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المقدمة 
يعد الفقر أكرب التحديات التي تواجه اإلنسان يف الوقت الحايل. ومن حق كل فرد أن يعيش حياة صحية، خالية 
من املعاناة ومن الجوع واملرض. ومتثل األمراض أحد العراقيل الرئيسية التي تعرتض ما يبذل من جهود مجتمعية 
تسعى للتغلب عىل الفقر. ويتسبب انتشار األمراض يف زيادة الفقر، الذي يفاقم بدوره معدالت انتشار املرض، 
وهي حلقة مفرغة ال نهاية لها. وسيؤدي تعزيز الوضع الصحي من خالل االستثامر يف الصحة إىل تحسني النتائج 
االقتصادية واالجتامعية، وبالتايل التخفيف من حدة التعرض لإلصابة، مام يتيح منفذا للهروب من وطأة الفقر. ويف 
واقع األمر، فإن األطفال الذين يتمتعون بالصحة هم أفضل من يتعلمون، كام أن البالغني الذين يتمتعون بالصحة 
التي  باملداخالت  اهتاممه  الصحي تربز  للقطاع  العمل ورعاية عائالتهم. وهناك مربرات عديدة  األقدر عىل  هم 
تهدف إىل تقليص وطأة الفقر، والتي تحتاج منه إىل تنمية املهارات والبنية األساسية الالزمة للمشاركة يف العمل 

مع سائر القطاعات واملجتمع. 

وقد نجح املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط يف توجيه اهتامم البلدان األعضاء نحو أهمية 
مشاركة املجتمعات بوصفها رشكاء ناشطني يف تقديم الرعاية الصحية األولية الشاملة. ولقد أوضحت التجارب من 
مختلف بلدان اإلقليم التي اشرتكت يف تنفيذ املبادرات املجتمعية أن املجتمعات املنظمة والتي عىل درجة كافية 
من الوعي ميكنها أن تحسن كثريا من املؤرشات الصحية، والسيام تلك املتعلقة بالتغطية بالتمنيع، وسبل الوصول 
إىل املياه واإلصحاح، وصحة األم والطفل، ومكافحة السل واملالريا، وتعزيز سائر أمناط الحياة الصحية.  ولقد القت 
املبادرات املجتمعية نجاحاً باهراً يف البلدان التي بدأت يف ترسيخ الربنامج بصورة مضمونة االستمرار بوصفه جزءا 
من البنية الحكومية. ويتزايد يف الوقت الحارض اإلدراك بأن مشاركة املجتمع يف برامج الرعاية الصحية هي أسلوب 

مبتكر وفعال.

ويف مناطق تطبيق املبادرات املجتمعية يف اإلقليم،  ساعد مندوبو األحياء واملتطوعون الصحيون يف تنفيذ الربامج 
الصحية ذات األولوية عىل املستوى املجتمعي، مع الحفاظ عىل الصالت القوية التي تربطهم بالخدمات الصحية 
اختريوا من هيئات  املندوبني واملتطوعني من قبل مدربني  املنطقة. وجرى تدريب هؤالء  الصحيني يف  والعاملني 
فيه  تطبق  الذي  للموقع  الصحية  املرافق  أقرب  يف  العاملني  من  والكفاءات  املهارات  ذوي  والفنيني  التمريض 
التقنية  الفريق املتعدد التخصصات املعني باملبادرات والربامج  املبادرات املجتمعية، وذلك تحت إرشاف أعضاء 
عىل مستوى املنطقة.  غري أن هناك حاجة ملحة لتمكني هؤالء األفراد ليس فقط يف مجال توصيل الرسائل الصحية، 
ولكن متكينهم بوصفهم رشكاء يف التخطيط الصحي والتنفيذ. وقد أعد القامئون عىل برنامج املبادرات املجتمعية 
باملكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، بغية التصدي لهذا التحدي، هذا الكتيب التدريبي ملندويب األحياء واملتطوعني 
الصحيني وذلك بالتنسيق مع 71 وحدة تقنية من الوحدات التابعة للمكتب اإلقليمي. وميثل نرش هذه الكتيب 
التدريبي نقطة انطالق نحو دمج املبادرات املجتمعية يف جميع الربامج املتعلقة بالصحة عىل مستوى املجتمع، 
كام أن استخدامه سوف يزيد من قدرة الربامج الصحية يف العمل عىل نحو وثيق الصلة باملجتمعات وبالتايل إرشاك 

املجتمعات بصورة مضمونة االستمرار عىل مستوى القاعدة الشعبية.

باألدوار  معرفتهم  من  يزيد  سوف  التدريبي  الكتيب  لهذا  األحياء  ومندويب  الصحيني  املتطوعني  استخدام  إن 
واملسؤوليات التي يتعني عليهم القيام بها، ويوسع من مجال إدراكهم باإلجراءات البسيطة التي يجب اتخاذها يف 
الوقت املناسب للوقاية من األمراض الشائعة والتدبري العالجي لها عالوة عىل تعاملهم مع القضايا املتعلقة بالصحة. 
قادرين عىل  يكونوا  أن  الصحيني  واملتطوعني  األحياء  مندويب  من  مكثفة  بصورة  التدريب  أتم  ملن  املتوقع  ومن 
مساعدة النظام الصحي يف تحسني سبل وصول املجموعات السكانية املستهدفة إىل خدمات الرعاية الصحية األولية 
وضامن تقديم الخدمات الصحية يف الوقت املناسب لجميع السكان. ولقد متت تجربة هذا الكتيب ميدانيا بصورة 
اللغات املحلية واستخدامه  البلدان يف اإلقليم، ويتوقع أن تقوم الدول األعضاء برتجمته إىل  ناجحة يف عدد من 



كدالئل إرشادية إلرشاك املجتمع يف ما يتخذ من إجراءات صحية. وميكن لبلدان اإلقليم أن تقوم بتعديل أو مواءمة 
املواد التي يشتمل عليها هذا الكتيب وفقا الحتياجاتها، ولثقافتها، والوضع املحيل الخاص بها. كام يجب أن يتم 

تحديثها بصورة منتظمة حتى تستوعب كل ما يستجد من قضايا أو تحديات صحية.

ويتضمن «الدليل» أربعة كتيبات تدريبية هي:

التغذية؛ حفظ  صحة األرسة: التخطيط للوالدة املأمونة؛ املباعدة بني الوالدات؛ صحة الطفل،  الكتيب األول- 
صحة األسنان

البيئات  األولية؛  اإلسعافات  للطوارئ؛  االستعداد  الغذاء:  وسالمة  البيئية،  والصحة  الطوارئ،  الكتيب الثاين – 
الصحية؛ السالمة الغذائية والكيميائية

الطفولة  أمراض  املالريا؛  مكافحة  جنسيا؛  املنقولة  والعداوى  اإليدز  السل؛  السارية؛  األمراض  الكتيب الثالث- 
والتمنيع

تنعم  شيخوخة  منه؛  والوقاية  العمى  مكافحة  سارية؛  الغري  األمراض  السارية:  غري  األمراض  الكتيب الرابع - 
بالنشاط والصحة ورعاية املسنني؛ الصحة النفسية وإدمان املخدرات
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الجزء 3/ الوحدة 10/ دحر السل

السل
األهداف التعليمية

الهدف من هذه الوحدة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من:

• رشح ما هو السل؛
• تحديد أعراض السل وطرق انتقال العدوى به؛

• إدراك أهمية التشخيص واملعالجة املبكرين؛
• إدراك اآلثار السلبية للتقصري يف معالجة السل؛

• التعرف عىل العوامل االجتامعية واالقتصادية والثقافية املسببة للوصمة؛
• إدراك أهمية التأهيل االجتامعي واالقتصادي ملرىض السل واحتامالت التدخل 

املجتمعي يف املنطقة.

النتائج المتوقعة
بعد إكامل هذه الوحدة سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني القيام مبا 

ييل:

• املساعدة يف تحديد املرىض املشتبه بإصابتهم بالسل واملقرصين يف العالج؛
• املشاركة بفعالية يف تطبيق اسرتاتيجية املعالجة القصرية األمد  تحت اإلرشاف 

املبارش؛ 
• حشد املجتمعات لتقديم الدعم املعنوي واالجتامعي ملرىض السل بغية دمجهم 

داخل املجتمع.
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األمراض السارية

المقدمة
السل مرض معٍد تسببه جرثومة تسمى ُعَصيَّة. يصيب 
السل أي عضو من أعضاء الجسم إال أن سل الرئة هو 
األكرث شيوعاً. تتكاثر الجرثومة املسببة للسل برسعة يف 
الرئتني وتسبب رضراً وخياًم. إذا اكتشف السل وعولج 
مبكراً فإنه ميكن الشفاء منه متاماً. أما الذين ال يحصلون 
عىل املعالجة الصحيحة يف الوقت املناسب فقد ميوتون 
والفقري  الغني  من  كل  السل  يصيب  السل.  جراء  من 
وميوت الكثريون من جراء السل أكرث من أي مرض معٍد 
آخر قابل للشفاء يف العامل. إذا مل تكتمل معالجة السل، 
فقد ينتكس املريض أو تتكون لديه مناعة ضد األدوية 
املتوافرة مام يؤدي إىل ظهور النمط املزمن للسل وتقل 
إمكانية الشفاء منه. تساعد حاالت سوء التغذية وسوء 
التهوية والفقر عىل انتشار املرض. إن اكتشاف املصابني 
بالسل أمر رضوري، إال أن الوصمة تعوق جهود دحر 
كل  اكتشاف  الرضوري  ومن  النساء.  بني  السيام  السل 
بالكامل  ومعالجتها  مبكراً  السل  حاالت  من  حالة 
لتوقي انتشار املرض. وال ميكن االستهانة بأهمية الدعم 
املجتمعي حيث أنه يساعد يف تحديد وتشخيص مرىض 

السل مبكراً ومعالجتهم بالكامل وتأهيلهم اجتامعياً. 

كيف تنتقل العدوى بالسل
تنتقل العدوى بالسل عندما يسعل أو يعطس املريض 
املصاب بالسل النشط. فتنطلق الجراثيم املسببة للسل 
عندما  السليم  الشخص  رئتي  يف  وتدخل  الهواء  يف 
املسببة  الحية  الكائنات  الهواء. وتعيش  يستنشق هذا 
للسل أيضاً يف بلغم املريض، لذا يعترب بصق البلغم يف 
رئيسياً  سبباً  مالئم  غري  بشكل  منه  التخلص  أو  العراء 
الضيقة  األماكن  العيش يف  أن  كام  العدوى.  انتقال  يف 
املزدحمة، وسوء التغذية، وانعدام رشوط النظافة، وسوء 
الحالة االجتامعية واالقتصادية هي بعض العوامل التي 

تسهل انتشار السل. 

الوقاية من السل   
رضوري  أمر  السل  حاالت  من  حالة  كل  معالجة  إن 
انتشار املرض. ويستطيع شخص واحد مصاب  لتجنب 
بالسل أن يعدي بني 15-10 شخصاً يف السنة الواحدة. إن 
أفضل طريقة لتوقي انتشار السل هي تحديد وتشخيص 
مرىض السل الرئوي يف وقت مبكر ومعالجتهم معالجة 
الدوايئ  املقرر  إمتام  السل  مريض  عىل  يتحتم  كاملة. 
لإلرشاف  يخضع  أن  كاملة عىل  أشهر   8 العالجي ملدة 
املبارش يف أول شهرين من املعالجة. إعطاء لقاح يب يس 
جي (املتفِطرة البقِرية) للوليد بعد الوالدة مبارشة أمر 

رضوري أيضاً للوقاية من بعض أشكال السل.      

من هم المعرضون لخطر اإلصابة 
بالسل؟

هم  باملرض  اإلصابة  لخطر  عرضة  األكرث  األشخاص 
املخالطون ملريض السل ملدة طويلة أو الذين يعانون 
والرسطان،  بالسكري،  املصابني  مثل  املناعة:  نقص  من 
األكرث  األشخاص  ومن  بفريوسه.  والعدوى  واإليدز 
عرضة لخطر اإلصابة بالسل أيضاً الفقراء ومن يقطنون 
التهوية.  سيئة  املزدحمة  واألماكن  العشوائية  األماكن 
وقد يسبب رشب اللنب غري املغيل واملأخوذ من حيوان 

مصاب بالعدوى اإلصابة بالسل املعوي. 
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الجزء 3/ الوحدة 10/ دحر السل

استراتيجيات الوقاية والمعالجة
فيام ييل االسرتاتيجيات األساسية لتحديد مرىض السل 

وتقديم الرعاية املناسبة لهم.

• ضامن إتاحة الخدمات الصحية واختبارات السل 
لكل شخص يعاين من األعراض الصدرية ال سيام 

الذين يعانون من السعال ملدة تزيد عن ثالثة 
أسابيع؛ 

• ضامن االمتثال ملعالجة السل من خالل اإلرشاف 
املبارش حتى إمتام املقرر الدوايئ العالجي بالكامل 

مام يقلل من اإلهامل يف العالج وعواقبه؛ 
• تحديد املقرصين يف العالج والتشجيع عىل 

إدراجهم يف برنامج املعالجة؛
• الحد من الوصمة املتعلقة بالسل من خالل إزكاء 

الوعي يف املجتمع والتأهيل االجتامعي. 

تحديد الحاالت المشتبه في إصابتها 
بالسل

عن  ابحث  بالسل،  شخص  إصابة  يف  اشتبهت  إذا 
العالمات التالية (الشكل 1).

