراسايكميف تككف المدة اقصر. 

  اإلجراءات الوقائية 

 الصرؼ الصحي لفضالت الشخص المصاب  المريض(.  .2

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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 حماية كتصفية كتعقيـ مياه الشرب.  .3

 السيطرة عمى الذباب الناقؿ لممرض.  .4

 لنقؿ كخزف كتحضير الطعاـ. تأميف الشركط الصحية  .5

 غمي أك بسترة الحميب.  .6

 التثقيؼ الصحي.  .7

 %( فقط. 70استخداـ المقاح أثناء المكجات الكبائية، يعطي مناعة   .8

  إجراءات السيطرة 

 اإلبالغ الفكرم عف اإلصابة.  .1

 عزؿ المريض.  .2

 ( أياـ. 5فرض الرقابة الصحية عمى المالمسيف لمدة   .3

 تتراسايكميف. أعطاء المالمسيف عقار ال .4

 التطيير المصاحب إلفرازات المريض.  .5

 أخذ نماذج مف الخركج بيف المالمسيف لغرض الزرع.  .6

 التحرم عف الحاالت غير المشخصة.  .7

 فحص الكمكر في مياه الشرب كمعالجة المصاب بعقار النتراسايكيميف.  .8

 ما ىي أعراض مرض الككليرا. -:(1االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل لممرض. -:(2 االختبار الذاتي 
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(3االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(4االختبار الذاتي  

 
 
 حمى مالطا )الحمى المتموجة(. 9

مرض بكتيرم معػدم يبػدأ بصػكرة حػادة أك تدريجيػة يمتػاز بحمػى مسػتمرة أك غيػر مسػتمرة مػع صػداع 
كضعؼ كتعرؽ كقشػعريرة كأكجػاع المفاصػؿ كيبقػى المػرض لمػدة أيػاـ كأشػير كربمػا سػنيف. كىػك مػف األمػراض 

 ادية في نفس الكقت. المشتركة بيف الحيكاف كاإلنساف، كيسبب مشكمة صحية كاقتص
 . Brucellaمجمكعة مف البكتريا مف نكع البركسيال  -:المسبب -

 ( يـك كقد تصؿ إلى عدة أشير. 21-5  -:فترة الحضانة -

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الثامنة.
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 –الدـ  –الخيكؿ. أما مصدر العدكل ىك األنسجة  –الماعز  –البقر  –الخنازير  –الماشية  -:المستودع -
فرا –الحميب الخاـ  –اإلدرار   زات الميبؿ كاألجنة التي مف حيكانات مصابة. المشيمة كا 

عند الذككر أكثر مف اإلناث، يحدث المرض كحاالت متفرقة أك مجمكعة حاالت ناتجة  -:حدوث المرض -
 عف استيالؾ حميب البقر أك الماعز أك منتجاتو غير المسترة. 

  -:طرق انتقال المرض -

 مالمسة الحيكانات المصابة أك أنسجتيا.  .1

 ميب الخاـ كمنتجاتو. استيالؾ الح .2

 االنتقاؿ عف طريؽ المختبرات.  .3

 مستمرة مع خركج البكتريا مع اإلدرار كاإلفرازات األخرل لمدة طكيمة.  -:مدة العدوى -

 عامة كمدة المناعة غير معركفة.  -:القابمية لإلصابة -

  -:تشخيص المرض -

 عزؿ مسبب المرض في الدـ أك نخاع العظـ أك األنسجة كفي إفرازات المريض.  .1

 الفحص السريرم.  .2

 . Rose Bengal Testفحص  .3

 اإلجراءات الوقائية 

 التثقيؼ الصحي لمفالحيف، عماؿ المجازر كالقصابيف حكؿ خطكرة المرض.  .1
 البحث عف الحيكانات المصابة كالقضاء عمييا.  .2

ذا كاف ذلؾ غير ممكف يغمى الحميب.  .3  بسترة الحميب كمشتقاتو مف البقر كالغنـ كالماعز كا 

 الحذر مف التعامؿ مع أجنة الحيكانات المريضة كمف ابرازاتيا كتطيير المنطقة الممكثة.  .4

 الرقابة الصحية عمى المجازر.  .5

 اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمس والبيئة 

 عف كقكع أم إصابة. إخبار السمطات الصحية  .1
 التطيير المصاحب لإلفرازات.  .2

 التحرم عف المالمسيف كمصدر العدكل.  .3

( أسػػػػػػػػابيع بعقػػػػػػػػار النتراسػػػػػػػػايكميف مػػػػػػػػع أك بػػػػػػػػدكف حقػػػػػػػػف الستركبتكمايسػػػػػػػػيف 3عػػػػػػػػالج المصػػػػػػػػابيف لمػػػػػػػػدة   .4
Streptomycin . 

 عرض مرض حمى مالطا كما ىي أعراضو. -:(5االختبار الذاتي  
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 دد طرؽ انتقاؿ العدكل لممرض.ع -:(6االختبار الذاتي  
 كيؼ يتـ تشخيص المرض. -:(7االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(8االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(9االختبار الذاتي  

 
 
 Typhoid Fererحمى التيفوئيد . 3

 مرض بكتيرم معدم. 

 . Salmonellaالسالمكنيال  -:المسبب -

كجػكد طفػح  –سػعاؿ  –تضػخـ الطحػاؿ  –فقػداف الشػيية  –تكعػؾ  –صػداع  –حمػى  -:أعراض المـرض -
%( 10كردم عمى الجذع، كفي بعض األحياف إمساؾ أك بالعكس إسياؿ. نسبة الكفػاة بػو كبػدكف عػالج  

 %(. 1لكف مع العالج قد تنخفض إلى  

 اإلنساف. -:المستودع -

 ( أسابيع. 3ما بيف أسبكع إلى   -:فترة الحضانة -

  -:خيص المرضتش -

 حسب األعراض كالعالمات السريرية.  .1

 عزؿ البكتريا مف الدـ في األسبكع األكؿ.  .2

 عزؿ البكتريا مف البراز أك اإلدرار في األسبكع الثاني.  .3

 . Widal Testفحكص مصمية مناعية  .4

  -:طرق انتقال العدوى -

 تناكؿ أما ماء ممكث أك غذاء ممكث ببراز أك إدرار المريض أك حامؿ العدكل.  .1

 تناكؿ فكاكو كخضركات ممكثة.  .2

 تناكؿ الحميب الممكث.  .3

 عف طريؽ الذباب الناقؿ لممرض.  .4

منذ األسبكع األكؿ لممرض حتى نيايػة طػكر النقاىػة طالمػا ىنالػؾ مسػببات مرضػية  -:فترة انتقال العدوى -
 %( مف المرض يصبحكف حامميف لمعدكل. 5-2 في اإلفرازات 

 االختبارات( في نياية الوحدة الثامنة.تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى 
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األشػخاص المصػابيف بفقػداف حمكضػة المعػدة. تحػدث مقاكمػة  -: عامة كتككف أكثر عند:القابمية لمعدوى -
 لممرض بعد اإلصابة بو أك اإلصابة غير السريرية. 

