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البروسيال (الحمى المالطية)
هــو أحــد األمــراض املعدية التــي تنتقل من
احليوانــات املصابــة باملرض إلى اإلنســان،
عــن طريق االختــاط باحليوانــات املصابة
أو تناول حلومها وألبانها.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعــراض :مــن أســبوع إلــى أربعة أســابيع

وقد تصل إلى عدة أشهر.
أعراض املرض :ارتفاع في درجة حرارة اجلسم ،تعرق ليلي ،ضعف ،آالم باملفاصل.
العالج :عن طريق مجموعه من املضادات احليوية التي قد تســتمر لعدة أســابيع في حالة
وجود مضاعفات للمرض.
ال يوجد تطعيم لإلنسان ولكن يوجد تطعيم للحيوان ضد املرض.

الجذام
مرض بكتيري ٍ
معد ،يصيب بشــكل رئيســي
اجللــد واألعصــاب الطرفيــة ،وينتقــل عــن
طريــق الــرذاذ املتطايــر مــن األنــف والفــم
أثنــاء اخملالطة عن قــرب لفترات طويلة مع
الشخص املصاب.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعــراض :قــد تصــل إلــى عــدة ســنوات

قبــل ظهــور األعــراض ،وإذا لــم يعالج اجلذام ميكن أن يســبب ضرر تدريجــي مدمر للجلد
واألعصاب واألطراف والعينني.
العــاج :فترة العالج تختلف حســب نوع اجلذام ( 24- 6شــهر) ويجــب متابعة املريض ملدة
 10 -5سنوات بعد االنتهاء من العالج.
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النكاف (مرض خاز باز)
مــرض ٍ
معد يســببه فيــروس النــكاف ويؤثر
في املقام األول على الغدد اللعابية.
ينتقــل عــن طريق االتصــال املباشــر أو عن
طريق الرذاذ احملمول من اجلهاز التنفسي.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعراض 3-2 :أسابيع.
أعراضــه :ارتفاع في درجة حرارة اجلســم،

الصداع ،آالم بالعضالت ثم تورم الغدة النكافية ،إحداهما أو كالهما.
ميكن الوقاية عن طريق التطعيم.

الحصبة
مرض فيروســي شديد العدوى ،وينتقل عن
طريق التنفس.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعراض 14-7 :يوم
أعراضــه :ارتفاع في درجة حرارة اجلســم،

مصحوبــاً بكحــة جافــة واحمــرار بالعينني،
وكذلــك طفــح جلــدي يظهــر فــي اليومــن
الرابع واخلامس ،يبدأ في منطقة الوجه ثم اجلذع وباقي اجلسم.
ميكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.

الحصبة األلمانية
مرض فيروسي يصيب األطفال غالباً وبعض الكبار.
العدوى :عن طريق التنفس ،أو عن طريق املشيمة من األم للطفل أثناء احلمل.
الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض 21-14 :يوم.
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فتــره العــدوى 4 :أيــام قبــل ظهــور الطفــح
اجللدي وتســتمر العــدوى  4أيام بعد ظهور
الطفح اجللدي.

أعراضه:
•ارتفاع طفيف في درجة حرارة اجلسم.
•ألم باملفاصل.
•تضخم وألــم في الغــدد الليمفاوية في

أعلى العنق وخلف األذن.
•طفح جلدي أحمر على الوجه واجلسم قد يكون مصحوباً بحكة شديدة.
•إذا أصيبــت املــرأة احلامــل ميكن أن يحــدث للجنني بعــض املضاعفات مثل تشــوهات
بالقلب ،اإلصابة بالصمم ،العمى ،التخلف العقلي أو موت اجلنني.
ميكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.

السعار (داء الكلب)
مــرض فيروســي قاتل يســبب التهابــاً حاداً
باملخ.
ينتقل عقب تعرض االنسان لعضة أو خدش
عميق في اجللــد من حيوان مصاب ،ومتثل
الكالب الناقل الرئيس للمرض.
أعراضــه :حمــى ،ألــم شــديد فــي موضــع
اجلرح ،يعقب ذلك ظهور أعراض داء الكلب
الهياجي ومن عالماته فرط النشاط ورهاب املاء والهواء ،ثم تعقبه الوفاة.
الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض 9 :أيام وقد تصل إلى  180يوماً.
ال يوجد عالج خاص أو فعال ،ويؤدي املرض إلى الوفاة.
ميكن الوقاية منه عن طريق اللقاحات.
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التهاب السحايا (الحمي الشوكية)
عدوى خطيرة تصيب البطانة الرقيقة التي
حتيــط بالدمــاغ والنخاع وغالبا ما يســببها
عدوى ميكروبية.
العــدوى :عــن طريــق رذاذ اإلفــرازات
التنفسية أو إفرازات احللق.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعراض 10 - 2 :أيام.
األعراض :ارتفاع في درجة حرارة اجلسم ،صداع ،تقيؤ مع تيبس الرقبة وأحياناً تشنجات
وغيبوبة.
يجب العالج باملضادات احليوية في أسرع وقت ممكن.
ميكن الوقاية منه عن طريق اللقاحات.