• سعال مستمر مل يتم الشفاء منه باستخدام 
املضادات الحيوية الشائعة؛

• خروج بلغم غزير قد يحتوي عىل دم "طازج"؛
• حمى؛

• تعرق لييل حتي يف الجو البارد؛
• فقد الشهية والوزن؛

• إرهاق حتى مع أقل مجهودز
أحد  يصاحبه  سعال  من  يعاين  شخص  هناك  كان  إذا 
من  ألكرث  حالته  واستمرت  أكرث  أو  السابقة  األعراض 

الشكل 1- أعراض اإلصابة بالسل
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مركز  إىل  فوراً  بإحالته  قم  أسابيع،  ثالثة  أو  أسبوعني 
تشخيص السل. 

أهمية إتمام المعالجة
واملتطوعون  األحياء  مندوبو  يتعلم  أن  الرضوري  من 
املعالجة،  من  املترسبني  تحديد   كيفية  الصحيون 

وأسباب  ترسبهم، وسبل عودة املرىض للعالج.   

المتسربون من المعالجة
 املترسب من املعالجة هو املريض الذي يوقف عالجه 
فرتة  تكون  قد  العالجي.  الدوايئ  املقرر  استكامل  قبل 
مدة  طالت  وإذا  أكرث،  أو  يوماً  العالج  عن  االنقطاع 
أكرث  األمر  يصبح  (شهوراً)  ذلك  من  أكرث  االنقطاع 
خطورة. ويف هذه الحالة قد يحتاج املريض إىل إعادة 

املقرر الدوايئ العالجي بالكامل من البداية. 

 األسباب التي تجعل املرىض يهملون العالج قد تشمل 
ما ييل:

• نقص الوعي فيام يتعلق مبدة وأهمية االلتزام 
التام مبعالجة السل وإكامله؛

• التفاعالت الضائرة لألدوية املضادة للسل؛
• االنتقال بعيداً عن مركز املعالجة؛

• ارتفاع تكاليف األدوية إذا كانت غري متاحة 
باملجان؛

• قد يشعر املريض بالتحسن قبل استكامل املقرر 
العالجي ويظن أنه قد شفي من املرض؛

• االعتقاد بعدم جدوى العالج؛
• الوصمة.

االمتثال للمعالجة
يستطيع الدواء تحقيق الشفاء التام من السل إذا التزم 
املدة  يف  العالجي  الدوايئ  املقرر  باستكامل  املريض 
األدوية  تناول  يف  االستمرار  وينبغي  للعالج.  املحددة 
حتى إذا شعر املريض بالتحسن. أما إذا توقف العالج 
مبكراً، فاملريض لن يشفى من املرض وقد يؤدي هذا 
إىل ظهور شكل جديد من املرض  يعرف بالسل املقاوم 

لألدوية، وهو مرض غري قابل للشفاء وتنجم عنه عواقب 
خطرية مبا يف ذلك الوفاة. هذا باإلضافة إىل أن املرىض 
الذين عولجوا عالجاً جزئياً أو غري كاٍف سيستمرون يف 

نرش العدوى باملرض يف مجتمعاتهم. 

المدة الزمنية للمعالجة
تعد اسرتاتيجية املعالجة القصرية األمد  تحت اإلرشاف 
العامل  خاللها  من  يقوم  فعالة  اسرتاتيجية  املبارش 
الصحي أو املتطوع باإلرشاف املبارش عىل تناول األدوية 
املضادة للسل يومياً لضامن تناول املريض للعالج بشكل 
منتظم (الشكل 2). ترتاوح فرتة املعالجة بني 6- 8 شهور 
يتم خاللها تناول األدوية املضادة للسل بشكل منتظم 
يومياً. وتتوافر األدوية املضادة للسل باملجان يف مراكز 

معالجة السل يف معظم البلدان. 

لماذا تتم المعالجة تحت اإلشراف المباشر
اإلرشاف املبارش عىل تناول املريض لألدوية يومياً يقلل 
يف  املريض  حالة  تبدأ  عندما  العالج  إهامل  فرص  من 
التحسن. كام يساعد اإلرشاف املبارش أيضاً عىل التبليغ 

وإحالة املرىض يف حالة ظهور أي آثار ضائرة. 

التواصل مع المتسربين من المعالجة
تتواصل  أن  وأردت  املعالجة  عن  املريض  تخلف  إذا 
به  الحصول عىل تفاصيل وسائل االتصال  معه فعليك 

 

 
 

الشكل 2- أحد العاملني الصحيني باملجتمع يرشف 
عىل تناول مريض السل لألدوية



17

الجزء 3/ الوحدة 10/ دحر السل

السل.  مرىض  سجالت  من  الهاتف)  ورقم  (كالعنوان، 
وإذا مل تتوافر سبل االتصال به، حاول تعقبه من خالل 
ناقش  املريض،  عىل  تعرث  وعندما  األصدقاء.  أو  األرسة 
معه السبب وراء انقطاعه عن العالج وناقشه أيضاً يف 
استكامل  من  ومنعته  واجهها  التي  للعقبات  الحلول 
التام  الشفاء  بإمكانية  واقنعه  املريض  وانصح  العالج. 
من السل إذا استكمل املقرر الدوايئ العالجي بالكامل 

بدون إهامل. 

الداعمون للمعالجة
املجتمع  من  متطوعون  هم  للمعالجة  الداعمون 
تناول  عىل  ويرشفون  السل  مرىض  بزيارة  يقومون 
للسل.  املضادة  األدوية  من  اليومية  للجرعة  املريض 
والدور األسايس لداعمي املعالجة هو التأكد من تناول 
املريض لألدوية املضادة للسل كام هو مدرج بالجدول، 
آثار جانبية. ويجب عىل  أي  يعان من  املريض مل  وأن 
وفهم  بتعاطف  خدماتهم  تقديم  للمريض  الداعمني 
املريض  يشعر  أن  الرضوري  ومن  ثقته.  يكسبوا  حتى 

بالراحة مع داعم املعالجة لضامن االلتزام بالعالج. 

اآلثار الضائرة ألدوية السل
ييل:  ما  تشمل  للسل  املضادة  لألدوية  الضائرة  اآلثار 
طفح جلدي، وحكة، واصفرار الجلد والعيون (الريقان)، 
والشعور  اإلبصار،  يف  ومشاكل  ودوخة،  وصمم،  وقئ، 
القدمني. إذا الحظت ظهور أي من هذه  بالحرقان يف 
قم  للسل،  مضادة  أدوية  يتناول  مريض  عىل  األعراض 

بإحالته فوراً إىل املركز الصحي. 

بطاقات المعالجة 
يجب عىل داعم املعالجة عمل الرتتيبات الالزمة للقيام 
بزيارات منزلية يومية منتظمة للمريض ملراقبة تناوله 
للجرعة اليومية من األدوية، وعليه أيضاً تسجيل تناول 
الدواء عىل بطاقة املعالجة. بعد أيام قليلة، يجب عىل 
للعالج  مركز  أقرب  إىل  البطاقة  أخذ  املعالجة  داعم 
املضادة  األدوية  من  األسبوعي  اإلمداد  عىل  للحصول 

للسل. 

الحد من الوصمة والتمييز
عالياً  ارتباطاً  الوصمة  ترتبط  املجتمعات  بعض  يف 
األحياء  مندوبو  يقوم  أن  الرضوري  ومن  باملرض. 
بالسل  املصابني  مع  بالتعامل  الصحيون  واملتطوعون 
النفيس واالجتامعي  الدعم  لتقديم  وأرسهم عن قرب 
من  بالرغم  السل  أن  وتوضيح  الرضوري،  واالقتصادي 
وقد  بالكامل.  للشفاء  قابل  أنه  إال  معٍد  مرض  كونه 
بالخجل  ولكن شعوره  تعب شديد  من  املريض  يعاين 
من إصابته بالسل يعوقه عن طلب املساعدة. وينبغي 
طأمنة هؤالء املرىض وتوعية املجتمع بأن مريض السل 
يصبح غري معٍد بعد أسبوعني من بدء املقرر العالجي.

املجتمعي  الدعم  بأهمية  املجتمع  وعي  إذكاء  يجب 
متخذى  إرشاك  طريق  عن  الفعالة  الدعوة  خالل  من 
السياسيني  القادة  مثل  املجتمع،  يف  الرئيسيني  القرار 
وعلامء الدين واملستشارين، وغريهم. كام ُيَعد االستامع 
باهتامم ملرىض السل وأرسهم وتشجيعهم طريقة فعالة 

أيضاً للتخلص من الوصمة. 

التثقيف الصحي 
يجب عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني تقديم 
املرىض  مناقشة  أثناء  الهامة  الصحية  التوعية  رسائل 
بالسل  العدوى  انتقال  طرق  حول  واملجتمع  وأرسهم 

وسبل الوقاية منه ومعالجته. 

فيام ييل الرسائل األساسية يف التثقيف الصحي:

• اإلبالغ عن جميع حاالت السعال املستمر ألكرث 
من أسبوعني أو ثالثة أسابيع والذي مل يستجب 

للمعالجة باملضادات الحيوية الشائعة االستعامل 
يف معالجة العداوى الصدرية؛

• السل مرض ميكن الشفاء منه متاما؛
• أفضل طريقة لتوقي انتشار السل هي استكامل 

معالجة مرىض السل للنهاية؛  
• ينبغي عىل مريض السل تناول كافة األدوية 
املوصوفة له يوميا طوال فرتة املعالحة بدون 

إهامل؛
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• ينبغي عىل مريض السل استكامل خطة العالج 
حتى و لو شعر بالتحسن بعد فرتة وجيزة من 

املعالجة .
• عالج السل متوافر مجاناً يف املرافق الصحية 

املتخصصة يف مكافحة السل؛
• ينبغي عىل مريض السل تغطية فمه وأنفه عند 

السعال أو العطس؛
• السل مرض يصيب املرىض الذين يعانون من نقص 

املناعة مثل املصابني باإليدز والعدوى بفريوسه؛
• النظام الغذايئ املتوازن والكايف يساهم يف تجنب 

العدوى بالسل.
دور مندوبي األحياء والمتطوعين 

الصحيين في الوقاية من السل
يجب عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني القيام 

باألنشطة التالية للمساهمة يف الوقاية من السل.

معالجة السل
 مجانية
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الجدول 1. األنشطة التي يقوم بها مندوبو األحياء والمتطوعون الصحيون في مجال الوقاية من 
السل

التفاصيلاألنشطة
ينبغي أن يشارك مندوبو األحياء و املتطوعون الصحيون يف اجتامعات لجنة التنمية إزكاء الوعي يف املجتمع

الريفية ملناقشة مختلف القضايا الهامة املتعلقة بأسباب املرض وسبل الوقاية منه 
ومعالجته وأيضاً القضايا التي تتعلق بالوصمة والتمييز االجتامعي.

نرشالرسائل األساسية يف التوعية الصحية املعنية بالسل يف املجتمع. يجب أن تكون تقديم التوعية الصحية
هذه الرسائل واضحة ومكتوبة بلغة بسيطة لتحدث التغيري يف سلوكيات ومعرفة 

ومواقف ومامرسات املجتمع املعنية بالسل مام يؤدي إىل التخلص من الوصمة 
امللتصقة باملرض وتشجيع الجهود التي تحسن اكتشاف الحاالت.  

تحديد الحاالت املشتبه 
يف إصابتها بالسل 

وإحالتها

استناداً إىل األعراض، حدد الحاالت املشتبه يف إصابتها بالسل 
وقم بإحالتها إىل مرفق تشخيص السل. سيقوم العاملون يف مجال 

مكافحة السل بتشخيص املرض عن طريق البحث عن الجراثيم 
املسببة للسل يف البلغم تحت املجهر. بعد التأكد من التشخيص، 

يعطى املريض األدوية املضادة للسل مجاناً.

دعم املعالجة من خالل 
تطبيق اسرتاتيجية 

املعالجة القصرية األمد  
تحت اإلرشاف املبارش

وضع مرىض السل تحت اإلرشاف املبارش للتأكد من تناول األدوية املضادة للسل 
وذلك من خالل العمل كداعمني للمعالجة وتسجيل تناول األدوية عىل بطاقة 

معالجة املريض. 

تتبع وتحديد وإحالة 
املترسبني من املعالجة

يجب تحديد املرىض الذين انقطعوا عن املعالجة مبكراً وتقديم النصح لهم 
وإعادتهم الستكامل املعالجة. 

ابحث عن أسباب ترسب املريض عن املعالجة وارشك األرسة واملجتمع يف االمتثال 
للمعالجة. 

اإلبالغ عن اآلثار 
الضائرة لألدوية املضادة 

للسل

اإلبالغ عن أي آثار ضائرة بني الخاضعني للمعالجة باألدوية املضادة للسل. 



الملحق 1

االستبيان السابق للتقييم
أ. من وجهة نظرك ، ماذا تستطيع أن تقدم كمندوب حي أو كمتطوع صحي للمساعدة في 

مكافحة السل في مجتمعك؟
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ب. هل العبارات التالية صح أم خطأ؟
السل مرض ينجم عن عدوى منقولة بالهواء. – 1
السل مرض غري معٍد لكنه مرض ورايث. – 2

السل قد يسبب الوفاة إن مل يعالج بشكل صحيح. – 3 
عندما يشعر املريض بتحسن ميكنه إيقاف العالج. – 4
السل مرض قابل للشفاء.  – 5
يستطيع مندوبو األحياء أو املتطوعون الصحيون تقديم الدعم املعنوي واالجتامعي ملرىض السل. – 6
معالجة السل متوافرة مجاناً.  – 7

ج. ما هو العرض األساسي للسل الرئوي؟
مشاكل باملعدة. – 1
سعال ملدة تزيد عن 2-3 أسابيع. – 2
طفح جلدي عىل كامل الجسم. – 3
كل ما سبق. – 4

د. قد يهمل المريض العالج إذا:
شعر بتحسن قبل استكامل املقرر العالجي. – 1
عاىن من الوصمة. – 2
شعر بتفاعل سلبي أو آثار جانبية من جراء أدوية السل. – 3
كل ما سبق. – 4

ه. إذا شعر المريض بأحد اآلثار الجانبية التالية من جراء استخدامه لألدوية، عليه إيقاف 
العالج وإحالته إلى المركز الصحي.