 اإلجراءات الوقائية 

 التخمص الصحي لمفضالت البيئية.  .1
 تكفير مياه صالحة لمشرب.  .2

 السيطرة عمى الذباب الناقؿ لممرض.  .3

 غمي أك بسترة الحميب.  .4

 فرض الرقابة الصحية عمى عمميات تحضير الطعاـ.  .5

 تشجيع الرضاعة الطبيعية.  .6

 التثقيؼ الصحي.  .7

 التمقيح بمقاح التيفكئيد.  .8

 منع مزاكلة األعماؿ بالصناعات الغذائية لحيف ظيكر سمبية نتائظ الفحص. .9

 ريض والمالمسين والبيئةاإلجراءات المتخذة لمم 
 اإلبالغ الفكرم عف اإلصابة.  .1
 عزؿ المريض.  .2

 التطيير المصاحب إلفرازات المريض.  .3

 عالج اإلصابات.  .4

 منع المالمسيف مف تداكؿ الغذاء كصنعو.  .5

 أجراء الفحكصات المختبرية لغرض التحرم.  .6

 ما ىي أعراض مرض التيفكئيد. -:(10االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل لممرض. -:(11  االختبار الذاتي
 كيؼ يتـ تشخيص المرض. -:(12االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(13االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(14االختبار الذاتي  

 
 

 

 

 بات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الثامنة.تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجا
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 Amebic dysentryالزحار األميبي . 4
 Infectiveكىػك عمػى شػكؿ الحكيصػمة المعديػة  Entammeba histolyticaكىػك عػدكل طفيمػي 

cyst  أك الطكر النشطTrophozoits . 

إسػياؿ بػػو دـ  –إسػياؿ دمػػكم كمخػاطي مػع آالـ الػػبطف  –قشػػعريرة  –حمػى  –زخػار  -:أعـراض المــرض -
 مع مخاط بالتبادؿ مع فترات أمساؾ كالتي تحدث تكـر في جدار األمعاء الغميظة. 

 فحكص مصمية.  –فحص البراز  –األعراض السريرية  -:تشخيص المرض -

 اإلنساف.  -:المستودع -

 ( أسبكع. 4-2  -:فترة الحضانة -

 لعدة سنكات.  -:فترة انتقال العدوى -

 عامة.  -:القابمية لمعدوى -

 أكثر في المناطؽ المزدكجة كخصكصان المؤسسات العقمية.  -:حدوث المرض -

  -:طرق انتقال العدوى -

 عف طريؽ البراز كمنو إلى الفـ.  .1

 تمكث الخضركات.  .2

 الذباب الناقؿ.  .3

 تمكث الماء.  .4

 اإلجراءات الوقائية -
 أتباع الطرؽ الصحية لمتخمص مف البراز.  .1
حمايػػػة مصػػػادر ميػػػاه الشػػػرب مػػػف التمػػػكث بػػػالبراز عػػػف طريػػػؽ تصػػػفية ميػػػاه الشػػػرب كاسػػػتخداـ الكمػػػكر فػػػي  .2

 التعقيـ.  

 فرض الشركط الصحية بيف العامميف في الصناعات الغذائية.  .3

 السيطرة عمى الذباب كحماية المكاد الغذائية مف التمكث.  .4

 لمفكاكو كالخضر. التنظيؼ الجيد  .5

 التثقيؼ الصحي.  .6

 التأكد مف حاممي الجراثيـ بأتباع النظافة الشخصية.  .7

 اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمسين والبيئة -

 اإلبالغ عف اإلصابة.  .1
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 عزؿ المريض.  .2

 التطيير المصاحب إلفرازات المريض.  .3

 فحص المالمسيف المشتبو بيـ.  .4

 معالجة المرضى المصابيف.  .5

 فحكصات المختبرية لغرض التحرم. أجراء ال .6

 عرؼ مرض الزحار األميبي، كما أعراض المرض -:(15االختبار الذاتي  

 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل لممرض. -:(16االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(17االختبار الذاتي  
 السيطرة عمى المرض.ما ىي إجراءات  -:(18االختبار الذاتي  

 
 

 

 

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 الموجات الوبائية يعطي مناعة:استخدام المقاح ضد الكوليرا أثناء  .41
 %90د ػ  %70ج ػ  %60ب ػ  %50أ ػ 

 يتم فرض الرقابة الصحية عمى المالمسين لمدة: .49
 ( أياـ10د ػ   ( أياـ7ج ػ   ( أياـ5ب ػ   ( أياـ3أ ػ  

 البكتريا المسببة لمرض حمى مالطا ىي: .43
 العنقكديةد ػ المككرات  ج ػ الشكيال ب ػ البركسيال أ ػ السالمكنيال

 يتم عالج المصابين بمرض حمى مالطا لمدة: .44
 ( أسابيع4د ػ   ( أسابيع3ج ػ   ب ػ أسبكعيف أ ػ أسبكع 

 نسبة الوفاة بمرض حمى التيفوئيد بدون عالج ىي: .45

 %40د ػ  %30ج ػ  %20ب ػ  %10أ ػ 

 البكتريا المسببة لمرض حمى التيفوئيد ىي: .46

 د ػ المككرات العنقكدية الشكيالج ػ  ب ػ السالمكنيال أ ػ البركسيال

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة الثامنة.

 



116 
 

 المستودع لمرض الزحار األميبي ىو: .47

 د ػ الماعز ج ػ اإلنساف ب ػ الكالب أ ػ القطط

 فترة انتقال العدوى لمرض الزحار األميبي ىي: .48

 د ػ عدة سنكات ( سنكات 6ج ػ   ( سنكات5ب ػ   ( سنكات4أ ػ  

 

 

 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبمي

 ـ ج1 لمعرفة اإلجابة. 90(: راجع ص 1االختبار الذاتي   ـ أ1

 ـ ب9 لمعرفة اإلجابة. 90(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ ج9

 ـ ب3 لمعرفة اإلجابة. 90(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ د3

 ـ ج4 لمعرفة اإلجابة. 90(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ ج4

 أ-5 لمعرفة اإلجابة. 91(: راجع ص 5االختبار الذاتي   د-5

 ب-6 لمعرفة اإلجابة. 91(: راجع ص 6االختبار الذاتي   أ-6

 ج-7 لمعرفة اإلجابة. 91(: راجع ص 7االختبار الذاتي   ب-7

 د-8 لمعرفة اإلجابة. 91(: راجع ص 8االختبار الذاتي   ج-8

  لمعرفة اإلجابة. 91(: راجع ص 9االختبار الذاتي   أ-9

  لمعرفة اإلجابة. 93(: راجع ص 10االختبار الذاتي   د-11

  لمعرفة اإلجابة. 93(: راجع ص 11االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 93(: راجع ص 12االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 93(: راجع ص 13االختبار الذاتي   

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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  لمعرفة اإلجابة. 93(: راجع ص 14االختبار الذاتي   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انىحدة 
 انىمطُت انتبسؼت
 األمراض املتىطىت

Endemic Diseases 
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 . الفئة المستيدفة.1-1
 تستيدؼ طمبة الصؼ الثاني/قسـ صحة المجتمع في المعيد التقني/ كربالء         

 Rotionale. المبررات 1-9
 صممت ىذه الكحدة:        
 لتكضيح أىمية كدراسة األمراض المتكطنة كطرؽ مكافحتيا.       

