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 األعراضتقييم انحبالد حست 

 (:ILI) تقٌٌم الحاالت حسب وجود أعراض شبٌهة األنفلونزا

 مع كحة مع عدم وجود أسباب أخرى خالل العشرة أٌام األخٌرة  38 أكبر من أو ٌساويارتفاع فً درجة الحرارة 

 حاالت بسٌطة

أعراض بسٌطة لألنفلونزا )

ولٌست ضمن مجموعات 

 (عالٌة الخطورة

بالمنزل واتباع اإلجراءات عالج  -

 المتخذة  بالمنزل

االعراض حسب رؤٌة الطبٌب عالج  -

 المعالج

حاالت بسٌطة ضمن مجموعات عالٌة 

 الخطورة

 :أي من+ أعراض بسٌطة لألنفلونزا 

أقل من عامٌن أو أكثر من : العمر -

 عاما   65

 السٌدات الحوامل -

 وجود أمراض مزمنة -

 سمنة مفرطة -

 حاالت شدٌدة

 :أي من+ أعراض األنفلونزا 

 عالمات تدهور الجهاز التنفسً -

 ضٌق وصعوبة فً التنفس -

 تغٌر الوعً -

 جفاف -

 عالمات الصدمة -

التهاب شعبى رئوى ٌتم تشخٌصه  -

 اكلٌنٌكٌا  أو باألشعة 

 حجز

 بالمستشفى

 (األوسٌلتامٌفٌر)عالج التامٌنٌل 

 مسحة مزدوجة حلق )عٌنة للفحص

 (وأنف فً نفس األنبوبة

عالج بالمنزل واتباع •

 اإلجراءات المتخذة بالمنزل

بالمنزل لمدة  التامٌنٌلعالج •

 خمسة أٌام



 
انحبنخ 

 انجسيطخ 

 

 حجز بالمستشفى

 عٌنة تبعا لنوع اإلشتباه

 (األوسٌلتامٌفٌر)إعطاء التامٌنٌل 

 حسب الجرعات المحددة لحٌن ظهور نتٌجة العٌنة

 ٌوقف التامٌنٌل

ٌعالج بالمستشفى حسب حالته، وما ٌراه 

 الطبٌب المعالج
أٌام من  5ٌستكمل إعطاء التامٌنٌل لمدة 

 تارٌخ بداٌة إعطائه

 تقٌٌم الحالة فً نهاٌة الٌوم الخامس

 ٌوقف التامٌنٌل

 ٌعالج حسب حالته
أٌلام أخلرى، ملع مضلاعفة الجرعلة العادٌلة إذا  5ٌستمر التامٌنٌلل لملدة •

أٌلام ملن تلارٌخ بداٌلة العلالج  10قرر الطبٌب المعالج، وذلك بحلد أقصلى 

 بالتامٌنٌل

 ٌقرر الطبٌب المعالج مدى حاجته للرعاٌة المركزة•

إٌجابً لفٌروسات  سلبً

 األنفونزا

تستمر اإلجراءات المنزلٌة 

بعد اختفاء األعراض بـ 

 ساعة 24

 استمرار التدهور تحسن

 تدهور تحسن

 اإلجراء

 عالج بالمنزل -

 عالج األعراض -

 الحالة البسٌطة



أمراض رئوٌة مزمنة 

 أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة 

 (ما عدا ارتفاع ضغط الدم)

ًأمراض بالجهاز المناع 

أمراض الدم 

 (فشل كبدي، )أمراض الكبد المزمنة....... 

 (فشل كلوي،)أمراض الكلى المزمنة....... 

السكر 

السمنة المفرطة المرضٌة 

 

 ال ٌتم أخذ مسحة 

  أٌام 5 لمدة المرٌض تكفً والتً المحددة الجرعات حسب المنزل فً (األوسٌلتامٌفٌر) التامٌنٌل وصف 

 لألسوأ األعراض تطور على تدل  عالمة أي ومالحظة بالمنزل، المتخذة اإلجراءات اتباع مع بالمنزل عالج

 تدهور تحسن

 أٌام 5لمدة  التامٌنٌلٌستكمل إعطاء   •

 من تارٌخ بداٌة إعطائه    

 تستمر اإلجراءات المنزلٌة إلى بعد اختفاء  •

 ساعة 24األعراض بـ    

 حجز بالمستشفى 

 عٌنة تبعا  لنوع االشتباه 

 أٌام من تارٌخ بداٌة إعطائه 5لمدة  التامٌنٌلٌستكمل إعطاء  

 (من تارٌخ بداٌة إعطاء التامٌنٌل (تقٌم الحالة فً نهاٌة الٌوم الخامس •

الحاالت البسٌطة تبعا   فىوٌستكمل بروتوكول العالج كما 

 لنتٌجة فحص العٌنة

انحبنخ 
انجسيطخ 
مع وجىد 
عىامم 
 خطىرح



انحبالد 
انتىفسيخ 
انشذيذح 

(SARI) 