طفح جلدي. – 1
غثيان – 2
بول أحمر – 3
كل ما سبق – 4

و. للتواصل مع المتسربين من المعالجة، يجب على مندوب الحي أن:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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تمثيل األدوار
الفعال الوحيد هو إرشاك املرىض الذين تم  الفعال أمر رضوري للحد من الوصمة. قد يكون األسلوب  التواصل 
شفاؤهم من السل حيث أنه من املحتمل أن تكون الرسائل التي يقدمونها هي األكرث فعالية ألنهم عاشوا التجربة 
التي تثبت إمكانية الشفاء من السل. تشجع هذه القصة األشخاص الذين يحتمل أن يعانوا من السل عىل امليض 

قدماً بحثاً عن التشخيص واملعالجة والشفاء. 

الشخصيات
إبراهيم رجل يف الخامسة و الثالثني من العمر, ويعيش يف منزل صغري يف قرية مع زوجته وأوالده الثالثة. إبراهيم 

لديه اعتقاد خاطئ حول السل و قد شعر بالخجل بعد أن علم بإصابته بهذا املرض.

تامر هو ابن إبراهيم وعمره عرش سنوات.

سمري هو أحد أصدقاء إبراهيم و لديه فكرة جيدة عن أعراض السل.

الدكتور عيل عمره 62 عاما ويعمل كطبيب يف املرفق الصحي بالقرية.

أحمد هو داعم املعالجة و كان يف السابق مصاباً بالسل، اآلن وقد شفي من املرض متاماً يساعد مرىض السل يف 
مجتمعه عىل متابعة املعاجة الصحيحة.

ناهد عاملة يف املخترب وعمرها 30 عاماً.

منى هي زوجة إبراهيم وعمرها 32 عاماً.

سيد هو مريض آخر بالسل قد سبق وأهمل عالجه.

املشهد األول : أعراض السل
إبراهيم يقف وسط عائلته و يالعب ابنه الصغري.

إبراهيم يسعل بشدة. 

تامر : ماذا أصابك يا والدي؟

إبراهيم : ال تقلق، إنني مصاب بالزكام وسوف أشفى منه يف غضون أيام قليلة.

تامر : هل أخذت أي دواء مضاد للزكام؟

إبراهيم : أخذت جرعة كاملة من املضادات الحيوية و سأكون بخري بعد أيام قليلة.

تامر : أيب، ملاذا ال تذهب إىل الطبيب ملعالجة هذا السعال الشديد.



املشهد الثاين : االشتباه يف اإلصابة بالسل
إبراهيم مع جريانه و أصدقائه

إبراهيم يسعل بشدة. 

سمري : منذ متى وأنت تعاين من هذا السعال؟

الحيوية  أنني قد أخذت املضادات  بالرغم من  إبراهيم : من حوايل ثالثة أسابيع وأعتقد أن حالتي تزداد سوءاً 
الالزمة. أشعر أنني فقدت الشهية للطعام وفقدت خمسة كيلوغرامات من وزين يف أسبوع واحد .

سمري : هل تعاين من الحمى الليلية أو التعرق اللييل؟

إبراهيم : نعم، أحيانا أعاين من التعرق اللييل حتى يف هذا الجو البارد.

سمري : عليك أن تذهب إىل أقرب مرفق صحي ألن هذه األعراض تبدو كأعراض السل.

إبراهيم : أوه ...... كال. أنا رجل مخلص ومل أقم عالقات خارج إطار الزوجية.

بالهواء كالنزلة (االنفلونزا). يجب عليك  العداوى املنقولة جنسياً، بل ينتقل  يا إبراهيم، السل ليس من   : سمري 
مراجعة املركز الصحي إلجراء الفحوص الطبية الالزمة.

املشهد الثالث : أعراض السل
إبراهيم يف املركز الصحي يخضع للفحص البدين.

إبراهيم: دكتور، أخربين ماذا أصابني ؟

د. عيل: منذ متى وأنت تسعل؟

إبراهيم: منذ حوايل ثالثة أسابيع.

د. عيل: هل تشعر بأية أعراض أخرى؟

إبراهيم: أحيانا أبصق بلغاًم لزجا وأتعرق ليًال.

د. عيل: ما هو لون البلغم؟

إبراهيم : أحياناً يكون لونه أحمر فاتح.

د. عيل: هل يعاين أحد أفراد عائلتك أو املخالطون املقربون منك من نفس األعراض.

إبراهيم : بدأت زوجتي يف السعال يف األيام القليلة السابقة. أعتقد أنها قد تكون أصيبت بالزكام.  

د. عيل: أعتقد انه يتوجب عليك إجراء بعض الفحوصات وبعدها أستطيع أن أقرر تشخيص الحالة. 

إبراهيم : هل مريض خطري، ملاذا أحتاج إىل إجراء فحوصات؟

د. عيل: ال تقلق. إنه مجرد فحص للبلغم يف املخترب للتأكد من التشخيص.

إبراهيم : أنا أشعر بالقلق يا دكتور. أحد أصدقايئ قال أن هذه األعراض قد تكون أعراض السل.



بالسل فإنه ميكنك الشفاء منه يف غضون أشهر قليلة باستعامل األدوية  د. عيل: ال تقلق، حتى إن كنت مصاباً 
الصحيحة. دعنا ننتظر نتائج الفحوصات.

املشهد الرابع: طريقة املخترب يف التشخيص
إبراهيم يجري فحص البلغم يف املخترب.

ناهد: أبصق من فضلك يف هذه العبوة وخذ العبوة األخرى معك لتبصق فيها بعد أن تستيقظ صباح الغد ثم 
. تعيدها إيلَّ

نفذ إبراهيم كل ما طلبته منه ناهد وأعاد إليها العبوة يف اليوم التايل.

ناهد: شكراً. واآلن، من فضلك، هل تستطيع أن تعطيني العينة الثالثة يف هذه العبوة. 

املشهد الخامس: دور داعم املعالجة
إبراهيم يجلس مع الطبيب.

إبراهيم : أخربين أيها الطبيب ما هي نتائج الفحوصات؟

د. عيل: الفحوصات تبني إصابتك بالسل، ولذلك يجب أن تخضع لعالج قصري األمد تحت اإلرشاف املبارش، وهو ما 
يسمى الدوتس (DOTS) و ستتعاىف خالل أشهر قليلة.

إبراهيم : السل، ياريب، إنه مرض مميت. كان جدي مصاباً بالسل ومات خالل شهور قليلة.

د. عيل: ال تقلق، عالج السل متوافر حاليا يف كل مكان، وبتطبيق اسرتاتيجية املعالجة القصرية األمد  تحت اإلرشاف 
املوصوفة لك طوال فرتة  األدوية  تناول جميع  للمرىض، لكن يجب عليك  الكامل  الشفاء  يتم   (DOTS) املبارش

املعالجة، يومياً وتحت اإلرشاف. 

إبراهيم : سأتبع تعليامتك، ولكن ماذا بشأن عائلتي؟

د. عيل: أوالً، علينا فحص أفراد عائلتك للتأكد من خلوهم من املرض. يجب إجراء فحص لطاخة البلغم لهم. ومن 
اليوم ستبدأ عالجك. 

د. عيل: هل يناسبك أخذ الدواء يف املركز الصحي؟ أم تفضل الذهاب إىل داعم املعالجة يف قريتك واسمه أحمد، 
وهو كان مريضاً بالسل وشفي منه متاماً اآلن؟ هو اآلن يساعد مرىض السل يف القرية ويعرض عليهم تجربته، كام 

يساعدهم أثناء معالجتهم. 

إبراهيم : أنا أعرف أحمد، إنه جاري و قد درسنا معاً يف نفس املدرسة االبتدائية. إنني أفضل التواصل معه.

الطبيب يتحدث مع أحمد عىل الهاتف. 

أحمد: آلو

د.عيل: آلو، أنا الدكتور عيل.

أحمد: كيف حالك يا دكتور؟ أنا مل أرك منذ حصلت عىل حزمة العالج الخاصة باألخ سيد. 

د.عيل: نعم، كيف حال سيد؟ هل يأخذ جميع األدوية املوصوفة له، تحت إرشافك؟



أحمد: نعم، وهو اآلن بأفضل حال. 

د.عيل: أحد جريانك، اسمه إبراهيم، سيبدأ املعالجة بالدوتس (DOTS)، وأود أن نتقابل جميعاً يف وحدة الرعاية 
الصحية األولية. هل ميكنك الحضور اليوم؟ 

أحمد: بالتأكيد. سأكون هناك خالل نصف ساعة. 

أحمد يذهب إىل املركز الصحي. 

أحمد: مرحباً يا دكتور. مرحباً يا إبراهيم. 

د.عيل: مرحباً يا أحمد.

إبراهيم: مرحباً يا أحمد.

د.عيل : إبراهيم سيبدأ املقرر الدوايئ العالجي من اليوم ويريد تحديد موعد يومي معك.

إبراهيم : يا أحمد، إىل متى سأبقى تحت العالج؟

أحمد : ملدة ستة أشهر: شهران من العالج املكثف ثم أربعة أشهر من جرعة املداومة.  

إبراهيم : وماذا بشأن عميل؟ متى أستطيع العودة إىل العمل؟

أحمد : بعد فرتة قصرية من العالج يحددها الدكتور عيل.

إبراهيم : هل يجب عيل تجنب تناول أنواع معينة من الطعام؟

أحمد : كال.

إبراهيم : حيث أن السل عدوى تنتقل بالقطريات، هل سأقوم بإعداء جميع املخالطني املقربني يل، وكيف ميكنني 
توقي ذلك؟ 

فإنه بعد فرتة قصرية لن تنقل العدوى إىل اآلخرين، كام  : إذا تناولت جميع األدوية املوصوفة لك يومياً  أحمد 
يتوجب عليك تغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطاس. اآلن، متى نستطيع أن نلتقي؟

إبراهيم : السابعة صباحا قبل أن أذهب إىل العمل. هل هذا املوعد مناسب لك؟ 

أحمد : نعم، إنه كذلك. حسناً.

املشهد السادس : الحد من الوصمة ودعم العائالت.
تزور منى وأطفالها املخترب إلجراء اختبارات السل.

منى : أنا زوجة إبراهيم وقد أتيت إلجراء اختبارات السل.

ناهد : أهال وسهال.

منى : أخربيني من فضلك يا ناهد، هل إبراهيم حقا مصاب بالسل؟

ناهد : نعم، لكن ال داعي للقلق. السل مرض قابل للشفاء وخالل شهور قليلة سيكون إبراهيم قد شفي متاماً، لكن 
يجب عليك دعم وتشجيع زوجك حتى يستكمل املقرر الدوايئ العالجي حتى النهاية.



منى : أعتقد أنه يجب عيل عدم البقاء معه يف الوقت الحايل ليك ال ينقل املرض يل وألوالدي.

ناهد : ال حاجة لذلك، بل يجب عليك البقاء مع زوجك ودعمه يف مرضه العابر، وال تقلقي، فهو لن ينقل املرض 
لك أو ألوالدك إذا تناول دواءه بشكل منتظم. لذا، ال يجب أن تقلقي من وجودك حوله أو مشاركته الطعام أو ما 

شابه ذلك.

املشهد السابع : التواصل مع املترسبني عن العالج
أحمد مع سيد يف منزله.

أحمد : مرحباً يا سيد، كيف حالك؟

سيد : أنا بخري.

أحمد : ملاذا مل تأت البارحة؟ هل أنت بخري؟

سيد : اآلن، أشعر أنني بصحة جيدة وال أعتقد أنني بحاجة ألخذ املزيد من هذه األدوية خاصًة اآلن فأنا مل أعد 
أسعل.  

أحمد : كال. يتوجب عليك إمتام املقرر العالجي بالكامل حتى النهاية كام حدده الطبيب ألنك إذا توقفت عن 
العالج قد يعاودك املرض، وقد تصاب بنوبات أخطر من املرض ال ميكننا توقيها باألدوية التقليدية.

سيد : لكن هذه األدوية تسبب يل أملاً باملعدة بعد تناولها.

 أحمد : ميكنك تناول الدواء مع الطعام أو الرشاب لتفادي هذه األعراض، لكن إيقاف العالج سيكون له آثار خطرية 
عىل صحتك وقد يستوجب تكرار املقرر العالجي بالكامل مرة أخرى واستخدام أدوية أكرث ولفرتات أطول.

سيد : كم شهرا سأحتاج لالستمرار يف العالج؟

أحمد : لقد أمتمت أربعة أشهر من العالج بشكل منتظم و بقي أمامك شهران فقط، وبعد ذلك ستشفى متاما من 
السل، لذا، تابع املقرر العالجي حتى نهايته.

سيد : حسناً. سآيت يف املوعد املحدد حتى أكمل الشهرين املتبقيني من العالج.