 Central Idea. الفكرة المركزية 1-3
 المالريا(. - البميارزيا تعريؼ األمراض المتكطنة كالتي تشمؿ  .22

 تحديد إجراءات مكافحة ىذه األمراض.  .23

 . ترجمة المخطط االنسيابي إلى تعميمات.1-4

 ادرس النظرة الشاممة جيدان. .33
 تعرؼ إلى أىداؼ الكحدة. .34
 قـ بأداء االختبار القبمي: .35

 درس.درجات فأكثر فأنؾ ال تحتاج لدراسة الكحدة النمطية كمف ثـ راجع الم 9فإذا حصمت عمى  . ظ

 درجات فأنؾ تحتاج إلى االستمرار في دراسة الكحدة النمطية. 9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ع
 بعد دراسة محتكيات الكحدة النمطية التاسعة قـ بأداء االختبار البعدم: .36
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درجات فأعد دراسة الكحػدة النمطيػة التاسػعة أك أم جػزء منيػا ثػـ أرجػع  9إذا حصمت عمى أقؿ مف  . ظ
 .ألداء االختبار البعدم

 

  



111 
 

 
 

 سيككف الطالب بعد االنتياء مف دراستو الكحدة النمطية األكلى قادران عمى أف:

 المالريا(.  -. يعرؼ األمراض المتكطنة كالتي تشمؿ  البميارزيا 1

 . يحدد إجراءات مكافحة ىذه األمراض.2

 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 فترة الحضانة لمرض البميازريا ىي: .83
 ( أسبكع2-1د ػ   ( أسابيع8ج ػ   ( أسابيع3ب ػ   ( أسابيع6-2أ ػ  

 يقسم مرض البميارزيا إلى: .84
 ( أنكاع5د ػ   ( أنكاع4ج ػ   ( أنكاع3ب ػ   أ ػ نكعيف

 المنشقة:المسبب لمرض البميارزيا ىو  .85
 د ػ جميعيا ج ػ اليابانية ب ػ المانسكنية أ ػ الدمكية

 فترة الحضانة لممالريا الخبيثة ىي: .86
 ( يكـ12د ػ   ( أياـ9  ( أياـ6ب ػ   ( أياـ3أ ػ  

 تقسم المالريا إلى: .87
 ( أنكاع6د ػ   ( أنكاع 5ج ػ   ( أنكاع4ب ػ   ( أنكاع3أ ػ  

 فترة الحضانة لممالريا البيضوية ىي: .88
 ( يكـ40د ػ   ( يـك 30ج ػ   ( يكـ20ب ػ   ( أياـ10أ ػ  

 يتكون برنامج استئصال المالريا من: .89
 ( مراحؿ5د ػ   ( مراحؿ4ج ػ   ( مراحؿ3ب ػ   أ ػ مرحمتيف

 يعطى الكموروكوين كعالج مؤقت لممالريا ويتكون من: .91
 ( حبات6د ػ   ( حبات 5ج ػ   ( حبات4ب ػ   ( حبات3أ ػ  

 

 

 

 Performance Objectivesاألهداف األدائُت  -ثبوًُب 
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 Endemic Diseasesاإلمراض المتوطنة 
 داء المنشقات )البيارزيا(. 1

(، تعيش الديداف البالغة في أكردة المضيؼ كتعتمػد Trematodeعدكل بدكدة مسطحة دمكية مثقبة  
أعراض المرض عمى مكضع الطفيمػي فػي جسػـ المضػيؼ كعمػى عػدد الطفيميػات المتكاجػدة. اإلصػابة بالمنشػة 
المنسكنية كاليابانية يػؤدم إلػى ظيػكر أعػراض كبديػة كمعكيػة كالتػي تشػمؿ اإلسػياؿ كالمغػص المعػكم، تضػخـ 

الدمكية تؤدم إلى ظيكر أعراض بكلية ككثرة التبكؿ كصعكبة التبكؿ الػدمكم كىػك الطحاؿ كالكبد، أما المنشقة 
األكثر شػيكعان فػي قطرنػا، كمػف أىػـ مضػاعفات المػرض إصػابة الكبػد بػالتميؼ كارتفػاع ضػغط الػدـ البػكابي فػي 

كمػػػف النػػػكع المعػػػكم بينمػػػا النػػػكع البػػػكلي تػػػأتي المضػػػاعفات مػػػف االنسػػػداد كالعػػػدكل اإلضػػػافية لمجيػػػاز البػػػكلي 
المحتمػػؿ سػػرطاف المثانػػة. يعتمػػد التشػػخيص عمػػى ظيػػكر البيػػكض فػػي البػػراز أك البػػكؿ أك العينػػات النسػػيجية، 

 ككذلؾ بعض االختبارات المصمية. 
( سػنة كعػادة الػذككر 15-12في العػراؽ البميارزيػا البكليػة كتتركػز اإلصػابات حػكالي فػي سػف   -:الحدوث -

 أكثر مف اإلناث. 
  -منشقة كمف أىـ أنكاعيا:اإلصابة بال -:المسبب -

 Schistosoma haemato bium .1المنشقة الدمكية 

 Schistosoma Japanicum .2المنشقة اليابانية 

  Schistosoma Mansoni .3المنشقة النسكئية 
اإلنسػػػػاف كيعتمػػػػد اسػػػػتمرار المػػػػرض عمػػػػى كجػػػػكد قكقػػػػع مناسػػػػب كمضػػػػيؼ كسػػػػطي كمنيػػػػا  -:المســــتودع -

 شقة المنسكنية ك  البكاليتيس( بالنسبة لممنشقة الدمكية.  البيكفالريا( بالنسبة لممن

( تكػكف داخػؿ القكاقػع Cercariaeتػأتي العػدكل مػف أشػكاؿ برقيػة كىػي المػذنبات   -:طرق انتقال العدوى -
تخػػػػرج البيػػػػكض مػػػػع البػػػػكؿ أك مػػػػع أبػػػػراز كعنػػػػدما تفقػػػػس البيضػػػػة فػػػػي المػػػػاء تخػػػػرج منيػػػػا يرقػػػػات تسػػػػمى 

 miracidiaدخؿ بعدىا المضيؼ الكسطي كبعد عدة أسابيع تخػرج مػف جسػـ القكقعػة ( أم الميراسيريـ كت
كتخترؽ جسـ اإلنساف أثناء عمؿ الشخص في الماء أك السباحة كتدخؿ إلػى الػدكرة الدمكيػة كبعػدىا تػدخؿ 

 ػرض انىحدة انىمطُت نهحقُبت –رابؼًب 
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األكعية الدمكية لمرئة ثـ تياجر إلى الكبد حيث تتطكر إلػى دكر البمػكغ كبعػدىا تػذىب إلػى أكردة التجكيػؼ 
 ( كالى أكردة المثانة البكلية كبعدىا تخرج البيكض عف طريؽ المثانة. Mansoniالبطني  

 أسابيع.  6-2 -:فترة الحضانة -

 عامة.  -:القابمية لمعدوى -

 تقارب الخمس سنكات.  -:فترة انتقال العدوى -

 :إجراءات السيطرة والمكافحة-  

 اإلجراءات الوقائية  .أ 

نشاء مرافؽ  .1  صحية في الريؼ.التخمص مف البراز كالبكؿ كا 
 تحسيف أساليب الرم كالزراعة كتقميص مكاطف القكاقع عف طريؽ إزالة النباتات أك عف طريؽ الردـ.  .2

 معالجة أماكف تكالد القكاقع عف طريؽ استخداـ المبيدات.  .3

 منع التعرض إلى المياه الممكثة باستخداـ أحذية مطاطية كمالبس كاقية.  .4

 تحماـ كغسؿ المالبس. تكفير مياه صالحة لمشرب أك االس .5

 تكعية المكاطنيف في المناطؽ المتكطنة بضركرة استعماؿ المرافؽ الصحية كعدـ التبكؿ في المياه.  .6

 تكفير العالج في المناطؽ المتكطنة لمنع تطكر المرض كانتشاره.  .7

 اإلجراءات المتخذة لممريض والمالمسين والبيئة.  .ب 
 اإلبالغ عف اإلصابة.  .1
 مبراز كالبكؿ(. التطيير المصاحب  ل .2

 عالج المصابيف.  .3

 فحص المالمسيف عف طريؽ فحص اإلدرار أك البراز كتعييف مصدر العدكل. .4

 فحػػص المػػكاطنيف لمتحػػرم عػػف اإلصػػابة كمعالجػػة كافػػة المصػػابيف كتػػأميف ميػػاه نظيفػػة  -جػػراءات كبائيػػة:إ
 صالحة لالستيالؾ البشرم كالغسؿ كالسباحة. 