الحمى التيفودية
عدوى بكتيرية تســببها بكتيريا الســاملونيال
التيفية.
العدوى :عن طريق الطعام واملياه امللوثني.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعراض :من أسبوع إلى أسبوعني.
األعراض :ارتفاع في درجة حرارة اجلسم،

صداع ،آالم بالبطن ،إمساك أو إسهال
ويتم العالج عن طريق املضادات احليوية.
تتوفر لقاحات ضد احلمى التيفودية ولكن فاعليتها جزئية.
أهــم طــرق الوقايــة :شــرب ميــاه نظيفة وحتضيــر الطعــام بطريقة آمنة والعيــش في بيئة
نظيفة وصحية.
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الكوليرا
إســهال حــاد ناجم عن تنــاول طعــام أو ماء
ملوث ببكتيريا الكوليرا.
تنتشــر الكوليــرا في األماكن التــي ال يتوفر
بها أنظمة صحية كافية ملعاجلة املياه.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعراض :قصيرة من  24إلى  48ساعة.
األعــراض :إســهال شــديد قــد يــؤدي إلــى

انهيار الدورة الدموية والوفاة.
األشــخاص الذين يعانون من انخفاض املناعة واألطفال املصابني بســوء التغذية معرضون
أكثر خلطر املوت.
الوقاية :شــرب مياه نظيفة وحتضير الطعام بطريقه آمنة وأخذ لقاح الكوليرا عند الســفر
إلى مناطق موبوءة.

السعال الديكي (الشاهوق)
هــو مــرض بكتيري شــديد العــدوى يصيب
اجلهاز التنفسي.
العــدوى :عــن طريق الســعال والعطس من
شخص مصاب.
يكــون املريــض معدياً مــن بدايــة األعراض
حتــى حوالــي ثالثة أســابيع من بدايــة نوبة
الســعال أو حتى بعد خمســة أيام من بداية
العالج باملضادات احليوية.
العالج :أدوية خافضة للحرارة ومضادات حيوية.
الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض :من  3أيام إلى ثالثة أسابيع.
الوقاية :الوسيلة الرئيسية ملنع السعال الديكي هي التطعيم.
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الجديري المائي (الجدري المائي أو العنقز)
مــرض فيروســي شــديد العــدوى يســبب
طفحاً جلدياً.
العدوى :عن طريق العطس أو الســعال من
قبل شــخص مصــاب بالعــدوى أو عند ملس
الســائل املوجــود فــي احلويصلــة اجللديــة
نفسها.
األعــراض :ارتفــاع درجــة حرارة اجلســم،
الشعور بالتعب ،الصداع ،وبعدها بيوم أو اثنني يظهر الطفح اجللدي مع حكة في اجللد.
فترة العدوى :يومني قبل ظهور الطفح اجللدي وحتى يتم كسو كل احلويصالت بالقشرة.
الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض :من أسبوع إلى ثالثة أسابيع.
العالج :أدوية خافضة للحرارة ،واألدوية املضادة للفيروسات.
الوقاية :عن طريق التطعيم.

الحزام الناري (هربس زوستر)
التهــاب فيروســي حاد يظهر علــى هيئة ألم
وحويصــات في نطاق جلدي محدد ،غالباً
في جهة واحدة من اجلسم.
يســببه نفــس الفيــروس املســبب ملــرض
اجلديــري املائــي الذي يظل موجــوداً كامناً
فــي العقــد العصبيــة لعــدة ســنوات بعــد
اإلصابــة األولــى باجلديــري املائــي والذي
يتنشط مرة أخرى بسبب ضعف املناعة ألي سبب.
األعراض :طفح جلدي في جهة محددة من اجلسم مع آالم شديدة.
العالج :مضادات الفيروسات ومسكنات األلم.
الوقاية :عن طريق التطعيم.
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الفيالريا
مرض طفيلي يســببه ديدان مجهرية تعيش
في اجلهاز الليمفاوي البشري.
العــدوى :عــن طريــق لــدغ إنــاث البعــوض
احلاملة للعدوى.
قــد يظــل املصاب لعدة ســنوات قبــل ظهور
أعراض املرض.
األعــراض :داء الفيــل وهــو انتفاخ مع زيادة
سماكة اجللد واألنسجة وتظهر بشكل رئيسي في األطراف السفلية نتيجة انسداد األوعية
الليمفاوية بها .تصبح القدم في حجم القدم األمامي للفيل كما يســبب عدة أعراض أخرى
حسب نوع العدوى.