مع كحة فً   38 أكبر من أو ٌساويارتفاع فً درجة الحرارة 

 األخٌرةعدم وجود أسباب أخرى خالل العشرة أٌام 

 .بالمستشفىداخلٌا  فً مرٌض محجوز  

 :  تىجذ أعراض شذيذح
 عالمات تدهور الجهاز التنفسى 

 أوصعوبة بالتنفسضٌق 

عالمات تغٌر درجة الوعى 

عالمات الجفاف 

عالمات الصدمة االكلٌنٌكٌة 

عالمات أخرى تدل على تدهور الحالة حسب تقٌٌم الطبٌب المعالج 



 :اآلتىوتتمثل فى 

 :األطفالفى  -1

 :عالمات إكلٌنٌكٌة لوجود مرض بالجهاز التنفسى مثل

  

فتحتى األنف  إتساع((Nasal flaring 

 إنحسار الضلوع للداخل(Indrawing of intercostals) 

 الحشرجة(Stridor) 

 النت(Grunting) 

 األطفال مرة فى الدقٌقة فى  40<و( سنة —شهرٌن )مرة فى الدقٌقة فى األطفال  50< زٌادة معدل التنفس 

 (سنوات 5 -سنة )

 زرقةفً صورة  نقص فى نسبة  األكسجٌن بالدم Cyanosis   أو بواسطة جهازPulse Oximetry 

عدم قدرة الطفل على شرب المٌاه والرضاعة الطبٌعٌة 

قئ مستمر 

 تشنجات 

فقدان الوعى أو الخمول 

طفح جلدي 

أى درجة خطورة علً حٌاة المرٌض ٌقررها الطبٌب المعالج 

 



 فى الكبار والبالغٌن - 2

  

صعوبة أوضٌق فى التنفسDyspnea  

زٌادة معدل ضربات , زٌادة معدل التنفس, إنخفاض بضغط الدم: تغٌٌر بالعالمات الحٌوٌة
 القلب

آالم بالصدر 

 95وفى الحوامل أقل من أو ٌساوى %  90نسبة األكسجٌن بالدم أقل من أو ٌساوى % 

 الموجودة فى بعض الحاالت   المزمنة تدهور فى األمراض 

    Changes in underlying co-morbidities  

 انخفاض فى درجة الوعى 

 جفاف 

تغٌرات مرضٌة بأشعة الصدر 

أي درجة خطورة علً حٌاة المرٌض ٌقررها الطبٌب المعالج 
 



 

  تقٌٌم الحالة 

 دخول المستشفى 

 ًأخذ التارٌخ المرض 

 عمل الفحوص المعملٌة الالزمة 

 عمل أشعة على الصدر 

 إعطاء التامٌنٌل حسب الجرعة المقررة وتقٌٌم الطبٌب المعالج 

 اتباع اإلرشادات العالجٌة الواردة بالدلٌل 

 (SARI)بنحبالد انتىفسيخ انشذيذح اإلجراءاد انخبصخ ث





(  انتبميىيم)جرعبد عقبر األوسيهتبميفير 
 األوفهىوساانمضبد نفيروسبد 

 الجرعة المرٌض
 (لمده خمسة أٌام)