 تصار عف مرض البميارزيا.أشرح باخ -:(1االختبار الذاتي  

 عدد أنكاع مسببات المرض. -:(2االختبار الذاتي  
 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل لممرض. -:(3االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(4االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(5االختبار الذاتي  

 سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة التاسعة.تحقق من  
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 Malariaالمالريا )البرداء( . 9

مػف األمػػراض المسػتكطنة التػػي تسػبب اعػػتالؿ الصػػحة فػي أجػػزاء كثيػرة مػػف المنػاطؽ االسػػتكائية كشػػبو 
  -االستكائية كفي العراؽ في المناطؽ الشمالية كىي عمى أربعة أنكاع:

 . Falciparumالمالريا الخبيثة  .1
 . Vivaxالمالريا الحميدة  .2

 . Malariaeالمالريا الربع  .3

  .Ovaleالمالريا البيضكية  .4

 طفيمي المالريا.  -:المسبب -
خمػػؿ  –يرقػػاف  –صػػداع  –تعػػرؽ  –قشػػعريرة  –المالريػػا الخبيثػػة أعراضػػيا ىػػي حمػػى  -:أعػػراض المػػرض -

عجػػز الكبػد أك الكمػػى كالتيػاب المػخ الحػػاد كغيبكبػة. كالعػػالج الفػكرم ضػػركرم  –صػدمة  –فػي تخثػر الػػدـ 
 %(. 10شخاص غير المعالجيف  حتى في الحاالت الخفيفة كمعدؿ اليالؾ بيذا المرض بيف األ

تعػػرؽ كبعػػدىا فتػػرة خاليػػة مػػف الحمػػى، تتكػػرر  –غثيػػاف  –صػػداع  –األنػػكاع األخػػرل الثالثػػة تسػػبب حمػػى 
 دكرة القشعريرة كالحمى كالتعرؽ إما يكميان أك كؿ ثاني أك ثالث يكـ. 

كفحػػػص يعتمػػػد عمػػػى الفحػػػكص المختبريػػػة كمسػػػمات الػػػدـ إلظيػػػار الطفيمػػػي فػػػي المسػػػحة،  -:التشـــخيص -
 األجساـ المضادة بعد األسبكع األكؿ لمعدكل كتستمر لسنيف عديدة. 

  -:طرق انتقال العدوى -

لسعة أنثى بعكضة االنػكفمس كتتغػذل عمػى دـ المصػاب فػي الميػؿ الحػاكم عمػى األطػكار الجنينيػة لطفيمػي  .1
كمف ثـ تتركػز  Sporozoitesالمالريا كبعدىا تستمد الخاليا الذكرية كاألنثكية في معدة البعكضة لتككيف 

Sporozoites  فػػػي الغػػػدد المعابيػػػة لمناقػػػؿ كتحقػػػف فػػػي اإلنسػػػاف كتػػػذىب إلػػػى الكبػػػد كتظيػػػر األطػػػكار الػػػال
في الدـ كتياجـ كريات الدـ الحمػراء كتنمػك كتتكػاثر بصػكرة دكريػة. تظيػر  Merozoitesجنسية لمطفيمي 

 ات تنمك الخاليا الجنسية الذكرية كاألنثكية. األعراض عند انفجار كريات الدـ الحمراء كفي بعض الكري

 عف طريؽ الحقف.  .2

 عف طريؽ عمميات نقؿ الدـ.  .3

 عند المدمنيف عمى المخدرات.  .4

 االنتقاؿ الكراثي.  .5
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( يكمان بالنسبة لمبيضػكية 30( أسبكع بالنسبة لمحميدة ك  2يكـ  المالريا الخبيثة( ك   12 -:فترة الحضانة -
 كالربع. 

 عامة.  -فترة انتقاؿ العدكل: -

 :إجراءات السيطرة والمكافحة-  

 اإلجراءات الوقائية  .أ 

 تحسيف الكضع البيئي مف ناحية طمر كردـ المياه الراكدة أماكف تكالد البعكض. .1
 رش المبيدات الحشرية ذات األثر المتبقي عمى الجدراف الداخمية لممساكف.  .2

تعماؿ أغطية األسرة عند النـك في المناطؽ التي يتكطف فييا تركيب حكاجز سمكية في أماكف المعيشة كاس .3
 المرض. 

 االستعماؿ المتكرر لطاردات الحشرات عمى الجمد.  .4

 فحص الدـ المتبرع بو.  .5

 المعالجة الجيدة لمحاالت الحادة كالمزمنة.  .6

 االستعماؿ المنظـ لمعالج الكقائي.  .7

 فحص كافة الكافديف إلى القطر. .8

 ممريض والمالمسين والبيئة. اإلجراءات المتخذة ل .ب 

 اإلبالغ عف اإلصابة.  .1
 عزؿ المريض في المستشفى لمنع انتشار العدكل عف طريؽ البعكض.  .2

التحرم عف اإلصابات بيف المالمسيف في حالة التعرض إلى المرض أك استخداـ محاقف ممكثػة أك عمميػة  .3
 نقؿ الدـ. 

 معالجة المصابيف. .4

عنػػػد ظيػػػكر حػػػاالت متعػػػددة كمكجػػػة كبائيػػػة يجػػػب إزالػػػة كافػػػة منػػػاطؽ تكالػػػد البعػػػكض كمعالجػػػة الحػػػاالت  .5
 المرضية كالمعالجة الكقائية لمباقيف. 

 عرؼ مرض المالريا ، كما ىي مسببات المرض. -:(6االختبار الذاتي  

 ع.أذكر أنكاع المالريا، كما ىي األعراض المرضية لكؿ نك  -:(7االختبار الذاتي  
 عدد طرؽ انتقاؿ العدكل لممرض. -:(8االختبار الذاتي  
 ما ىي اإلجراءات الكقائية لمنع اإلصابة بالمرض. -:(9االختبار الذاتي  
 ما ىي إجراءات السيطرة عمى المرض. -:(10االختبار الذاتي  
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 اإلجراءات العالمية 

 تعفير الطائرات أك البكاخر بالمبيدات الحشرية.  .1
 رش الطائرات المغادرة في المناطؽ المكبكءة.  .2

 مراقبة كمكافحة البعكض الناقؿ حكؿ كافة المكانئ كالمطارات كالمنافذ الحدكدية.  .3

 أعطاء أدكية مضادة لممالريا في المناطؽ المكبكءة.  .4

 المراقبة الدكلية مف قبؿ منظمة الصحة العالمية.  .5

  برنامظ استئصاؿ المالرياMalaria Eradication Program 
  -يمكف تمايز أربع مراحؿ رئيسية لبرنامظ االستئصاؿ كعمى النحك التالي:

 properatory phase. مرحمة التحضير 1
ا كتخطػػيط مكاقػػع كػؿ القػػرل كالمػػدف تييئػة معمكمػػات الزمػة عػػف المنػػاطؽ كمػدل انتشػػار مػػرض المالريػ

 كتييئة األيدم الفنية كأعداد خطة العمميات كتخصيص المبالغ الالزمة لذلؾ. 