املشهد الثامن : املساهمة يف أنشطة التثقيف الصحي 
أحمد يتحدث إىل املجتمع حول السل

أحمد يف املسجد بعد صالة الجمعة يقوم بتوعية مجتمعه بتقديم املعلومات حول مرض السل كمشكلة صحية 
عامة. حيث يقف اآلن أمام امليكروفون ويبدأ حديثه:

أحمد: السالم عليكم جميعا. 

اليوم، سأقول بعض املالحظات حول مرض شائع جداً يف مجتمعنا وهو السل.

السل ينتقل بنفس طريقة النزلة (االنفلونزا). قد يصاب الشخص بالعدوى إذا مل يتمتع باملناعة الكافية للتغلب 
عىل الجراثيم وقد يتحول إىل مرض نشط. وتظهر أعراض املرض عىل شكل سعال ملدة تزيد عن 2 – 3 أسابيع مع 



التعرق اللييل والحمى واإلعياء. إذا كان هناك أي شخص يعاين من السعال ملدة تزيد عن أسبوعني، فإنه يجب عليه 
استشارة الطبيب يف املرفق الصحي. 

األدوية  جميع  وتناول  الصحيحة  باملعالجة  املريض  التزم  إذا  الوفاة  يسبب  وال  متاماً،  للشفاء  قابل  مرض  السل 
املوصوفة له يومياً طوال فرتة املعالجة التي متتد لستة أشهر تقريباً. يجب عىل املريض استكامل املقرر العالجي 
حتى نهايته حتى لو شعر بتحسن حالته الصحية بعد تناول العالج لبعض الوقت. ومعالجة السل متوافرة مجانا. 
لقد أصيب العديد من أفراد القرية بالسل وإذا واظبوا عىل املعالجة وحصلوا عىل الدعم والرعاية الكافية من 

املجتمع سيشفون جميعاً ويستمتعون بوافر الصحة.
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الجزء 3/ الوحدة 11/ اإليدز والعداوى المنقولة جنسيا

اإليدز والعداوى المنقولة جنسيًا 
األهداف التعليمية

الهدف من هذه الدورة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من: 

إعداد قامئة بطرق انتقال العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  وطرق الوقاية منه؛ 1 –
إدراك أهمية املواقف اإليجابية وغري املتحيزة يف اإلقالل من الشعور بالوصمة لدى  2 –

املصابني باإليدز والعدوى بفريوسه.

النتائج المتوقعة
بعد استكامل هذه الدورة، سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني:

إزكاء وعي املجتمع بطرق انتقال العدوى مبرض اإليدز وفريوسه والوقاية منهام؛ 1 –
تنمية املواقف اإليجابية وغري املتحيزة نحو املتعايشني مع اإليدز والعدوى بفريوسه  2 –

واملعرضني لخطر العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي.
املساهمة يف أنشطة التوعية الصحية للمساعدة يف التخلص من الوصمة املتعلقة  3 –

باملرض. 
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األمراض السارية

المقدمة
خاليا  يصيب  فريوس  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
يضعف  أو  ويدمر  بالعدوى  البرشي  املناعي  الجهاز 
وظائفها. عندما يدخل هذا الفريوس إىل جسم اإلنسان 
العداوى  محاربة  عىل  الجسم  قدرة  يضعف  فإنه 
يف  املصاب  عىل  األعراض  تظهر  وال  األخرى.  واألمراض 
يف  الفرتة  هذه  وتستغرق  العدوى.  من  األوىل  املراحل 
املتوسط بني 2-7 سنوات، وخالل هذه الفرتة ال تظهر 
املرض.  عالمات  من  عالمة  أي  بالعدوى  املصاب  عىل 
العدوى بفريوس  ويطلق عىل أكرث املراحل تفاقاًم من 
العوز املناعي البرشي،  متالزمة نقص املناعة املكتسبة 
تظهر  أن  قبل  سنوات   10 متر  أن  وميكن  (اإليدز). 
العوز  بفريوس  بالعدوى  املصاب  عىل  اإليدز  أعراض 
املناعي البرشي ؛ وتستطيع األدوية املضادة للفريوسات 
ومع  كبري.  بشكل  العملية  هذه  تبطئ  أن  القهقرية 
ذلك، ميكن توقي انتقال العدوى بفريوس العوز املناعي 
البرشي، كام ميكن ملشاركة املجتمع أن تساعد يف نرش 
عىل  املرض  تجاه  اإليجابية  املواقف  وتنمية  الوعي 

مستوى عامة الشعب.  

طرق انتقال العدوى
البرشي من شخص آلخر  املناعي  العوز  ينتقل فريوس 

عن طريق:

االتصال  أو  (الجامع)،   الجنسني  بني  الجنيس  االتصال 
الجنيس بني املثليني إذا كان أحد الرشكاء مصاباً بعدوى 
يف  الفريوس  ويتواجد   . البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
املصاب  الرشيك  من  الفريوس  وينتقل  الجسم؛  سوائل 
(السائل  املني  طريق  عن  املصاب  غري  الرشيك  إىل 

املنوي) أو السوائل املهبلية أثناء االتصال الجنيس.  

واإلبر)  املحاقن  (مثل  الحقن  معدات  يف  املشاركة 
امللوثة بالفريوس. ويعترب متعاطو املخدرات عن طريق 
ومعدات  واإلبر  املحاقن  يف  يتشاركون  الذين  الحقن 
الحقن األخرى من الفئات األكرث عرضة لخطر اإلصابة 
بالعدوى. وعىل مقدمي الرعاية الصحية توخي الحذر 

عند استعامل األدوات الحادة املعقمة.

 نقل الدم أو زرع األعضاء من شخص مصاب بالعدوى 
بفريوس العوز املناعي البرشي . الدم أو األعضاء املنقولة 

البرشي  املناعي  العوز  بفريوس  مصاب  شخص  من 
ينقلون الفريوس إىل الشخص السليم.

أو  الحمل  أثناء  الطفل  إىل  األم  من  العدوى  انتقال 
الوالدة أو اإلرضاع من الثدي. ميكن أن ينتقل الفريوس 

أثناء الحمل أو الوالدة أو اإلرضاع من الثدي. 

ى
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ل
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المفاهيم الخاطئة الشائعة
مع  املتعايشني  مع  العابر  اليومي  الجسدي  التامس   
مرض اإليدز والعدوى بفريوسه ال ينقل املرض. من أمثلة 
والعناق،  باأليدي،  املصافحة  العابر:  الجسدي  التامس 
واملشاركة يف الطعام أو الرشاب أو الفراش، والحاممات، 
وبرك السباحة. وال ينتقل فريوس العوز املناعي البرشي  
ينتقل  وال  الفراش،  بق  أو  البعوض  لدغة  طريق  عن 

بالتقبيل. 
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كيف يمكن تشخيص فيروس العوز 
المناعي البشري   

ال نستطيع معرفة إذا كان شخص مصاباً بفريوس العوز 
املناعي البرشي  أم ال من مظهره. والطريقة الوحيدة 
لتشخيص اإلصابة بالعدوى هي إجراء الفحص املختربي. 
املناعي  العوز  بفريوس  إصابتهم  يف  املشتبه  ويستطيع 
البرشي  إجراء الفحص للتأكد من خلوهم من العدوى  
فحص  يتم  حيث  الخدمة  هذه  يقدم  مرفق  أقرب  يف 
الدم للكشف عن وجود أضداد الفريوس وذلك بتكلفة 

رخيصة. 

الوصمة والتمييز
التي  الرئيسية  العوائق  من  والتمييز  الوصمة  تعترب 
تحول دون تحقيق الوقاية الفعالة، ودون إتاحة العالج 
للمصابني، مام يساهم يف انتشار الفريوس بسبب الرتدد 
إصابتهم  ملعرفة حقيقة  املصابون  يبديه  الذي  املتزايد 
ذلك  يكتشفوا  ومل  بالفعل  مصابني  كانوا  وإذا  باملرض، 
علم  دون  اآلخرين  إىل  العدوى  نقل  يف  فسيستمرون 

منهم.

الوقاية الفعالة
مخلصني،  الزوجني  كان  إذا  الزوجية،  العالقة  إطار  ىف 
عليهام  خوف  فال  فريوسه،  أو  باإليدز  مصابني  وغري 
مصاباً  الزوجني  أحد  كان  إذا  أما  باملرض.  اإلصابة  من 
بالعدوى، أو يف حال جهله بذلك، فإن استخدام الواقي 
الذكري أثناء الجامع يقي الزوج أو الزوجة من العدوى 

بفريوس العوز املناعي البرشي .  

ملحاقن  الصحية  الرعاية  مقدم  استخدام  من  التأكد 
معقمة وحيدة االستخدام أمر هام أثناء تلقي الرعاية 
الصحية. أما يف حالة نقل الدم أو زرع األعضاء فينبغي 
فحص الدم أو العضو املراد زرعه للتأكد من خلوه من 
فريوس العوز املناعي البرشي وأن جميع نتائج الفحوص 

سلبية.

األدوات  استعامل  يف  اآلخرين  مشاركة  تجنب  ينبغي 
الحالقة  وشفرات  كاملحاقن  والثاقبة  الحادة  واملعدات 

من  أجزاء  ثقب  و  الوشم  مثل  املامرسات  أما  واإلبر. 
الجسم فإنه يجب إجراؤها باألدوات املعقمة فقط.

إن املعالجة الوقائية للحامل املصابة بالعدوى بفريوس 
املضادة  األدوية  بواسطة  البرشي  املناعي  العوز 
إىل  الفريوس  انتقال  من  تقي  القهقرية  للفريوسات 
بالجراحة  الوالدة  تقلل  كام  الحمل،  فرتة  أثناء  الجنني 
الوالدة.  أثناء  الفريوس  انتقال  خطورة  من  القيرصية 
بدال  الصناعية  األلبان  استخدام  يجب  الوالدة،  وبعد 
من لنب األم، ويف حال تعذر ذلك تستمر األم بالرضاعة 

الطبيعية املقترصة عىل الثدي وحده.

معالجة اإليدز والعدوى 
بفيروسه

من  تقي  أو  تشفي  لقاحات  أو  أدوية  أية  تتوفر  ال 
يومنا هذا.  بفريوسه حتى  العدوى  أو  باإليدز  اإلصابة 
وعىل الرغم من أن العالج املتوافر حاليا ال يشفي من 
املرض إال أنه فعال يف مساعدة الجسم عىل محاربته. 
املضادة  باألدوية  "املعالجة  املعالجة  هذه  وتسمى 
العالج،  هذا  استخدام  وبدون  القهقرية".  للفريوسات 
تتفاقم العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي وتتحول 

إىل اإليدز وتسبب الوفاة.

التواصل لتغيير السلوكيات المتعلقة 
باإليدز والعدوى بفيروسه

من  الحد  لتعزيز  أداة  السلوك  لتغيري  التواصل  يعترب 
بني  بالعدوى  لإلصابة  تعرض  التي  الخطرة  السلوكيات 
الرسائل  نرش  خالل  من  وذلك  واملجتمعات  األفراد 
املالئم.  الصحي  السلوك  اتباع  والتشجيع عىل  الصحية 
بالحقائق  واملجتمعات  األفراد  تزويد  ينبغي  كام 
األساسية حول اإليدز والعدوى بفريوسه وتدريبهم عىل 
الوقاية  ووسائل  املعلومات  إتاحة  مع  الوقاية  مهارات 

بغية الحد من خطر تعرضهم لإلصابة بالفريوس.  

أسايس  بشكل  البرشي   املناعي  العوز  فريوس  يرتبط 
خارج  الجنسية  العالقات  مثل  املحرمة  بالسلوكيات 
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أن  يتطلب  مام  املخدرات،  وتعاطي   الزوجية،  إطار 
يكون املجتمع متفتحا عند مناقشة الجنس والجنسانية 
عن  املخدرات  تعاطي  وخطورة  الجنيس)،  (النشاط 
ويجرب  الخطرة.  والسلوكيات  واألماكن  الحقن،  طريق 
وباء اإليدز والعدوى بفريوسه املجتمعات عىل مواجهة 
التواصل  ويعترب  والدينية.  والثقافية  االجتامعية  القيم 
ألنه  نظراً  السياق  هذا  يف  هامة  أداة  السلوك  لتغيري 
والخدمات  املعلومات  من  مزيد  عن  البحث  يتطلب 
ويحث عىل اتخاذ اإلجراءات للحد من االختطار، ورسعة 
التأثر، والوصمة. إن التواصل لتغيري السلوك يجب أن 

يحث الحضور عىل تغيري سلوكهم بطرق إيجابية.  

دور مندوبي األحياء والمتطوعين 
الصحيين في إزكاء الوعي باإليدز 

والعدوى بفيروسه
املجتمع  ومعرفة  وعي  إزكاء  األحياء  مندوبو  يستطيع 
الرسائل  توفري  طريق  عن  بفريوسه  والعدوى  باإليدز 
الوقاية  وسبل  العدوى  انتقال  بطرق  املتعلقة  الهامة 
رسالة  كل  انتشار  من  التأكد  عليهم  ينبغي  كام  منها. 
الحقائق  عىل  الناس  عامة  وحصول  صحيح،  بشكل 

األساسية بلغتهم األصلية (اللغة األم). 