 ساعة 12 كل جرام مللى 75 فأكثر عام 12 عمر من أكثر واألطفال البالغٌن

   عام 12 عمر من وأقل عام عمر من أكثر أطفال

 كجم 40 من أكثر والوزن
 ساعة 12 كل جرام مللى 75

  12 عمر من وأقل عام عمر من أكثر أطفال

 كجم 40 إلى 24 من والوزن
 ساعة 12 كل جرام مللى 60

  12 عمر من وأقل عام عمر من أكثر أطفال

 كجم 23 إلى كجم 15 من والوزن
 ساعة 12 كل جرام مللى 45

   عام 12 عمر من وأقل عام عمر من أكثر أطفال

 فأقل كجم 15 من والوزن
 ساعة 12 كل جرام مللى 30

 ساعة 12 كل كجم لكل جرام مللى  3  شهور 3 عمر من وأكثر عام عمر من أقل األطفال

 ساعة 12 كل كجم لكل جرام مللى  2,5 شهر عمر من وأكثر شهور 3 عمر من أقل األطفال

 ساعة 12 كل كجم لكل جرام مللى  2  شهر عمر من أقل األطفال



 معلق

 كبسوالت



 :ٌالحظ أن

إن تعدٌل أو مضاعفة الجرعة فً الحالة الشدٌدة تتم طبقلا  لتقٌلٌم 

 .الطبٌب المعالج

 12تحتللوى عبللوه التامٌنٌللل الشللراب بعللد تحضللٌره علللى تركٌللز 

 .مللى 1مللى جرام من المادة الفعالة لكل 



/ انعيىبد انمطهىثخ نحبالد األوفهىوسا 
 انحبدانتهبة انجهبز انتىفسي 

 اإلشتباه نوع
مسحة مزدوجة 

من الحلق 

 واألنف
 عٌنة بلغم عٌنة سٌرم

غسل 

القصبات 

 الهوائٌة

سحب من 

القصبات 

 الهوائٌة

       √ √ الطٌور أنفلونزا اشتباه

 √ √ √ الكورونا اشتباه
فً حالة تعذر 

 المسحة

فً حالة تعذر 

 المسحة

     *√ SARI الشدٌدة الحاالت
فً حالة تعذر 

 المسحة

فً حالة تعذر 

 المسحة

       ** √  الرئوي اإللتهاب حاالت
 :عمل تأكٌد معملً لهاٌتم الحاالت التً 

 حاالت اشتباه أنفلونزا الطٌور•

 حاالت اشتباه الكورونا•

 SARIالحاالت الشدٌدة •

 حاالت اإللتهاب الرئوي•



 :ملحوظة

ٌتم أخذ عٌنتٌن  SARIفً المواقع المختارة لترصد الحاالت الشدٌدة *   1.

 (مزدوجة حلق وأنف)

فً المواقع المختارة لترصد اإللتهاب الرئوي ٌتم أخذ عٌنة سٌرم إضافة إلى ** 2.

 (من الحلق واألنف)المسحة المزدوجة 

حالة األنفلونزا أو التهاب الجهاز التنفسً الحاد العائدة للمستشفى بعد ظهور أي 3.

تعامل )من عالمات تدهور الحالة الواردة ببروتوكول التعامل مع الحاالت 

 (SARIمعاملة حالة 

ما ٌستجد من أمراض وٌتم اإلشارة إلٌها مستقبالً من قبل اإلدارة المركزٌة 4.

 للشئون الوقائٌة بالوزارة ٌتم أخذ العٌنات الموصى بها فً حٌنه

 



ومىرج معمهً الشتجبي عذوي األمراض انتىفسيخ 
 2016أغسطس  4تحذيج  (ARI)انحبدح 





 ثبنمستشفيبد إجراءاد مكبفحخ انعذوي
 اإلدارح انعبمخ نمكبفحخ انعذوي: انمصذر

 :الحاالتٌجب على الفرٌق الطبً المخصص للتعامل مع 

 ".  المؤكدة –المشتبهة "أن ٌقتصر عمله علً رعاٌة الحاالت •

 . أن ٌكون على دراٌة بالمرض وكٌفٌة الوقاٌة منه ومنع انتقاله•

 .أن ٌكون مدربا  على اإلجراءات الواجب إتباعها•

 .أن ٌكون لكل منهم دورا  محددا  فً هذه اإلجراءات•

 



 



 :فترح تطجيق إجراءاد مكبفحخ انعذوي
 

ٌوصى بتطبٌق إجراءات مكافحة العدوى طوال فترة إقامة المرٌض •

 بالمستشفى

تشجٌع المرضى، والفرٌق الصحً والزائرٌن على تقلٌل مخاطر •

 :انتقال العدوى بإتباع أسالٌب النظافة العامة وتشمل

تغطٌة األنف والفم أثناء السعال والعطس وتنظٌف األنف باستخدام •

 (منادٌل ورقٌة)منادٌل ذات االستعمال الواحد 

سلة النفاٌات فً التخلص من المنادٌل الورقٌة بعد االستعمال •

 الخطرة

غسل الٌدٌن بعد السعال، العطس أو مالمسة األشٌاء التً تم •

 استعمالها

 تجنب مالمسة الٌدٌن لألنسجة المخاطٌة للعٌن واألنف•



اإلجراءاد انىاجت اتخبرهب ثبنمىسل نهحبالد 
 األوفهىوساانجسيطخ مه مرض 

 ساعة من اختفاء أعراض  24من بدء ظهور األعراض أو بعد  أٌام 7التواجد فً غرفة منفصلة داخل المنزل لمدة

 .المرض

طرق العدوى  –العالمات االكلٌنٌكٌة  –االعراض :  رفع الوعى الصحى لدى المرٌض وأسرته عن المرض– 

 .النظافة الشخصٌة

من االهل والزمالء والحفاظ على مسافة ال تقل عن متر عند التعامل مع المرٌض تقلٌل عدد المخالطٌن بقدر االمكان. 