 Attack phase. مرحمة اليجوم 9
رش المبيدات الحشرية ذات األثر المتبقي بكاسطة مضخات خاصػة لجميػع السػطكح الداخميػة لمجػدراف 

 طقة. كالسقكؼ في جميع البيكت في مدل كقرل المن

 Consilidation phase. مرحمة المراقبة 3
لمحػػػاالت الغيػػػر مشػػػفاة كاإلصػػػابات المسػػػتكردة مػػػف خػػػارج المنطقػػػة عػػػف طريػػػؽ تشػػػكيؿ فػػػرؽ خاصػػػة 

عطاء عالج متككف مف   ( حبػة مػف 2( حبات مػف الكمكرككػكيف ك  4لممسكحات الكبائية كأخذ مسحات الدـ كا 
 عطاء عالج جذرم لممصاب.دارابريـ لكؿ شخص، ثـ أخذ صبغة شريحة دـ كا  

 Maintenance phase. مرحمة الصيانة 4
الكتشاؼ أية إصابة قػد تصػؿ البمػد مػف الخػارج أك معالجػة أيػة إصػابة فػكران كخاصػة المالريػا الرباعيػة 

 مف قبؿ المؤسسات الصحية. 

 عدد اإلجراءات العالمية لمكافحة المالريا. -:(11االختبار الذاتي  
 عدد مراحؿ برنامظ اسصتئاؿ المالريا كاشرح كاحدة فقط. -:(12 االختبار الذاتي 

 
 

 الوحدة التاسعة. تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية

 

  Post – Testاالختببر انبؼدٌ  -ثبنثًب 

 تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة التاسعة.
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 حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: دائرةضع    

 فترة انتقال العدوى لمرض البميارزيا ىي: .49
 ( سنكات5د ػ   ( سنكات4ج ػ   ( سنكات3ب ػ   أ ػ سنتيف

 ترتكز اإلصابات بمرض البميارزيا في سن: .51
 ( سنة15-12د ػ   ( سنكات 9ج ػ   ( سنكات7-6ب ػ   ( سنكات4-3أ ػ  

 األيدي الفنية وأعداد خطة العمميات في مرض المالريا تكون في مرحمة:تييئة  .51
 د ػ الصيانة ج ػ المراقبة  ب ػ اليجكـ أ ػ التحضير

 يعطى الدارابريم كعالج جذري لممالريا ويتكون من: .59
 ( حبات4د ػ   ( حبات 3ج ػ   ( حبة2ب ػ   ( حبة1أ ػ  

 فترة الحضانة لممالريا الحميدة ىي: .53

 ( أسابيع4د ػ   ( أسابيع3ج ػ   ب ػ أسبكعاف أ ػ أسبكع 

 معدل اليالل لممالريا الخبيثة ىو: .54

 %40د ػ  %30ج ػ  %20ب ػ  %10أ ػ 

 

 
  

 

 

 

     

 

 

 مالحظات ميمة:

 ـ تحقق من سالمة إجابتك بمراجعة صفحة )مفاتيح اإلجابات عمى االختبارات( في نياية الوحدة .
 فأنك ال تحتاج إلى االستمرار في دراسة ىذه الوحدة.درجات فأكثر  9ـ إذا حصمت عمى 

 درجات فأنك يجب أن تستمر في دراسة ىذه الوحدة. 9ـ إذا حصمت عمى أقل من 
 

  مفبتُح اإلجببت ػهً االختببراث –سبدسًب 
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 االختبار البعدي االختبار الذاتي االختبار القبمي

 ـ د1 لمعرفة اإلجابة. 101 (: راجع ص1االختبار الذاتي   ـ أ1

 ـ د9 لمعرفة اإلجابة. 101(: راجع ص 2االختبار الذاتي   ـ أ9

 ـ أ3 لمعرفة اإلجابة. 101(: راجع ص 3االختبار الذاتي   ـ د3

 ـ ب4 لمعرفة اإلجابة. 101(: راجع ص 4االختبار الذاتي   ـ د4

 ب-5 لمعرفة اإلجابة. 101(: راجع ص 5االختبار الذاتي   ب-5

 أ-6 لمعرفة اإلجابة. 103(: راجع ص 6االختبار الذاتي   ج-6

  لمعرفة اإلجابة. 103(: راجع ص 7االختبار الذاتي   ج-7

  لمعرفة اإلجابة. 103(: راجع ص 8االختبار الذاتي   ب-8

  لمعرفة اإلجابة. 103(: راجع ص 9االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 103(: راجع ص 10االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 104(: راجع ص 11االختبار الذاتي   

  لمعرفة اإلجابة. 104(: راجع ص 12االختبار الذاتي   

       
 
 
 
 

COVID-19 نظرة عامه عن لقاحات 
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ٜ فٟ ف١شٚعبد وٛسٚٔب ٟ٘ ِغّٛػخٌ ِٓ اٌف١شٚعبد رُغجت أِشاًػب ٌٍضذ١٠بد ٚاٌط١ٛس. ٠ُغجت اٌف١شٚط فٟ  َٚ اٌجشش ػذا

اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٚاٌزٟ رزؼّٓ اٌضوبَ ٚػبدحً ِب رىْٛ ؽف١فخً، ٚٔبدًسا ِب رىْٛ لبرٍخً ِضً اٌّزالصِخ اٌزٕفغ١خ اٌؾبدح اٌٛخ١ّخ 

. لذ رُغجت 20-2019ِٚزالصِخ اٌششق األٚعؾ اٌزٕفغ١خ ٚف١شٚط وٛسٚٔب اٌغذ٠ذ اٌزٞ عجت رفشٟ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌغذ٠ذ 

ٚاٌخٕبص٠ش، أِب فٟ اٌذعبط فمذ رُغجت أِشاًػب فٟ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ اٌؼٍٛٞ. ًل رٛعذ ٌمبؽبٍد أٚ ِؼبداٌد  إعٙبًًل فٟ األثمبس

 ف١شٚع١خ ِٛافٌك ػ١ٍٙب ٌٍٛلب٠خ أٚ اٌؼالط ِٓ ٘زٖ اٌف١شٚعبد.

رٕزّٟ ف١شٚعبد وٛسٚٔب إٌٝ فُظ١ٍخ اٌىٛسأب٠ٚبد اٌّغزم١ّخ ػّٓ فظ١ٍخ اٌف١شٚعبد اٌزبع١خ ػّٓ سرجخ اٌف١شٚعبد 

َِ ؽٍّغ ٔٛٚٞ س٠جٛصٞ ِفشد اٌغٍغٍخ ِٛعت اًلرغبٖ، وّب رّزٍه  غٍفخ ِغ ع١ٕٛ ُِ اٌؼش١خ. رُؼذ ف١شٚعبد وٛسٚٔب ف١شٚعبٍد 

و١ٍٛ لبػذح، ٚ٘ٛ األوجش ث١ٓ  32إٌٝ  26لف١ظخ  ِٕٛاح ؽٍض١ٔٚخ ِزّبصٍخ. ٠جٍغ ؽغُ ع١َٕٛ ف١شٚعبد وٛسٚٔب ؽٛاٌٟ 

 (.RNA virusف١شٚعبد اٌؾّغ إٌٛٚٞ اٌش٠جٛصٞ )

( ٚرؼٕٟ اٌزبط أٚ اٌٙبٌخ، corona( ِٓ )ثبٌالر١ٕ١خ: CoV" )ػشث١ًب: ف١شٚط وٛسٚٔب. اخزظبًسا ٠coronavirusُشزك اعُ "

ؽ١ُش ٠ُش١ش اًلعُ إٌٝ اٌّظٙش ا١ٌّّض ٌغض٠ئبد اٌف١شٚط )اٌفش٠ٛٔبد( ٚاٌزٞ ٠ظٙش ػجش اٌّغٙش اإلٌىزشٟٚٔ، ؽ١ش رّزٍه 

 ٍٝ شىً ربط اٌٍّه أٚ اٌٙبٌخ اٌشّغ١خ.ُخّاًل ِٓ اٌجشٚصاد اٌغطؾ١خ، ِّب ٠ُظٙش٘ب ػ

 ٚٔظشا ٌخطٛسح اٌف١شٚط ٚخٛفب ِٓ أزشبس اٌٛثبء عبسع اٌؼٍّبء ًل٠غبد ٌمبػ . 