حث  الصحيون  واملتطوعون  األحياء  مندوبو  يستطيع 
املجتمع عىل الحوار. وينبغي عىل العاملني املدربني يف 
االجتامعات  يف  املشاركة  االجتامعية  الخدمات  مجال 

الدورية التي تعقدها لجان تنمية القرى بغية مناقشة 
بفريوسه.  والعدوى  لإليدز  الهامة  الجوانب  مختلف 
والتواصل الفعال لتغيري السلوك يجب أن يشجع عىل 
الحوار بني مختلف رشائح  املجتمع السيام فيام يخص 
مثل  الوباء  حدوث  يف  تساهم  التي  الكامنة  العوامل 
مامرسيها  تعرّض  التي  الخطرة  واألماكن  السلوكيات 
البيئات  بالعدوى، و كذلك  اإلصابة  أو مرتاديها لخطر 
إىل  باإلضافة  السلوكيات  تلك  مثل  انتشار  تسهل  التي 
مناقشة القضايا املتعلقة بالوصمة والقضايا االجتامعية 
ما  كل  ويساهم  والدينية.  والثقافية  واالقتصادية 
والحد  الحاالت  عن  الكشف  جهود  تعزيز  يف  سبق 
عىل  للحصول  طلباً  ويخلق  الخطرة،  السلوكيات  من 
املعلومات والخدمات الالزمة ملكافحة اإليدز والعدوى 
وحيدة  املحاقن  استخدام  تعزيز  وينبغي  بفريوسه. 
شفرات  استخدام  عىل  الحالقني  وتشجيع  االستعامل، 
حالقة جديدة، وتشجيع أطباء األسنان وسائر مقدمي 

الرعاية الصحية عىل استخدام األدوات املعقمة.

من الرضوري الحد من مستويات الوصمة والتمييز التي 
تواجه املصابني بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي. 
ويجب أن يركز التواصل لتغيري السلوك املتعلق باإليدز 
ويحاول  والتمييز،  الوصمة  عىل  بفريوسه  والعدوى 
املرض.  لهذا  املجتمع  نظرة  عىل  إيجايب  بشكل  التأثري 
ولتحقيق ذلك، يجب عىل مندويب األحياء تحدي هذه 
املواقف واإلجحافات، مع مراعاة أن حمالت التخويف 
يزيد من  مناخ  بل ستساهم يف خلق  نفعاً  تجدي  لن 

التمييز والوصمة. 
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تمثيل األدوار
 يحتاج فريق العمل املعني بالوصمة إىل األدوات التالية: ثالث مجموعات من البطاقات امللونة (باألزرق، والوردي، 

واألصفر) ولوحتني من األلواح القالبة، وصمغ، وأقالم، وأقالم عريضة.

اكتب العبارات التالية عىل البطاقات الزرقاء:

سيعتقد الناس أين قد قمت بعمل شائن. 1 –
سيعتقد الناس أين أخفي الكثري. 2 –

سيمتنع الناس عن التحدث معي. 3 –
سيخاف الناس مني. 4 –
سُأطرَد من مدرستي. 5 –

سُأطرَد من عميل. 6 –
ال شأن ألحد بذلك. 7 –

. أشعر بالخجل من نفيس– 8
اكتب العبارات التالية عىل البطاقات الوردية:

لقد فعلت ذلك ولكنها مل تكن غلطتي. 1 –
لقد فعلت ذلك ولكن الكثريين من قبيل قاموا بذلك وال أحد يتحدث عنهم. 2 –

لقد فعلت ذلك ومل يكن لدي أي خيار آخر. 3 –
مل أفعل أي يشء بإراديت، إنني ضحية. 4 –

مل أفعل أي يشء عىل اإلطالق. 5 –
لو كنت أعلم العواقب ملا أقدمت عىل ذلك. 6 –

من الطبيعي أن يقوم اإلنسان بذلك لكن النتائج كانت مختلفة معي. 7 –
بطاقة أو أكرث من البطاقات الصفراء متأل من قبل املشاركني أنفسهم.

تدريب تعليمي
اإلصابة  بفريوسه واملعرضون الحتامل  والعدوى  اإليدز  املتعايشون مع  يعاين منهام  اللذين  والتمييز  الوصمة  إن 
العوز  العدوى بفريوس  الوقاية من  تنفيذ مداخالت  أمام  رئيسياً  عائقا  البرشي  يشكالن  املناعي  العوز  بفريوس 
الخاصة  مواقفهم  عن  الصحيون  املتطوعون  يعّرب  أن  ويجب  الدعم.  و  والرعاية  العالج  وتوفري  البرشي،  املناعي 
ويؤكدون عىل عدم اتباع أسلوب املحاكمة أثناء عملهم يف مكافحة فريوس العوز املناعي البرشي . والتدريب التايل 

يساعد األفراد عىل فهم معنى الوصمة استناداً إىل تجاربهم الشخصية. 

يف الجلسة التي يشارك فيها كل األعضاء اطلب من املشاركني التفكري يف يشء يخصهم احتفظوا به رساً، سواء مل 
أنهم غري  املشاركني  يثقون بهم جداً. اخرب  الذين  قليًال من األشخاص  به عدداً  أو أخربوا  الرس  بهذا  يخربوا أحداً 
الحسبان عند اإلجابة عىل األسئلة يف مجموعة  بالكشف عن أرسارهم ولكن عليهم أن يضعوا ذلك يف  مطالبني 

العمل. 

م املشاركني إىل مجموعتني رشيطة تزويد كل مجموعة بسلسلة واحدة من البطاقات ولوحة قالبة واحدة.  َقسِّ

اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال بشكل فردي عن طريق اختيار اإلجابة األكرث مالءمة من البطاقات 
فإنه  البطاقات،  أي من  تكن موجودة يف  املالمئة مل  اإلجابة  أن  املشارك  إذا شعر  القالبة.  اللوحة  املعروضة عىل 

يستطيع كتابة اإلجابة عىل بطاقة فارغة. 
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 قم بلصق بطاقات
 اإلجابة على اللوحة

القالبة

المجموعة األولى  
ملاذا ال تسمح لآلخرين باالطالع عىل رسك؟

المجموعة الثانية
ملاذا فعلت شيئاً ال يقبله الناس؟

قم بلصق بطاقات اإلجابة عىل اللوحة القالبة

اآلن اكتب عىل أحد اللوحات القالبة " الرس الذي أخفيه هو أنني إنسان متعايش مع فريوس العوز املناعي  1 –
البرشي ومازلت محتفظا بهذا الرس ألنه إذا علم الناس به فسيحدث ما ييل". اطلب من املشاركني اختيار 

اإلجابات التي تنطبق عىل فريوس العوز املناعي البرشي  من قامئة البطاقات الزرقاء التي اختاروها يف 
مجموعة العمل وقم بلصقها عىل اللوحة القالبة. 

اللوحة القالبة رقم 2

يلومنى الناس على إصابتى بفيروس العوز 
أن  عليهم  يجب  ولكن  البشرى  املناعى 

يعلموا أن:

اللوحة القالبة رقم 1

السر الذى أخفيه هو أننى إنسان متعايش 
ومازلت  البشرى  املناعى  العوز  لفيروس 
محتفظاً بهذا السر ألنه إذا علم الناس به 

فسيحدث ما يلى:

اموعة األولى

على باإلضطالع  لآلخرين  تسمح  ال   ملاذا 
سرك؟

اموعة الثانية

ملاذا فعلت شيئاً ال يقبله الناس؟
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اكتب عىل صفحة جديدة من اللوحة القالبة عبارة "يلومني الناس عىل إصابتي بفريوس العوز املناعي  2 –
البرشي  لكن يجب عليهم أن يعلموا أن:" واطلب من املشاركني اختيار اإلجابات التي تنطبق عىل فريوس 

العوز املناعي البرشي  من قامئة البطاقات الوردية التي اختاروها يف مجموعة العمل وقم بلصقها عىل 
اللوحة القالبة يف الصفحة رقم 2.

اللوحة القالبة على الصفحة رقم 1 (الزرقاء)
الرس الذي أخفيه هو أنني إنسان متعايش لفريوس العوز املناعي البرشي  ومازلت محتفظا بهذا الرس ألنه إذا علم 

الناس به فسيحدث ما ييل...

اللوحة القالبة على الصفحة رقم 2 (الوردية)
يلومني الناس عىل إصابتي بفريوس العوز املناعي البرشي  ولكن يجب عليهم أن يعلموا أن:



االختبار السابق والالحق
ُيجرى االختبار التايل قبل التدريب لتقييم معرفة الناس بفريوس العوز املناعي البرشي ، وبعد التدريب لتقييم 
التحسن الذي طرأ عىل معرفتهم بالفريوس. هناك احتامل وجود أكرث من إجابة صحيحة ويجب عىل املشاركني 

وضع عالمة عىل اإلطار املوجود بالقرب من أي إجابة يشعرون بأنها صحيحة. 

1) ينتقل فيروس العوز المناعي البشري  عن طريق:
لدغات البعوض. – 1
االتصال الجنيس غري املحمي مع شخص مصاب بالعدوى. – 2
األم املصابة بالعدوى إىل طفلها أثناء الحمل، والوالدة، واإلرضاع من الثدي. – 3
معانقة شخص مصاب بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي. – 4
مشاركة نفس املرحاض مع شخص مصاب بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي. – 5
تبادل اإلبر واملحاقن. – 6
نقل دم ملوث بفريوس العوز املناعي البرشي. – 7

2) يمكن الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري  عن طريق:
تجنب السباحة يف نفس الربكة مع شخص مصاب بفريوس العوز املناعي البرشي. – 1
استخدام الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية. – 2
االمتناع عن مامرسة الجنس. – 3
اإلخالص لرشيك واحد غري مصاب بالعدوى. – 4
فحص الدم للتأكد من خلوه من فريوس العوز املناعي البرشي  قبل إجراء نقل الدم. – 5
منع اختالط املصابني بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  مع غري املصابني بالعدوى. – 6
استخدام اإلبر واملحاقن النظيفة وغري املستخدمة من قبل للحقن. – 7

استخدام العازل الذكري دوماً أثناء االتصال الجنيس مع شخص ال تعرف إن كان مصاباً  8 –
بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  أم ال. 

 ضع عالمة عىل إطار واحد حسب موافقتك عىل / أو اختالفك مع 
العبارات التالية:

 غري موافق موافق

ينبغي عزل املصابني بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  ومنعهم من 
االختالط مع غري املصابني.

االختالط مع املصابني بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  ال يعرض 
اآلخرين لخطورة العدوى إن كان اختالطهم مؤقتا.

من حق األطفال املصابني بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  الذهاب 
إىل املدرسة مثل جميع األطفال.

ارتكب املصابون بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  خطأً فادحاً و 
يجب إقصاؤهم كعقاب لهم.

من حق املصابني بالعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي  تلقي العالج 
باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية.
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مكافحة المالريا
األهداف التعيلمية

الهدف من هذه الدورة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من: 

رشح املالريا وكيفية التحري عن الحاالت املشتبه فيها والتبليغ عن أي زيادة يف عدد  1 –
هذه الحاالت؛

التعرف عىل أعراض املالريا؛ 2 –
إعداد قامئة بطرق انتقال العدوى باملالريا؛ 3 –

إدراك أهمية التدابري الوقائية مبا يف ذلك استخدام الناموسيات املعالَجة باملبيدات  4 –
الحرشية والتدابري البيئية األخرى؛

إدراك أهمية املعالجة ومعدالت فشل املعالجة، وأهمية إحالة املرىض املصابني  5 –
باملالريا إىل املرفق الصحي. 

النتائج المتوقعة
بعد استكامل هذه الدورة، سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني:

التعرف عىل املالريا ورشح املرض وأعراضه لآلخرين؛ 1 –
إزكاء وعي املجتمع بأسباب اإلصابة باملالريا وسبل الوقاية منها؛ 2 –

تبليغ املرافق الصحية بحاالت املالريا أو الزيادة يف عدد املصابني بالحمى يف املجتمع   3 –
املشاركة يف جهود الوقاية من املرض وإرشاك املجتمع فيها، ويشمل ذلك تعزيز  4 –

استخدام الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية، واتخاذ التدابري البيئية، وإدارة 
حمالت الرش الثاميل باملبيدات داخل املنازل؛

تحديد الحاالت املشتبه فيها وإحالة الحاالت التي فشل عالجها وحاالت املالريا الوخيمة 
إىل املرافق الصحية.
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المقدمة
منها  والشفاء  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  من  املالريا 
الفعالة  باألدوية  الوفاة إن مل تعالج  أنها تؤدي إىل  إال 
يف الوقت املناسب. ولدغة واحدة من البعوض تكفي 
يف  السيام  خطرية  إصابة  تعترب  وهي  باملالريا  لإلصابة 
الحوامل وصغار األطفال، لذا يجب إعطاؤهم األولوية 
لدغة  عن  املالريا  وتنجم  الناموسيات.  استخدام  يف 
(الشكل  األنوفيلة  وتسمى  بالعدوى  املصابة  البعوضة 
1). وتحتاج إناث البعوض إىل الدم إلنتاج البيض، وتضع 
ببطء وهو صغري  املنسابة  أو  الراكدة  املياه  يف  البيض 

الحجم وتتعذر رؤيته. 

لتجنب تجمع املياه فيها وتغطية خزانات املياه بغطاء 
أو شبكة ضد البعوض. كام يجب تنقية ضفاف املجاري 
من  تزيد  حتى  األخرى  واملواد  األعشاب  من  املائية 

رسعة جريان املاء. 