التخلص من مخلفات  – اتباع اسالٌب صحٌة عند الكحة او العطس وذلك عن طرٌق تغطٌة الفم واالنف

 .المرضى

غسل االٌدى بالماء والصابون بإستمرار . 

إبقاء الهواء الطبٌعى بطرٌقة غٌر مباشرة فى المنزل خاصة فى الغرفة المخصصة للمرٌض بفتح :    التٌار الهوائى

 .  النوافذ وغلق الباب مع عدم استخدام المراوح 

وباألخص األسطح ذات  النظافة المنزلٌة بالماء والصابون والمطهرات لألسطح والمكان المحٌط بالمرٌض

 (.وغٌرها  -سماعة التلٌفون  –المقابض  –الطاوالت ) التالمس المشترك مثل 

اٌام من ظهور األعراض او بعد  7فترة )  استخدام المرٌض الماسكات العادٌة عند التعامل مع أى شخص اخر

 للمخالطٌن له أٌضاً ( الماسك ) لتقلٌل انتشار العدوى واذا امكن استخدام األقنعة ( ساعة من اختفاء األعراض  24

 



 :اآلتيخعراض األواحذ أو أكثر مه  إرا حذث
 

 اٌام  3استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزٌد عن 

 معاودة الحرارة لالرتفاع بعد انخفاضها بعدة أٌام 

 االحساس بضٌق او صعوبة فى التنفس حتى اثناء الراحة 

 آالم بالصدر 

 جفاف أو زرقة بالجلد 

 ( فى األطفال األقل من خمسة أعوام ) نهجان 

 بلغم مدمم 

 ضعف عام 

 تشنجات 

 تناقص كمٌة البول الٌومٌة عن الطبٌعى 

 (فقدان الوعى ، دوخة شدٌدة ) تغٌر فى درجة الوعى 

 

وعند ذلك ٌجب أن تتوجه الحالة . على أن المرٌض بدأت حالته تتطور لألسوأ فإن ذلك ٌدل

 على الفور إلى أقرب مستشفى للحصول على المشورة الطبٌة

 



 



 انطيىرإجراءاد انتعبمم مع حبالد أوفىوسا 

مركزي، أو أى  حمٌات، صدر،) إحالة الحاالت المشتبهة إلى أقرب مستشفى 1.

 (مستشفى حكومً 

 وضع المرٌض فً قسم العزل المخصص لهذه الحاالت2.

أخذ مسحة مزدوجة من الحلق ومسحة من األنف بلعومً فً نفس األنبوبة 3.

ترسل فً الحال للمعامل المركزٌة   Serumباإلضافة إلى عٌنة من الدم 

 بوزارة الصحة والسكان بالقاهرة أو المعامل اإلقلٌمٌة بالمحافظات

ٌتم إعطاء عقار التامٌفلو فور أخذ العٌنة حسب الجرعات المقررة بواسطة 4.

 مع حاالت األنفلونزا األطباء المعالجٌن حسب بروتوكول التعامل 

 إبالغ الجهات الصحٌة والبٌطرٌة على مستوى المدٌرٌات واالدارات التابعة لها5.

 



 





 متر بٌنك وبٌن الشخص المصاب باألنفلونزا1الحفاظ على مسافة ال تقل عن * 

 االبتعاد عن األماكن المزدحمة قدر المستطاع* 

 االمتناع عن مالمسة األنف والفم* 

الحفاظ على نظافة الٌدٌن ، وذلك عن طرٌق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول * 

 األٌدي الكحولً ، خصوصا  فً حالة مالمسة األنف والفم أو مالمسة األسطح المحتمل تلوثها

 قضاء أقل فترة ممكنة مع األشخاص المصابٌن بمرض األنفلونزا* 

 تغطٌة األنف والفم جٌدا  عند التعامل المباشر مع مرٌض األنفلونزا* 

 التهوٌة الجٌدة ألماكن المعٌشة ، والحرص على فتح النوافذ قدر اإلمكان* 

 أخذ جرعة من التطعٌم ضد اإلنفلونزا الموسمٌة كل سنة* 

 خصوصا   األطفال أن ٌكثروا من تناول أطعمة مغذٌة لتقوٌة جهاز المناعة -على الجمٌع * 

 التوعٌة عن أهمٌة تعزٌز الرضاعة الطبٌعٌة لتقوٌة الجهاز المناعً للرضع واألطفال * 

 

  

 

 :رسبئم صحيخ تثقيفيخ نألصحبء نهىقبيخ مه األوفهىوسا