 

 ثٙزٖ اٌغشػخ اٌىج١شح 19-رط٠ٛش ٌمبؽبد وٛف١ذ 

خ ػذ ثفؼً اًلعزضّبس غ١ش اٌّغجٛق فٟ األثؾبس ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ، رّّىٓ اٌؼٍّبء ِٓ رط٠ٛش ٌمبؽبد إِٓخ ٚفّؼبٌ

 خالي ٚلذ ل١بعٟ. ٚرّذ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ع١ّغ إعشاءاد اٌغالِخ اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌّؼب١٠ش اٌزٕظ١ّ١خ اٌظبسِخ. 19-وٛف١ذ

اٌّغزخذِخ ؽب١ٌبً فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجٍذاْ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ، ِٓ اٌّشغغ وض١شاً أْ ٔشٜ أوضش  19-ٚإػبفخ إٌٝ ٌمبؽبد وٛف١ذ

 —خزٍفخ ِٓ اٌزط٠ٛش، ٚصّخ ػذد ِٕٙب فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌزغبسة اٌغش٠ش٠خ ؽب١ٌبً ٌمبػ ِشّشؼ رّش فٟ ِشاؽً ِ 200ِٓ 

 ٟٚ٘ اٌخطٛح األخ١شح لجً اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌٍمبػ.

 

 إِٓخ؟ 19-ً٘ ٌمبؽبد وٛف١ذ 

سد ثأعشع ٚلذ ِّىٓ، فمذ رّٛعت أْ رخؼغ ًلخزجبساد طبسِخ ػّٓ  19-ٔؼُ، إٔٙب إِٓخ. ٚسغُ أْ ٌمبؽبد وٛف١ذ ِّٛ ؽُ

رغبسة عش٠ش٠خ إلصجبد أٔٙب رٍجّٟ ٔمبؽبً ِشعؼ١خ ِزفمبً ػ١ٍٙب د١ٌٚبً ثخظٛص اٌغالِخ ٚاٌفبػ١ٍخ. ًٚل ٠ؾظً اٌٍمبػ ػٍٝ ِٛافمخ 

 ِٓ ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌٛوبًلد اٌزٕظ١ّ١خ اٌٛؽ١ٕخ إًل إرا ٌجّٝ ٘زٖ اٌّؼب١٠ش.
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ّؼب١٠ش اٌغالِخ ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزٟ ٚػؼزٙب ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ رّزضً ٌ 19-ًٚل رشزشٞ ا١ٔٛ١ٌغف أٚ رمّذَ إًل ٌمبؽبد وٛف١ذ

 ٚاٌزٟ ؽظٍذ ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّطٍٛثخ.

 

 19-و١ف رؼًّ ٌمبؽبد وٛف١ذ 

ًٍ ِؼٍذ  ف١شٚعبد، أٚ ثىز١ش٠ب، أٚ وبئٕبد دل١مخ أخشٜ ٠ّىٕٙب اٌزغجت ثبألِشاع. ٚرؤدٞ ٘زٖ  –رؼًّ اٌٍمبؽبد ػجش ِؾبوبح ػبِ

ُّؼذٞ.‘ رؼ١ٍُ’اٌّؾبوبح إٌٝ   ٔظبَ إٌّبػخ ٌذ٠ٕب أْ ٠غزغ١ت ثغشػخ ٚفبػ١ٍخ ػذ اٌؼبًِ اٌ

 

ٚوبٔذ اٌٍمبؽبد رمَٛ ثزٌه رم١ٍذ٠بً ِٓ خالي رمذ٠ُ شىً ػؼ١ف ِٓ اٌؼبًِ اٌّؼذٞ ٠ز١ؼ ٌٕظبَ إٌّبػخ ٌذ٠ٕب ثٕبء راوشح ٌٍزؼبًِ 

أْ ٠ىبفؾٗ لجً أْ ٠ظ١جٕب ثبٌّشع. ٚ٘زٖ ٟ٘ ِؼٗ. ٚثٙزٖ اٌطش٠مخ، ثٛعغ ٔظبَ إٌّبػخ أْ ١ّ٠ّض اٌؼبًِ اٌّؼذٞ ثغشػخ ٚ

 .19-اٌطش٠مخ اٌزٟ ُطّّذ ٚفمٙب ثؼغ ٌمبؽبد وٛف١ذ

 

سد ثبعزخذاَ ُٔٙظ عذ٠ذح، ٟٚ٘ رذػٝ ٌمبؽبد اٌشٔب اٌّشعبي. ٚثذًلً ِٓ رمذ٠ُ ػبًِ  19-ٚصّخ ٌمبؽبد أخشٜ ػذ وٛف١ذ ِّٛ ؽُ

ِؼبدح(، ٠ّٕؼ ٌمبػ اٌشٔب اٌّشعبي عغذ اٌّشء سِٛصاً ع١ٕ١خ ِؼٍذ ػؼ١ف )أٞ ِبدح رذفغ ٔظبَ إٌّبػخ ٌذ٠ه إٌٝ إٔزبط أعغبَ 

٠ؾزبعٙب ٌزّى١ٓ ٔظبَ إٌّبػخ ِٓ إٔزبط األعغبَ اٌّؼبدح اٌالصِخ. ٚلذ خؼغ ٔٙظ ٌمبػ اٌشٔب اٌّشعبي ٌذساعبد ػٍٝ اِزذاد 

 (.DNA)ػمٛد ِٓ اٌضِٓ. ًٚل رؾزٛٞ ٘زٖ اٌٍمبؽبد ػٍٝ ف١شٚط ؽٟ ًٚل رزذخً ثبٌؾّغ اٌخٍٛٞ اٌظجغٟ اٌجششٞ 

 

 ثؼغ أٛاع اٌٍمبؽبد اٌّؼزّذح  

 ل١ذ اٌزط٠ٛش.  19-ٌمبػ ِششؼ ِؼبد ٌّشع وٛف١ذ 200ٕ٘بن أوضش ِٓ 

 

(: ٠زىْٛ اٌٍمبػ ِٓ وجغٌٛخ د١ٕ٘خ رؾزٛٞ ػٍٝ أعضاء Pfizer-BioNTechث١ٛٔزه" )-ٌمبػ "فب٠ضس -1

اٌّشعبي، ٚاٌزٟ ( أٚ ِب ٠ؼشف ثبٌشٔب mRNA)Messenger RNAِٓ اٌؾّغ إٌٛٚٞ اٌش٠جٛصٞ اٌّشعبي 

 ". SARS COV2 رشفش ثشٚر١ٓ "عجب٠ه" ٌف١شٚط وٛسٚٔب، ٚاعّٗ اٌؼٍّٟ "

٠زُ رؼذ٠ً اٌشٔب اٌّشعبي ثشىً ؽف١ف ؽزٝ ًل ٠غجت اٌىض١ش ِٓ اًلٌزٙبثبد. ٚثؼذ اٌؾمٓ، ٠ذخً اٌشٔب اٌّشعبي 