الوقاية من لدغات البعوض
التدابري  باتخاذ  البعوض  لدغات  من  الوقاية  ميكن 

الوقائية التالية:

الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية
النوم تحت الناموسية يوفر أعظم حامية إذا استخدمت 
بشكل صحيح. وينبغي أن تكون الناموسية سليمة وغري 
باملبيدات  ُتَعالَج  أن  يجب  كام  ثقوب  بها  أو  ممزقة 
الحرشية التي تقتل البعوض، وحرشات الفراش (البق)، 
من  عادًة  املالريا  بعوض  ويلدغ  األخرى.  والحرشات 
رشوق الشمس حتى غروبها. ويجب تعليق الناموسية 
الواقية من البعوض بشكل صحيح بحيث تغطي منطقة 
النوم كام يجب أن تكون منخفضة بشكل كاف لتسمح 
بطي أطرافها تحت الفرشة أو املرتبة أو الحصرية حيث 
ينام الشخص. ويجب قتل البعوض الذي يحتجز داخل 
إصالح  يجب  كام  باليد.  أو  حرشي  باملبيد  الناموسية 

األجزاء املمزقة من الناموسية.   

تشتمل تدابير الحماية األخرى على:
وضع شبك واٍق من البعوض عىل جميع نوافذ وأبواب 
غرف وأماكن النوم. والفحص املتكرر لهذا الشبك الواقي  الوقاية من المالريٍا

ميكن الوقاية من املالريا باتخاذ التدابري التالية:

مكافحة تكاثر البعوض
البعوض  تكاثر  مكافحة  املشاركة يف  املجتمع  يستطيع 
والُحَفر،  واملستنقعات،  الربك،  لردم  الرمل  باستخدام 
تظهر  وقد  وحولها.  القرية  يف  الحيوانات  حوافر  وآثار 
ِبرَك املاء نتيجة ترسب املاء من الحنفيات أو فيض املاء 
لكن  الرصف،  لسوء  نتيجة  أو  والعيون  األنابيب  حول 
ميكن التخلص من هذه الربك بإصالح أو تحسني نظام 
إمداد ورصف املياه. ومن املهم إزالة الحاويات املهملة 

بوجبة  تتغذى  وهي  األنوفيلة  بعوضة   1- الشكل 
من الدماء
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اإلصالحات  وعمل  ثقوب  أي  الكتشاف  رضوري  أمر 
خاص  حرشي  مببيد  الستائر  معالجة  وينبغي  مبكراً. 
جميع  تغطي  بحيث  تعليقها  ويجب  منتظم  بشكل 

الفتحات املؤدية إىل املنزل. 

طاردة  مبادة  الجلد  من  املكشوفة  األماكن  تغطية 
إذا  مفيدة  للبعوض  الطاردة  املواد  وهذه  للبعوض. 
عند  الستعاملها  داع  وال  املساء.  يف  مبكراً  استخدمت 
النوم تحت الناموسية أو داخل املنزل املزود بشبك واق 
من البعوض. وتستمر فعاليتها عادة ملدة 5-8 ساعات، 

ويعاد استعاملها مرة أخرى بعد ذلك. 

منفرة عند  رائحة  البعوض. وهي تصدر  ملفات  حرق 
الطاردة  املواد  مثل  وتفيد  مناسب  وسعرها  حرقها. 
الجلوس  املساء عند  إذا استخدمت مبكراً يف  للبعوض 

خارج املنازل. 

قبل  الحرشية  باملبيدات  الحجرات  رْش  البعوض:  قتل 
تقدمها  التي  األنشطة  يف  وشارك   .(2 (الشكل  النوم 
الخدمات الصحية، مثل رش الجدران الداخلية للمنازل 
يعرف  ما  وهو  للبعوض،  القاتلة  الحرشية  باملبيدات 

بالرش الثاميل داخل املباين (الشكل 3). 

التعامل مع الحاالت المشتبه في 
إصابتها بالمالريا

ميكن االشتباه يف اإلصابة باملالريا إذا كان هناك حمى 
مرتفعة أوتاريخ سابق للحمى ملدة يومني أو ثالثة أيام. 
ويف هذه الحالة، ينبغي إحالة املشتبه فيهم إىل أقرب 
الحامل  أو  الصغري  الطفل  أصيب  وإذا  صحي.  مرفق 
الصحي.  املرفق  إىل  إحالتهام  الرضوري  فمن  بالحمى 
كام يجب إحالة جميع ااملصابني الذين مل يتحسنوا يف 
غضون 48 ساعة من بداية العالج أو من هم يف حالة 

خطرية، إىل أقرب مرفق صحى . 

ييل  ما  عىل  املالريا  لتشخيص  األعراض  بعض  تشتمل 
(الشكل 4):

تغريات السلوك (مثل االختالجات، أو فقد الوعي،  1 –
أو النعاس، أو االلتباس، أو عدم القدرة عىل امليش 

أو الجلوس أو الكالم أو التعرف عىل األقارب)؛
القئ املتكرر، وعدم القدرة عىل االحتفاظ باألدوية  2 –

الفموية، وعدم القدرة عىل األكل أو الرشب؛
خروج كميات صغرية من البول أو عدم القدرة  3 –

عىل التبول أو خروج بول داكن؛

الشكل 3- الرش الثاميل داخل املباىنالشكل 2- رش األماكن
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إسهال شديد؛ 4 –
نزف شديد غري ُمَفرسَّ من األنف، أواللثة، أو من  5 –

أماكن أخرى؛
حمى مرتفعة؛ 6 –

تجفاف وخيم (وأعراضه: ارتخاء الجلد والعيون  7 –
الغائرة)؛

اصفرار العينني (الريقان)؛ 8 –
شحوب راحتي اليدين، واللسان، وغريهام. 9 –

معالجة المالريا
الـ 14  إذا مل يكن املريض قد عولج ضد املالريا خالل 
املعياري.  املالريا  بعالج  تزويده  فعليك  املاضية،  يوماً 

وعليك اتباع الخطوات التالية:

امأل االستامرات الالزمة؛ 1 –
راقب تناول املريض لألدوية؛ 2 –

إذا كان املريض يعيش يف أماكن نائية (كام يف  3 –
حالة البدو) فينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة. 

استخدم املعالجة املعيارية للمالريا يف بلدك أو  4 –
منطقتك (وتأكد من ذلك مع املوظفني الصحيني) 

وضع يف االعتبار النقاط التالية:
عدد األقراص املعطاة للمريض تعتمد عىل  5 –

وزنه؛

يحتاج صغار األطفال إىل جرعات أقل؛  6 –
إذا تعذر وزن املريض، فامزال بإمكانك تحديد  7 –

عدد األقراص التي يجب إعطاؤها وفقاً 
لعمره. والجدول 1 يقدم املعومات لحساب 

الجرعة الصحيحة. 
الصحيحة،  والجرعات  املعالجة  جداول  اتباع  ينبغي 
ألن املريض لن يشفى إذا أعطي جرعة أقل من الالزم. 
الرضر  إلحاق  إىل  الكبرية  الجرعة  تؤدي  قد  وباملثل، 

بصحة املريض. 

راقب وتابع تناول املريض لألدوية إن أمكن ذلك. فمن 
املهم مشاهدة املريض وهو يبتلع األقراص يف جميع أيام 
املعالجة وأنه مل يتقيأها، وذلك للتأكد من تناول املريض 
لألقراص بشكل صحيح. وتأكد دامئاً أن املريض يرشب 
املاء بقدر كاٍف ليك يكون قادراً عىل ابتالع األقراص. وال 
ينبغي تناول األقراص عىل معدة فارغة ألنها قد تؤدي 
إىل القئ وأمل البطن السيام بني األطفال، واألطفال الذين 
يبكون لن يبلعوا الدواء  بل يبصقونه خارجاً، لذا ينبغي 
تهدئة الطفل الذي يبيك قبل إعطائه الدواء. وإذا تقيأ 
املريض خالل 30 دقيقة من تناوله الدواء، دعه يرتاح 
قليًال وحاول إعطاءه الدواء مرة أخرى. إذا كان املريض 

يتقيأ باستمرار، قم بإحالته إىل العيادة أو املستشفى. 

فيمكن  مرتفعة،  حمى  من  يعاين  املريض  كان  إذا 
املعطاة  األقراص  عدد  ويعتمد  باراسيتامول.  إعطاؤه 
أو   100 (سواء  قرص  كل  الباراسيتامول يف  عىل جرعة 

الشكل 4- بعض من أعراض املالريا
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الجدول 1 حساب جرعة األدوية المضادة للمالريا

مخطط الجرعة:
أرتيسونات 50 ميلي غرام وسلفادوكسين 500 ميلي غرام + بيريميثامين 25 

ميلي غرام
اليوم األول

(تناول سلفادوكسني وبرييثامني+ أرتيسونات)
اليوم الثالثاليوم الثاين

سلفادوكسين العمر
وبيريثامين

أرتيسوناتأرتيسوناتأرتيسونات

••••5- 11 شهراً
••••1- 6 سنة

••••••••7- 13 سنة
••••••••••••••••أكرب من 13 سنة

ملحوظة: الجدول 1 يقدم مثاالً للخط األول من املعالجة. تنطبق هذه الجرعة عىل أقراص األرتيسونات 50 مييل غرام 
وسلفادوكسني + برييثامني 500 مييل غرام + 25 مييل غرام فقط .

الجدول  (انظر  املريض  عمر  وعىل  غرام)،  مييل   500
2). والباراسيتامول يستخدم لخفض الحرارة لكنه ليس 
عالجاً للمالريا. ميكنك أيضاً خفض درجة حرارة املريض 
هذه  وتعترب  دافئ.  حامم  أخذ  أو  املروحة  باستخدام 
تخفض  ألنها  األطفال  صغار  يف  السيام  هامة  الطرق 

درجة حرارة الطفل حتى بدون الباراسيتامول.

ماذا تفعل إذا تعذرت المراقبة
قد يستحيل مراقبة تناول مقرر العالج الدوايئ بالكامل 
ويف  وبعيدة،  نائية  مناطق  يف  يعيش  املريض  كان  إذا 
يعرف  املريض  أن  التأكد  جداً  املهم  من  الحالة  هذه 
كيفية تناول الدواء أو أن والداه يعرفان كيفية إعطاء 

الدواء بشكل صحيح.

راقب ابتالع املريض للجرعة األوىل وتأكد من  1 –
تناوله العدد الصحيح من األقراص؛

تأكد أن املريض مل يتقيأ بعد أخذ الدواء؛  2 –

اعِط املريض العدد الصحيح من األقراص (ألخذها  3 –
معه إىل املنزل) من أجل اليومني الثاين والثالث؛ 

ارشح أهمية تناول الجرعة كاملة يف اليومني الثاين  4 –
والثالث وإال سرتجع املالريا مرة أخرى؛ 

ارشح خطورة تناول جميع األقراص مرة واحدة،  5 –
ورضورة حفظ األقراص بعيداً عن متناول األطفال. 

فشل المعالجة
ينبغي أخذ املريض فوراً إىل أقرب عيادة أو مستشفى 
تناوله  من  ساعة   48 خالل  حالته  تتحسن  مل  إذا 
مصاب  املريض  أن  تعتقد  كنت  وإذا  األوىل.  الجرعة 
من  األوىل  الجرعة  إعطائه  فعليك  الوخيمة  باملالريا 
حاول   .(3 الجدول  (انظر  للمالريا  املعيارية  املعالجة 
إقناع املريض بتناول العالج لكن ال ترغم املريض عىل 
البلع،  عليه  تعذر  إذا  بدفعها يف حلقه  األقراص  تناول 
الرشجية  األرتيسونات  كبسوالت  استخدام  ميكنك  كام 
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الجدول 2. جرعة الباراسيتامول المالئمة وفقًا للعمر

أقراص 500 ميلي 
غرام

أقراص 100 ميلي 
غرام

الوزن العمر

½ قرص × 3 أيام صفر- 4 كيلوغرامات صفر- شهرين
¾ إىل ½ 1 

 قرص× 3أيام
-4 8 كيلوغرامات شهران- 11 شهراً

1/4 إىل ½ قرص × 3 أيام ½ 1 قرص إىل 3 أقراص  × 
3 أيام

8 – 15 كيلوغراماً سنة- 5 سنوات

½ إىل ½ 1 قرص × 3 أيام 35-15 كيلوغراماً 5 سنوات- 15 سنة
قرصان × 3 أيام أكرب من 35 كيلوغراماً أكرب من  15 سنة

(التحاميل) إذا كانت متوفرة. وقم بإحالة املريض إىل 
أقرب عيادة أو مستشفى يف أرسع وقت ممكن، فهي 
يف  كنت  وإن  حتى  تنتظر  فال  موت،  أو  حياة  مسألة 
الباراسيتامول  املريض  اعط  الليل.  من  متأخر  وقت 
الجدول 2). اخلع معظم  لخفض درجة حرارته (انظر 
مالبس املريض وبلل الجسم باملاء الفاتر ( دافئ قليًال) 
باستعامل إسفنجة أو قطعة قامش. اطلب من شخص 
إىل  الذهاب  أثناء  (حتى  باستمرار  املريض  تهوية  آخر 
ضوء  من  املريض  بحامية  قم  املستشفى).  أو  العيادة 

الشمس املبارش. 

الوقاية من المالريا أثناء الحمل
دوماً  بالنوم  الحوامل  انصح  العالج.  من  خري  الوقاية 
وينبغي  الحرشية.  باملبيدات  ُمعالَجة  ناموسية  تحت 

من  أشهر   3 أول  يف  باملالريا  املصابة  الحامل  إحالة 
الحمل فوراً إىل أقرب مرفق صحي. إن معالجة الحامل 
يف الشهرالثاين والثالث من الحمل متاثل معالجة سائر 

البالغني.

دور ممثلي األحياء والمتطوعين 
الصحيين

الجدول 3 يوضح اإلرشادات ملمثيل األحياء واملتطوعني 
اتخاذها  يجب  التي  باإلجراءات  قامئة  مع  الصحيني 

للوقاية من املالريا ومعالجتها.