الليشمانيا
هــو مرض ينجم عن طفيل الليشــمانيا ويتم
نقله إلى جســم اإلنســان بواسطة لسعة من
ذبابة الرمل.
داء الليشــمانيات اجللدي :يصيب اجللد
ويــؤدي إلــى ظهــور جــروح متقرحــة وتدوم
ألشــهر طويلــة علــى الرغــم مــن العالجات
اخملتلفة.
داء الليشــمانيات اجللــدي اخملاطــي :ينتشــر هذا النــوع في القــارة األمريكية اجلنوبية،
ويسبب قرحة في اجللد في موضع اللسعة وينتشر أيضاً في جتويف الفم واألنف.
احلشوي :يسبب ظهور بقع داكنة على سطح اجللد ،مع ارتفاع في درجة
داء الليشمانيات
ّ
حرارة اجلســم ،كما يحدث انخفاض حاد في وزن اجلســم وتضخم في الطحال وفي الكبد
مصحوباً بفقر الدم وانخفاض في عدد خاليا الدم البيضاء.
إذا بقي هذا النوع بدون معاجلة ،فقد ينتهي باملوت.
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الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض :من  6شهور إلى سنة.
ال يوجد لقاح مضاد للمرض حتى اآلن.
العالج :املضادات امليكروبية املناسبة.

التهاب الكبد الفيروسي
مــرض معــدي يصيــب الكبــد ينشــأ نتيجة
إصابة الكبد بأحد الفيروسات الكبدية.
هنــاك خمســة فيروســات رئيســية تســبب
ذلك االلتهاب ويشــار اليها باألمناط اآلتية:
(.)A,B,C,D,E

التهاب الكبد :A

ينتقــل عــن طريــق األغذيــة وامليــاه امللوثــة
بفيروس املرض.

الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض :من  28-14يوماً.
األعــراض :حمى ،فقدان الشــهية ،إســهال ،غثيان ،ألم بالبطن ،بــول غامق اللون واإلصابة
باليرقان (اصفرار اجللد وبياض العني).
الوقاية :عن طريق التطعيم والنظافة العامة.

التهاب الكبد الوبائي :B

عدوى فيروسية تصيب الكبد وميكن أن تسبب أمراض حادة ومزمنة.
العدوى :عن طريق االتصال اجلنســي أو اســتخدام األدوات احلادة امللوثة وكذلك من األم
إلى جنينها .وال ينتقل املرض عن طريق األغذية أو املياه امللوثة.
الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض :من  30يوم إلى  180يوم.
ميكن أن يسبب تليف بالكبد أو سرطان الكبد.
الوقاية :عن طريق التطعيم.

التهاب الكبد الوبائي :C

عدوى فيروسية تصيب الكبد وتسبب أعراضاً مزمنة وأحياناً حادة.
الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور األعراض :تصل فترة احلضانــة لفيروس هذا النوع
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خمسني يوماً تقريباً.
العدوى :عن طريق الدم امللوث ،أو حقن ملوثة بهذا الفيروس ،أو االتصال اجلنسي.
ال يوجد تطعيم ضد االلتهاب الكبدي .C

المالريا
مرض ٍ
معد فتاك ينتقل عن طريق لدغ أنثى
نوع معني من البعوض.
األعراض :ارتفاع في درجة حرارة اجلســم
مع تعرق غزير ،صداع وقيء.
املضاعفــات :فقر الدم ،فشــل كلوي ،فشــل
في وظائف التنفس ،املالريا الدماغية التي
قد تؤدي إلى الغيبوبة واملوت.