ثبٌزبٌٟ ٠زؼٍُ اٌذفبع ػٓ اٌخال٠ب اٌؼؼ١ٍخ ٠ٚؾفض إٔزبط ثشٚر١ٕبد عجب٠ه، اٌزٟ ع١زؼشف ػ١ٍٙب اٌغٙبص إٌّبػٟ، ٚ

 ".2-ٔفغٗ ػذ ف١شٚط "عبسط وٛف
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ث١ٛٔزه( ِٓ وجغٌٛخ د١ٕ٘خ رؾزٛٞ ػٍٝ أعضاء -(: ٠زىْٛ )ِضً ٌمبػ فب٠ضسmodernaٌمبػ ِٛدسٔب ) -2

 .2-ِٓ اٌؾّغ إٌٛٚٞ اٌش٠جٛصٞ اٌّشعبي، ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ش١فشح ثشٚر١ٓ "عجب٠ه" ٌغبسط وٛف

ٕٛٚٞ اٌش٠جٛصٞ اٌّشعبي ل١ٍال، ٌىٓ دٚسّ٘ب ِزطبثك .ثؼذ اٌؾمٓ، ٠ٚخزٍف رؾؼ١ش اٌىجغٌٛخ ٚرٍم١ؼ اٌؾّغ اٌ

٠ذخً رٍم١ؼ اٌؾّغ إٌٛٚٞ اٌش٠جٛصٞ اٌّشعبي إٌٝ خال٠ب اٌؼؼالد، ٠ٚؾفض إٔزبط ثشٚر١ٕبد "عجب٠ه" ٠ٚغبػذ 

 عٙبص إٌّبػخ ٌذ٠ٕب ػٍٝ اٌزؼشف إٌٝ اٌف١شٚط ِٚىبفؾزٗ.

٠ؼًّ ثزم١ٕخ إٌبلً اٌف١شٚعٟ، ٚفٟ ٘زا (: Oxford-AstraZenecaأوغفٛسد)-ٌمبػ أعزشاص١ٕ٠ىب -3

 ( لذ رُ رؼذ٠ٍٗ ٚساص١ب ٌٍؾذ ِٓ رىبصشٖ.Adenovirusاٌٍمبػ إٌبلً اٌف١شٚعٟ، ٘ٛ ف١شٚط اٌشّجبٔضٞ اٌغذأٟ )

 " فٟ ع١َٕٛ ٘زا إٌبلً اٌف١شٚعٟ.SARS COV2" ٌف١شٚط "٠ٚspikeزُ ثؼذ رٌه إدخبي ع١ٓ ثشٚر١ٓ "

إٌّبػخ ثزؼٍُ  ٠ب اٌؼؼالد. صُ ٠ٕزظ ثشٚر١ٓ "عجب٠ه" اٌزٞ ٠غّؼ ٌغٙبص ٚثّغشد ؽمٕٗ، ٠ذخً اٌف١شٚط إٌٝ خال

 " ِٚىبفؾزٗ.SARS COV2 اٌزؼشف ػٍٝ ف١شٚط "

(: ٠ؾزٛٞ اٌٍمبػ ػٍٝ ف١شٚط وٛسٚٔب ِؼطً ثٛاعطخ ػ١ٍّبد و١ّ١بئ١خ sinovacٌمبػ ع١ٕٛفبن ) -4

٠زؼٍُ اٌغٙبص إٌّبػٟ و١ف١خ اٌزؼشف ِخزٍفخ فٟ اٌّخزجش. ٠ٚظً غالف ٘زا اٌف١شٚط وّب ٘ٛ، ٚأصٕبء اٌؾمٓ، ٚ

 ػ١ٍٗ ٚاٌذفبع ػٓ ٔفغٗ ػذ اٌف١شٚط.

(: ػٍٝ غشاس ٌمبػ ِخزجش أعزشاص١ٕ٠ىب، ٠غزخذَ اٌٍمبػ اٌشٚعٟ ِجذأ sputnik vٌمبػ "عجٛر١ٕه فٟ" ) -5

 إٌبلً اٌف١شٚعٟ، ٚ٘ٛ ٠غزؼًّ ف١شٚع١ٓ غذا١١ٔٓ

(Adenovirus ُِغؤ١ٌٚٓ ػٓ ٔضًلد اٌجشد اٌشبئؼخ، ٚلذر ،) ٓرؼذ٠ٍّٙب ٚساص١ب ؽزٝ ًل ٠زىبصشا، ٚرُ دِظ ع١

 ِشفش ٌجشٚر١ٓ عجب٠ه ثبٌغ١َٕٛ اٌخبص ثّٙب.

 (:CanSino Biologicsٌمبػ وبٔغ١ٕٛ  ث١ٌٛٛع١ىظ ) -6

 ٌمبػ ِٓ عشػخ ٚاؽذح، ٠ؼزّذ ػٍٝ رم١ٕخ إٌبلً اٌف١شٚعٟ.

ٛاعطخ " ِؼطً ث SARS COV2 : ٠ؾزٛٞ اٌٍمبػ ػً ف١شٚط "sinopharmٌمبػ ع١ٕٛ فبسَ  -7

ػ١ٍّبد و١ّ١بئ١خ ِخزٍفخ فٟ اٌّخزجش. ٠ظً غالف ٘زا اٌف١شٚط وّب ٘ٛ، ٚأصٕبء اٌؾمٓ، ٠زؼٍُ اٌغٙبص إٌّبػٟ 

 و١ف١خ اٌزؼشف ػ١ٍٗ ٚاٌذفبع ػٓ ٔفغٗ ػذ اٌف١شٚط.
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(: ٌمبػ ِٓ عشػخ ٚاؽذح، ٠غزخذَ ٘زا اٌٍمبػ Johnson &Johnsonٌمبػ عٛٔغْٛ آٔذ عٛٔغْٛ ) -8

ٌٕضٌخ اٌجشد ِؼذًل ٚساص١ب ٌٍؾذ ِٓ رىبصشٖ وٕبلً ف١شٚعٟ. ٠ٚزُ إدخبي ع١ٓ  Adenovirusف١شٚعب غذا١ٔب 

 " فٟ ع١َٕٛ ٘زا إٌبلً اٌف١شٚعٟ. SARS COV2 ثشٚر١ٓ "عجب٠ه" ٌف١شٚط "

ٚثّغشد ؽمٕٗ، ٠ذخً اٌف١شٚط اٌخال٠ب اٌجشش٠خ. ؽ١ٕٙب ،رٕزظ ٘زٖ اٌخال٠ب ثشٚر١ٓ عجب٠ه، ٚ٘ٛ ِب ٠غّؼ ٌغٙبص 

 " ِٚؾبسثزٗ . SARS COV2 شف ػٍٝ "إٌّبػخ ثزؼٍُ اٌزؼ

 covid 19اًلصبس اٌغبٔج١خ ٌٍمبؽبد اٌخبطخ ة  

ٌتخوف كثٌرون من الحصول على لقاح مضاد لفٌروس كورونا، خشٌة مما قد ٌقع من أعراض 

جانبٌة لدى الحصول على أي من اللقاحات المتاحة حالٌا. فما هً األعراض الجانبٌة األكثر 

 شدتها؟ شٌوعا للقاحات؟ وما مدى

تتسم األعراض الجانبٌة األكثر شٌوعا عقب الحصول على لقاح فاٌزر/ بٌونتٌك أو لقاح 

، “متوسطة الشدة وقصٌرة المدى”أسترازٌنٌكا/ أكسفورد المضادٌن لفٌروس كورونا بكونها 

 وفقا لموقع صحٌفة الغاردٌان اعتمادا على موقع الصحة العامة التابع للحكومة البرٌطانٌة.