الجدول 3. دور ممثلي األحياء والمتطوعين الصحيين في مكافحة المالريا

اإلجراءات
الوقاية (تنظيم 
وحشد املجتمع 

للمشاركة يف أنشطة 
مكافحة الريقات)

إزكاء وعي املجتمع بالوقاية من املالريا، وتحديد مصادر تكاثر البعوض وأماكنه عىل الخريطة.
تأسيس وتقوية التعاون بني جميع القطاعات ذات العالقة.

تحديد الفئات األكرث عرضة للخطورة (واملساعدة يف تسجيلها).
تنظيم مشاركة املجتمع واملشاركة يف توزيع الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية.

تنظيم مشاركة املجتمع واملشاركة يف إعادة معالجة الناموسيات باملبيدات الحرشية عند 
الرضورة. 

متابعة املجتمع للتأكد من استخدام الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية بشكل صحيح.
زيادة قناعة ومشاركة املجتمع (مبا يف ذلك التواصل مع القادة املحليني) يف الرش الثاميل 

داخل املنازل يف أي وقت ويف أي مكان عند الرضورة.
تنظيم الدعم اللوجستي لحمالت الرش التي يقوم بها املجتمع.

تنظيم مشاركة املجتمع واالشرتاك يف التدابري البيئية وأنشطة مكافحة النواقل. 
يف املناطق التي تطبق فيها اسرتاتيجية املعالجة االتقائية املتقطعة: ينبغي تحديد جميع الحوامل 

وتسجيلهن وإحالتهن ومتابعتهن للتأكد من حصولهن عىل جرعتني كاملتني من السلفادوكسني 
برييثامني (أو 3 جرعات يف املناطق التي يرتفع فيها معدل انتشار فريوس اإليدز). 

تحديد الوافدين الجدد يف املناطق املوطونة والتأكد من استعاملهم الناموسيات املعالجة 
باملبيدات الحرشية وحصولهم عىل الوقاية املالمئة.

اإلجراءات
تحديد الحاالت املشتبه يف إصابتها باملالريا وإحالتها إىل أقرب مرفق صحياملعالجة

يف املناطق التي تطبق فيها اسرتاتيجية التدبري العالجي املنزيل للحاالت املصابة باملالريا: 
ينبغي عالج الحاالت بعد تشخيصها باستخدم الفحوص التشخيصية الرسيعة، إال أنه يف 
املناطق مفرطة التوطن (مثل جنوب السودان وجنويب الصومال)، ميكن معالجة األطفال 

دون الخامسة من العمر استناداً إىل التشخيص الرسيري. وينبغي معالجة الحاالت املشتبه 
يف إصابتها باملالريا غري املصحوبة مبضاعفات وفقاً للسياسة الدوائية الوطنية.

يف املناطق التي تطبق فيها اسرتاتيجية التدبري العالجي املنزيل للحاالت املصابة باملالريا: 
ينبغي تحديد املشتبه يف إصابتهم باملالريا الوخيمة، ومعالجتهم قبل إحالتهم (بأدوية 
الخط األول إذا كان املريض قادراً عىل البلع، أو بتحاميل األرتيسونات إذا تعذر البلع 

عىل املريض) ثم إحالتهم فوراً إىل أقرب مرفق صحي. 
متابعة الحاالت التي تم عالجها والتأكد من تناولها املقرر العالجي بالكامل. وتحديد 

الحاالت التي فشلت معالجتها وإحالتها إىل أقرب مرفق صحي.
تنظيم مشاركة مجتمعية لتجهيز املرافق الصحية املوجودة باملعدات الالزمة حتى تصري 

مراكز لتشخيص وعالج املالريا.
مساعدة الحكومة عىل تشجيع القطاع الخاص ليستخدم أدوية معالجة املالريا وفقاً 

للسياسة الدوائية الوطنية.
دعم وتنسيق وتسهيل أعامل الفريق املتنقل.

تحديد الزيادة غري املعتادة يف عدد املصابني بالحمى وإبالغ ذلك للسلطات الصحية 
وسائر السلطات املسؤولة. 

املشاركة يف مكافحة وباء املالريا.



الملحق 1

االختبار السابق والالحق 
ضع عالمة  أو خطأ يف اإلطار املالئم الذي يدل عىل موافقتك أو غري موافقتك عىل العبارات التالية

خطصح
املالريا مرض قابل للشفاء لكن ال ميكن الوقاية منه.

األطفال أقل من عمر خمس سنوات غري معرضني لخطر اإلصابة باملالريا.
تنتقل املالريا عن طريق البعوض بعد إصابته بالعدوى بطفيل املالريا.

بعوض املالريا يلدغ عادًة أثناء النهار.
الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية توفر حامية أفضل من الناموسيات 

العادية.
املواد الطاردة للحرشات تكون عادًة فعالة ملدة -5 8 ساعات، وبعد ذلك 

ينبغي إعادة استخدامها مرة أخرى.
معالجة املالريا أمر رضوري السيام يف األطفال والحوامل.

ضع عالمة يف اإلطار املوجود بجوار العبارة التي تعتقد أنها اإلجابة الصحيحة.

أ) ماذا عليك أن تفعل للمريض الذي لم تتحسن حالته خالل 48 ساعة من بدء المعالجة؟
صف املضادات الحيوية. – 1
قم بإحالته فوراً إىل أقرب مرفق صحي. – 2
اقرتح عليه املداواة باألعشاب. – 3
اطلب منه االنتظار ملدة أسبوع. – 4

ب) كيف تخفض درجة حرارة المريض؟
ضع املريض يف ماء بارد. – 1
امسح املريض بإسفنجة مبللة مباء فاتر. – 2
صف الباراسيتامول وفقاً لوزن املريض. – 3

قم بكال العملني املذكورين يف 2 و 3. – 4 

ج. قد يتكاثر بعوض المالريا في:
املياه الراكدة أو بطيئة الجريان. – 1
 حقول األرز املغمورة باملياه. – 2
الربك أواملستنقعات أوالحفر أو القنوات الصغرية. – 3
جميع ما سبق. – 4



د. ماذا عليك أن تفعل إذا ظهر على المريض عالمات المالريا الوخيمة؟
حاول إعطاء املريض الجرعة األوىل من املعالجة املعيارية. – 1
اعط املريض تحميلة األرتيسونات إذا كان املريض غري قادر عىل البلع. – 2
قم بإحالة املريض فوراً إىل أقرب مرفق صحي. – 3
جميع ما سبق. – 4
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أمراض الطفولة والتمنيع
األهداف التعليمية

الهدف من هذه الوحدة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من:

إحصاء األمراض التي ميكن توقيها باللقاحات؛ 1 –
رشح أو تحديد أهمية التمنيع يف الوقاية من األمراض؛ 2 –

تحديد جدول التمنيع الروتيني لألطفال و الحوامل؛ 3 –
إعداد قامئة بالخطوات التي تكفل االستخدام اآلمن للحقن؛ 4 –

االحتفاظ بسجالت الفئات السكانية املستهدفة والولدان واملترسبني من التمنيع  5 –
وغري ذلك.

النتائج المتوقعة
يف نهاية هذه الوحدة سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني: 

إزكاء الوعي يف املجتمع حول األمراض التي ميكن توقيها باللقاحات؛  1 –
دعم تخطيط وتنفيذ وتقييم التمنيعات الروتينية؛ 2 –

تشكيل الدعم املجتمعي لتعزيز التغطية بالتمنيعات بني األطفال والحوامل؛ 3 –
توطيد الروابط مع املوظفني الصحيني املسؤولني عن اللقاحات بغية تشجيع  4 –

استخدام خدمات التمنيع؛ 
توقيها  ميكن  التي  األمراض  عن  اإلبالغ  خالل  من  املجتمعي  الرتصد  يف  املساعدة 

باللقاحات. 
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المقدمة
اإلصابة  جراء  من  العامل  حول  األطفال  ماليني  ميوت 
املمنعني  باللقاحات. إن األطفال  توقيها  بأمراض ميكن 
يف  تؤدي  والتي  الخطرية  األمراض  هذه  من  محميون 
معظم األحيان إىل العجز أو الوفاة. ونظراً ألن اللقاحات 
السنة األوىل  لذا يجب متنيع كافة األطفال يف  مجانية 
من العمر. وتؤدي مساهمة املجتمع يف برامج التمنيع 
إىل توسيع رقعة التغطية وبالتايل انخفاض عدد الحاالت 

املصابة باألمراض التي ميكن الوقاية منها بالتمنيع. 

تمنيعات الطفولة
التمنيع يحمي األطفال من بعض أخطر أمراض الطفولة 
عند  الدفاعية  الخطوط  بناء  عىل  اللقاح  يعمل  حيث 
الطفل ضد املرض. وتشمل األمراض التي ميكن توقيها 
والسعال  والحصبة،  األطفال،  وشلل  السل،  بالقاحات: 
والتتانوس،  (الخناق)،  والدفرتيا  (الشاهوق)،  الدييك 

والتهاب الكبد البايئ. 

وتعطى اللقاحات عن طريق الحقن أو بالفم. زيكون 
التمنيع مفيدا إذا أعطي فقط قبل بدء املرض. الطفل 
الذي ال يتم متنيعه ميكن أن يصاب بأمراض خطرية تهدد 
حياته مثل شلل األطفال، والحصبة، والتتانوس، والدفرتيا 
(الخناق)، والسعال الدييك (الشاهوق)، والتهاب الكبد 
البايئ. قد ميوت بعض األطفال املصابني بالعدوى بهذه 
بالعجز  يصابون  قد  بحياتهم  ينجون  والذين  األمراض، 
الدائم أو قد يتأثر منوهم، وقد ميوتون فيام بعد بسبب 
الرضوري  من  أخرى.  أمراض  بسبب  أو  التغذية  سوء 
متنيع جميع األطفال، مبا يف ذلك املصابني بالعجز البدين. 
وفيام ييل وصف موجز عن أهم األمراض الشائعة يف 

مرحلة الطفولة.

األحيان  أغلب  يف  الرئتني  تصيب  عدوى  وهو  السل: 
يعطس  أو  يسعل  عندما  الهواء  طريق  عن  وتنتقل 

الشخص املصاب بالعدوى. 

شلل األطفال: مرض معد ينتقل عن طريق تناول املاء أو 
الطعام امللوث بفريوس شلل األطفال من براز املصاب 

بالعدوى، مام ينجم عنه شلل دائم يف األطراف. 

إىل  يؤدي  قد  و  االنتشار  مرض خطري رسيع  الحصبة: 
الوفاة. عالمات الحصبة هي الحمى، والطفح الجلدي، 
والسعال، وزكام، واحمرار العينني. كام تسبب الحصبة 
العقيل،  النمو  وضعف  التغذية،  وسوء  اإلسهال،  أيضا 

واختالل السمع و البرص.

التي  التتانوس  جراثيم  تسببه  خطري  مرض  التتانوس: 
والجروح  القطعية  الجروح  طريق  عن  الجسم  تدخل 
امللوثة. والتتانوس يسبب النوبات واالختالجات ويكون 

مميتا يف معظم األحيان.

التهاب الكبد البايئ: إذا أصيب األطفال بالتهاب الكبد 
البايئ، فإن العدوى تظل كامنة يف الجسم ملدة طويلة، 
مراحل  يف  الكبد  برسطان  األطفال  هؤالء  يصاب  وقد 

متأخرة من حياتهم. 

الخناق: مرض معٍد ينتقل من شخص آلخر عن طريق 
قطريات الهواء، وأعراضه األساسية تشمل التهاب الحلق، 
وفقدان الشهية، والحمى الخفيفة. يف خالل يومني أو 
اللون يف  رمادي  أو  أبيض مزرق  يتكون غشاء  أيام،   3
الحلق واللوزتني، وقد يتامثل املريض للشفاء أو يعاين 

من الضعف الشديد و ميوت خالل 6 – 10 أيام.

تنتقل  جرثومية  عدوى  الدييك):  (السعال  الشاهوق 
من شخص إىل آخر عن طريق العطس والسعال. يبدو 
عىل الطفل املصاب بالعدوى، يف البداية، أنه يعاين من 
الزكام العام مع سيالن األنف وتدمع العينني وعطاس 
وحمى وسعال خفيف. ثم تسوء حالة السعال تدريجيا 
مع تفاقم نوبات السعال الحاد الذي يرتافق مع شهيق 
اللون  إىل  الطفل  يتحول جلد  الصوت. وقد  قوي عايل 
أثناء  الكايف  األزرق نظرا لعدم حصوله عىل األكسجني 
نوبة السعال الطويلة. ومن املحتمل حدوث مضاعفات 
لدى صغار الرضع، وأخطرها االلتهاب الرئوي الجرثومي 

وهو من املضاعفات املميتة.

ينبغي متنيع األطفال يف مرحلة مبكرة من العمر نظراً 
األوىل  السنة  يف  تحدث  الطفولة  أمراض  معظم  ألن 
كامل  الرضع  يستكمل  أن  الرضوري  من  العمر.  من 
اللقاحات جدواها. وتكون  التمنيعات وإال تفقد  عدد 
التمنيعات أكرث فعالية إذا أعطيت يف األعامر املحددة 
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(كام يف الجدول 1). تختلف جداول التمنيعات الوطنية 
بلد. يف  كل  املرض يف  لنمط  وفقاً  املختلفة  البلدان  يف 
من  النزلية  املستدمية  لقاح  يعطى  البلدان،  بعض 
النمط (ب) (BiH). وجراثيم املستدمية النزلية تسبب 
السحايا  والتهاب  الرئوي  االلتهاب  مثل  خطرية  أمراضاً 

يف األطفال.