الفترة ما بني اإلصابة إلى ظهور األعراض :من أسبوع إلى  3أشهر ،وقد تصل إلى عام
حسب نوع املالريا.
الوقاية :يجب استشــارة الطبيب قبل الســفر إلى األماكن التي يســتوطن بها املرض ،حيث
أن هنــاك أدويــة تعطــى للوقايــة من املالريا قبل الســفر ،وفى أثناء الســفر يجب اســتعمال
الناموسية أثناء النوم ،ارتداء مالبس طويلة مع وضع طارد للحشرات على اجللد.
التشــخيص املبكــر والعــاج يــؤدي إلــى الشــفاء التــام بينمــا تأخــر التشــخيص يــؤدي إلى
املضاعفات التي قد تسبب الوفاة.

اإليدز (متالزمة العوز المناعي المكتسب)
مرض فيروسي خطير يسببه فيروس اتش آي في  HIVأو ما يعرف بفيروس نقص املناعة
البشــري ،يقــوم بتدميــر اجلهــاز املناعي في اجلســم مما يجعــل املصاب عرضــة لإلصابة
بامليكروبات االنتهازية وبعض األورام اخلبيثة التي قد تؤدي إلى الوفاة.
العدوى :عن طريق االتصال اجلنسي مع شخص مصاب أو نقل دم ملوث أو زراعة األعضاء
املصابــة أو اســتخدام األدوات احلــادة امللوثــة مثــل اإلبــر وأدوات احلالقة والوشــم وأدوات
التجميل ،كما تنتقل العدوى من األم املصابة إلى اجلنني أثناء الوالدة أو بالرضاعة الطبيعية.
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العــاج :األدويــة املضــادة للفيــروس والتي
تعمــل علــى تقوية املناعة واحلد من نشــاط
الفيروس وتطور املرض.
ال ينتقــل املــرض عــن طريــق املصافحــة
واملعانقــة ،واســتخدام احلمامــات ودورات
امليــاه ،واســتخدام حمامــات الســباحة،
واخملالطــة فــي أماكــن العمــل والدراســة،
واحلشــرات والبعوض ،وتناول األطعمة واملشــروبات واســتخدام األكــواب وأدوات الطعام،
والكحة والعطاس ،واستخدام املناشف والفوط.
األعراض :ال توجد أعراض غالباً في السنوات األولى ،ومع تدمير اجلهاز املناعي تدريجيا
يبــدأ املريض بالشــعور بالتعب واإلرهاق بدون ســبب واضح ،ارتفاع فــي درجة احلرارة ملدة
طويلة ،اإلسهال الشديد املستمر ،الهزال ونقص الوزن السريع ،بقع بيضاء في الفم ،العرق
الليلي ،تضخم بالغدد الليمفاوية ،وتكرار العدوى وااللتهابات.

التيفوس (التيفوس الوبائي أو الحمى النمشية)
معد يســببه ميكــروب متواجد غالباً
مرض ٍ
فــي الفئران وينتقل املرض بواســطة القمل
والبراغيث التي تتطاير من هذه احليوانات
ثم تلدغ اإلنسان.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعراض :من أسبوع إلى  3أسابيع.
األعراض :ارتفاع في درجة حرارة اجلسم،

صداع وطفح جلدي.
املضاعفات :التهاب السحايا أو الرئتني ومشاكل بالقلب والدورة الدموية.
العالج :املضادات احليوية املناسبة.
الوقاية :عن طريق العالج الوقائي قبل السفر لألماكن املوبوءة ،كذلك النظافة الشخصية
والقضاء على الفئران واحليوانات الناقلة للمرض.
11

حمى الضنك (حمى الدنج)
مرض فيروسي ينتشر عن طريق لدغات إناث البعوض املصابة بالفيروس.

الفتــرة مــا بــن اإلصابــة إلــى ظهــور
األعراض :من  3أيام إلى أسبوعني.
األعــراض :حمــى فجائيــة وآالم قويــة فــي

العضــات أو الظهر ملــدة  7-5أيام ،ويظهر
أحيانــاً طفــح جلدي مثير للح ّكــة في جميع
أنحــاء اجلســم فــي نهايــة فتــرة احلمــى،
ومعظــم اإلصابــات تكــون بســيطة بــدون
مضاعفات خطيرة.
فــي نســبة قليلــة من احلاالت يظهــر نزيف دموي (مــن الفم ،األنف ،اجللــد واألمعاء) ،وفي
حاالت متباعدة يحدث هبوط في ضغط الدم إلى حد الصدمة والوفاة.
العالج :عالج األعراض فقط ،إذ ال يوجد دواء ضد الفيروس املسبب لها.
الوقاية :جتنب لدغات البعوض أثناء السفر للمناطق املوبوءة.
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