الشعور بألم فً مكان الحقن باللقاح واإلجهاد أو الشعور بألم فً  غالبٌة األعراض فً وتتمثل

 أنحاء الجسم مصحوب بالصداع.

ة لقاح فاٌزر/ بٌونتٌك، ظهرت ولكن أظهرت تقارٌر أولٌة بأن بعض من تلقوا اللقاح، خاص

لدٌهم ردود فعل تمثلت فً حساسٌة شدٌدة. لتوصً وكالة األدوٌة ومنتجات العناٌة الصحٌة 

دقٌقة على األقل  51بمراقبة جمٌع الحاصلٌن على اللقاح لمدة  "MHRAبالمملكة المتحدة "

  بعد التطعٌم مباشرة.

كلٌة الطب بجامعة هارفارد األمرٌكٌة إلى  وباإلضافة لألعراض الجانبٌة السابقة، ٌشٌر موقع

  احتمال اإلصابة بعد التلقٌح بالحمى والرعشة أو الغثٌان والقئ.

إال أن الموقع األمرٌكً نبه إلى خطأ لوم اللقاحات على كل مشكلة صحٌة قد تقع بعد الحصول 

الطبٌعً،  فلو أظهر تحقٌق شامل وقوع مشاكل صحٌة معٌنة بمعدل مرتفع عن المعدل”علٌها. 

 “حٌنها ٌمكن لوم اللقاح. وإن لم ٌحدث ذلك، فغالبا األمر مصادفة سٌئة لٌس لها عالقة باللقاح.

https://m.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9/a-56145092
https://m.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9/a-56145092
https://m.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9/a-56145092
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٠ّىٓ أْ ٠ظبة اٌشخض ثؼذ فزشح ٚع١ضح ِٓ رٍمٟ اٌٍمبػ ثبٌؾّٝ أٚ آًلَ اٌؼؼالد أٚ اٌزؼت أٚ اٌظذاع. وبْ 

ٍمبؽٟ  فب٠ضس ِٚٛدسٔب. ٚلذ أثٍغ ؽٛاٌٟ اٌزؼت صبٟٔ أوضش ا٢صبس اٌغبٔج١خ ش١ًٛػب فٟ اٌزغبسة اٌغش٠ش٠خ ٌ

 % 63ِٓ%ِٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ رغبسة ٌمبػ ِٛدسٔب 69ٚ

اٌّشبسو١ٓ فٟ رغبسة ٌمبػ  فب٠ضس ػٓ رؼشػُٙ ٌؾبٌخ ِٓ اٌزؼت. ٚوبْ اٌظذاع أوضش ش١ًٛػب ِٓ اٌزؼت ث١ٓ 

% 38أثٍغ  % ػٓ شؼٛسُ٘ ثبٌظذاع، ث١ّٕب39اٌّشبسو١ٓ فٟ رغبسة ٌمبػ عٛٔغْٛ آٔذ عٛٔغْٛ، ؽ١ش أثٍغ 

 ػٓ شؼٛسُ٘ ثبٌزؼت. ٠ؼزجش اٌزؼت ٚاٌظذاع ِٓ ا٢صبس اٌغبٔج١خ األوضش ش١ٛػب ثؼذ رٍمٟ اٌغشػخ اٌضب١ٔخ.

 أٌُ اٌؼؼالد 

ٚفٟ ع١ّغ اٌزغبسة اٌغش٠ش٠خ اٌخبطخ ثبٌٍمبؽبد اٌضالصخ ،وبْ أٌُ اٌؼؼالد ساثغ أوضش ا٢صبس اٌغبٔج١خ ش١ًٛػب. 

% ِٓ 38% ِٓ اٌّشبسو١ٓ ِٓ آًلَ فٟ اٌؼؼالد، ث١ّٕب أثٍغ 60 ٚفٟ اٌزغبسة اٌخبطخ ثٍمبػ ِٛدسٔب، ػبٔٝ

اٌّشبسو١ٓ فٟ رغبسة ٌمبػ فب٠ضس ػٓ األػشاع رارٙب ،ِمبسٔخ ثؾٛاٌٟ اٌضٍش ثبٌٕغجخ ٌٍمبػ عٛٔغْٛ 

 آٔذعٛٔغْٛ.

ٔب % ِٓ ِزٍمٟ ٌمبػ ِٛدس43ث١ّٕب وبٔذ اٌمشؼش٠شح  ِٓ ا٢صبس ألً ش١ًٛػب ٌٚىٕٙب ١ٌغذ ٔبدسحً رّبِب، ؽ١ش أفبد 

%فمؾ ِٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ رغبسة ٌمبػ فب٠ضس ػٓ ٘زٖ اٌؾبٌخ. ٌُٚ ٠شؼش 32ثشؼٛسُ٘ ثمشؼش٠شح، فٟ ؽ١ٓ أثٍغ 

 % ِٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ رغبسة ٌمبػ عٛٔغْٛ آٔذ عٛٔغْٛ ثبٌمشؼش٠شح.2عٜٛ 

% ِٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌزغبسة اٌغش٠ش٠خ ٌٍمبؽٟ فب٠ضس ِٚٛدسٔب ػٓ اإلطبثخ ثبٌؾّٝ، ِمبسٔخ 15ٚأثٍغ 

 %ثبٌٕغجخ ٌٍمبػ عٛٔغْٛ آٔذ عٛٔغْٛ.9ٟ ثؾٛاٌ

ٚأوذد اٌىبرجخ أْ ِزٍمٟ ٌمبؽٟ فب٠ضس ِٚٛدسٔب ٌُ ٠ٛاعٙٛا ِشبوً فٟ اٌغٙبص اٌٙؼّٟ ِضً اٌغض١بْ ٚاٌمٟء 

 % ِٓ ِزٍمٟ ٌمبػ عٛٔغْٛ آٔذ عٛٔغْٛ أثٍغٛا ػٓ اٌغض١بْ.14ٚاإلعٙبي، فٟ ؽ١ٓ أْ ؽٛاٌٟ 

ا٢صبس اٌغبٔج١خ ثذأد فٟ ا١ٌَٛ اٌزٞ رٍمٛا ف١ٗ اٌٍمبػ ٚاعزّشد  ٚأفبد غبٌج١خ اٌّشبسو١ٓ فٟ رغبسة ِٛدسٔب ثأْ

١ِٛ١ٌٓ ثؼذ وً عشػخ. ٚفٟ اٌّزٛعؾ، ػبٔٝ ِٓ رٍمٝ ٌمبػ فب٠ضس ِٓ آصبس عبٔج١خ ثؼذ ٠َٛ إٌٝ ١ِٛ٠ٓ ِٓ 

 اٌزطؼ١ُ، ٚػبدحً ِب ٠غزّش سد اٌفؼً ٠ِٛب ٚاؽذا فمؾ.

شبسو١ٓ فٟ رغبسة ٌمبػ "عٛٔغْٛ آٔذ ٚلذ اعزّشد أػشاع اٌزؼت ٚاٌظذاع ٚآًلَ اٌؼؼالد ٌذٜ اٌّ

 عٛٔغْٛ" ٌّذح ١ِٛ٠ٓ فٟ اٌّزٛعؾ، ث١ّٕب ػبٔٛا ِٓ أػشاع اٌغض١بْ ٚاٌؾّٝ ١ٌَٛ ٚاؽذ فمؾ.
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