تمنيع األطفال المصابين بأمراض 
خفيفة

إن متنيع الطفل املصاب مبرض خفيف أمر مأمون دامئاً. 
أطفالهم  متنيع  بإمكانهم  أنه  الوالدين  معرفة  ينبغي 
حتى إذا كانوا مصابني بالحمى، أو السعال، أو الزكام، 
أو اإلسهال أو بعض األمراض الخفيفة األخرى. وينبغي 
التغذية.  أو سوء  العجز  من  يعاين  الذي  الطفل  متنيع 
وبعد حقنة التمنيع قد يعاين الطفل من حمى أو قرحة 
صغرية، وهذا أمر طبيعي وال يدعو إىل القلق، إال أنه 
أصيب  إذا  صحي  مركز  أقرب  إىل  الطفل  أخذ  ينبغي 

بحمى مرتفعة بعد التمنيع. 

تمنيع الحوامل
 . التتانوس  من  للوقاية  الحوامل  جميع  متنيع  ينبغي 
عندما تضع األمهات حملهن يف ظروف غري صحية فإن 

الجدول 1. الجدول العام لتمنيع الرضع

نوع اللقاحالعمر
لقاح يب يس جي، وشلل األطفال، والتهاب الكبد البايئ.  عند الوالدة

اللقاح الثاليث (الخناق، والسعال الدييك، والتتانوس) ، وشلل األطفال، والتهاب الكبد  شهران
البايئ، ولقاح املستدمية النزلية البائية يف بعض البلدان.

اللقاح الثاليث، وشلل األطفال، و لقاح املستدمية النزلية البائية يف بعض البلدان. أربعة أشهر
اللقاح الثاليث، وشلل األطفال، والتهاب الكبد البايئ، ولقاح املستدمية النزلية البائية يف ستة أشهر

بعض البلدان. 
الحصبة.12 شهراً

الذي  بالتتانوس  اإلصابة  لخطر  يتعرضان  والطفل  األم 
مل  التي  الحامل  أن  كام  للولدان،  الرئييس  القاتل  يعد 
دخلت  إذا  للخطر  أيضاً  تتعرض  التتانوس  لقاح  تتلق 

جراثيم التتانوس جسمها. 

تنمو جراثيم التتانوس يف الجروح امللوثة أو عند قطع 
الحبل الرسي بسكني غري نظيف أو بأي أدوات تحمل 
هذه الجراثيم. لذا ينبغي استخدام شفرات أو أدوات 
املرأة ممنعة  كانت  فإذا  الرسي.  الحبل  لقطع  جديدة 
لقاح  من  متباعدة  جرعات  بخمس  صحيح  بشكل 
التتانوس (الكزاز)، حسب الجدول التايل، فإن ذلك يوفر 
لها الحامية من التتانوس طوال حياتها (انظر الجدول 
2)، كام يوفر الحامية للرضيع أيضاً ال سيام يف األسابيع 
القليلة األوىل من العمر حتى يبلغ عمر الشهرين حني 
من  كجزء  التتانوس  ضد  األوىل  بالجرعة  متنيعه  يتم 

اللقاح الثاليث  أو اللقاحات املشرتكة األخرى.

إن التمنيع بجرعتني ضد التتانوس بفاصل زمني أربعة 
حملها  فرتة  طوال  الحامل  يحمي  أدىن  كحد  أسابيع 
الحايل. يجب متنيع األم بالجرعة الثالثة يف أرسع وقت 
جرعتان  ذلك  يتبع  أن  يجب  ثم  الوالدة،  بعد  ممكن 

بفاصل سنة واحدة بينهام.
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اإلبر واملحاقن غري املعقمة بشكل صحيح بعد االستعامل 
ميكنها نقل األمراض الخطرية (الشكل 1). كام أن تبادل 
استعامل  عىل  صمم  تجنبه.  وينبغي  خطري  أمر  اإلبر 
محقنة وإبرة جديدتني يف كل مرة، فذلك يحميك من 

األمراض الخطرية.

الجدول 2. جدول تمنيع الحوامل

إعطاء اللقاحالجرعة
عند حدوث الحملالجرعة األوىل
بعد شهر من الجرعة األوىلالجرعة الثانية
بعد ستة أشهر من الجرعة الثانيةالجرعة الثالثة
بعد سنة من الجرعة الثالثةالجرعة الرابعة

بعد سنة من الجرعة الرابعةالجرعة الخامسة

دور مندوبي األحياء والمتطوعين 
الصحيين

واملتطوعني  األحياء  مندويب  دور  عىل   3 الجدول  يركز 
الصحيني يف تعزيز عمل املجتمع عىل  تشجيع التغطية 

باللقاحات .

الشكل 1- استخدام صندوق أمان للتخلص من اإلبر املستخدمة ىف الحقن
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الجدول 3. دور المجتمع في  تشجيع التغطية باللقاحات 

التدابريالدور
ينبغي إلقاء الضوء عىل أهمية متنيع األطفال والحوامل خالل اجتامعات إزكاء الوعي ودعوة املجتمع

لجنة تنمية القرية وإرشاك قادة املجتمع ورجال الدين والعاملني الصحيني 
من خالل نرش املعلومات األساسية والرسائل التشجيعية املتعلقة مبزايا 

التمنيع ؛ ودحض املفاهيم الخاطئة حول اآلثار الجانبية للتمنيع . 
التخطيط لجلسات التمنيع 

بالتعاون مع املجتمع  
والعاملني الصحيني املحليني 

لتحسني التغطية بالتمنيع ولضامن عدم إهامل متنيع  أي طفل أو حامل 
ممن يستحقون التمنيع  عليك أن تتعاون مع العامل الصحي واملجتمع عىل 

إعداد جداول مناسبة لجلسات التمنيع – الروتيني واإليصايل. 
خطط معهم: اجمع املعلومات حول عدد األطفال أقل من عمر سنة، 

واملواليد الجدد، وجميع الحوامل يف املجتمع.
اخرت اليوم والتوقيت واملكان املناسبني مثل املدارس املحلية أو املساجد أو 

املراكز املجتمعية. 
حدد جميع األطفال والحوامل 

املستهدفني
حدد املواليد الجدد وقم بتسجيلهم وإحالتهم، وحدد األطفال غري املمنعني 

أو املمنعني جزئياً أقل من عمر سنة، والرضع الذين قدموا حديثاً إىل املنطقة. 
حدد جميع الحوامل يف املنطقة، وقم بتسجيلهن وإحالتهن للتمنيع ضد 

التتانوس. 
حدد املترسبني والذين مل 

يدرجوا يف التمنيع 
ارشك املجتمع والعائالت يف البحث عن املترسبني واملنسيني من خالل 

الزيارات املنزلية.
حافظ عىل سجالت األطفال املترسبني أو املنقطعني.

نّسق مع العامل الصحي املحيل للوصول إىل هؤالء املترسبني وتحصينهم.
حفز الوالدين وعرّفهم بأن أطفالهم يجب أن يستكملوا سلسلة التمنيعات 

قبل بلوغهم عمر سنة، وذلك حتى يصبحوا محميني متاماً.
راجع بطافة التمنيع وعرف الوالدين مبوعد التمنيع التايل حسب الجدول.

حارب الرفض والخوف 
ورد عىل املفاهيم الخاطئة 

واإلشاعات

حارب اإلشاعات واملفاهيم الخاطئة واملواقف السلبية تجاه التمنيع من 
خالل التدخالت الفعالة يف الوقت املناسب إلزكاء الوعي والدعوة عن طريق:

تحديد حاالت الرفض.
عقد االجتامعات واملناقشات املجتمعية بحيث تضم قادة املجتمع وعلامء 

الدين والقادة املؤثرين املحليني. 
قدم الدعم الفعال لجلسات التمنيع اإليصالية بعمل الرتتيبات الالزمة شارك يف التمنيع 

لجلسة التمنيع.
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أنشطة الجلسات واألنشطة 
اإليصالية

قم بالرتويج ألنشطة التمنيع باستخدام اسرتاتيجيات اإلعالن املحلية مثل 
إعداد إعالنات محلية بعد مناقشة املجتمع املحيل.

قم بتسجيل جميع األطفال غري املمنعني  أقل من عمر سنة وكذلك الحوامل.
قم بتحفيز األهل واملجتمع بغية مشاركة الجميع.

قم بتوفري مكان التمنيع وأماكن انتظار مريحة.
استكشف موارد املجتمع، 

ووطد العالقات معها
قم بتوطيد العالقات والرشاكات مع العاملني الصحيني الذين يقدمون 

خدمات التمنيع وحافظ عىل استمرارها . وقم بحشد موارد املجتمع للتيسري 
عىل القامئني عىل التمنيع من خالل: تقديم وجبات الطعام الخفيفة، وتوفري 

أماكن اإلقامة، وتوفري املوارد وسبل االنتقال مثل ترامس اللقاحات.
اإلبالغ عن األمراض التي ميكن 

توقيها باللقاحات  (الرتصد 
املجتمعي)

توعية املجتمعات واألهايل بالعالمات األساسية لألمراض املتوقاة بالتمنيع  
وشجعهم عىل الحصول عىل الرعاية الطبية

قم بإبالغ أقرب مركز صحي عن الحاالت املشتبه يف إصابتها بشلل األطفال، 
والحصبة، والخناق، والشاهوق، والتتانوس. 

قم بتقدير ومناقشة التغطية بالتمنيع بني األطفال والحوامل يف اجتامعات راقب األداء والتغطية
لجان تنمية القرية.

ناقش وسلط الضوء عىل قضايا ضعف التغطية مع العاملني الصحيني 
واملجتمع.

ابحث عن حلول محلية وحث عىل دعم املجتمع من أجل تحسني التغطية 
باللقاحات.

الجدول 3. دور المجتمع في  تشجيع التغطية باللقاحات 



الملحق 1

النشاط الجماعي
تعليامت للمجموعة

اطلب من 5 – 10– 1 مشاركني (حسب حجم املجموعة) الذهاب إىل الزاوية البعيدة من الغرفة لتمثيل أنهم 
يقطنون يف منطقة نائية ال يتوفر فيها أي مركز صحي واطلب منهم أن يظلوا واقفني واسأل بعضهم أن 
يعددوا برسعة األسباب وراء عدم متنيع أبنائهم. ارشح لهم أن أبناءهم ميثلون نوعاً من أنواع املجموعة 

املترسبة من التمنيع : بسبب تعذر الوصول إليهم بسبب موقعهم الجفرايف الصعب. اسأل البعض منهم 
عن الحلول املقرتحة لبعض تلك األسباب (مثل التوسع يف الخدمات اإليصالية، وإصالح الجرس املكسور فوق 

النهر، وحلول أخرى) واكتب اإلجابات عىل لوحة قالبة.
، ثم املشارك الذي  ارجع اآلن إىل بقية املشاركني. ابدأ بأقرب مشارك واطلب منه أن يقول بصوت عال الرقم 1– 2
يليه يقول بصوت عال رقم 2، والذي يليه رقم 3. وبعد ذلك يبدأ املشارك الذي يليه بإعادة العد من رقم 1، 
وهكذا حتى يكون لكل مشارك رقم من 1 إىل 3. اطلب من جميع من ُرِقموا بالرقم 1 الوقوف، وارشح لهم 
أن أبناءهم يعيشون يف قرية كبرية يسهل الوصول إليها إال أنهم مل يبدأوا أبداً برنامج التمنيع، وأنهم ميثلون 
النوع الثاين من املترسبني من التمنيع. اسأل بعضهم أن يعددوا برسعة بعض األسباب وراء تخلف أبنائهم 

عن التمنيع (مثل التعصب القبيل أو االجتامعي، وعدم متكني الفقراء، والهجرة، ووجود السكان عىل املناطق 
الحدودية، وقلة اهتاممهم بالصحة، وسوء املعاملة من قبل العاملني باملركز الصحي ، وعدم توفر اللقاح يوم 
ذهابهم إىل املرفق الصحي، وغري ذلك من األسباب). اطلب من بعض املشاركني اقرتاح بعض الحلول برسعة 

(مثل قيام األخصايئ االجتامعي بتقديم املشورة، والبحث جيداً عن األطفال املترسبني من التمنيع، وغري ذلك) 
واكتب اإلجابات عىل لوحة قالبة.

قم برشح أن املشاركني الجالسني لديهم أطفال يذهبون للتمنيع. واآلن اطلب من املشاركني الذين ُرَقِموا  3 –
بالرقم 2 الوقوف، وارشح لهم أن أبناءهم بدأوا برنامج التمنيع لكنهم مل يستكملوه ومل يذهبوا للمرفق 

الصحي بعد ذلك، واخربهم أن أبناءهم من املتخلفني عن التمنيع. اسأل البعض منهم عن أسباب تخلف 
أبنائهم عن التمنيع (مثل نقص املعلومات حول برنامج التمنيع، وعدم توفر اللقاحات يوم ذهابهم إىل 
املرفق الصحي، وغري ذلك). اطلب من بعض املشاركني اقرتاح بعض الحلول برسعة (مثل قيام األخصايئ 

االجتامعي بتقديم املشورة، والتعقب الجيد للبحث عن األطفال املترسبني من التمنيع، وغري ذلك) واكتب 
اإلجابات عىل لوحة قالبة.

اطلب من املشاركني الذين مازالوا جالسني رشح أسباب استمرار أطفالهم يف الذهاب للتمنيع (مثل إدراك  4 –
قيمة الصحة، وعدم وجود موانع تعيقهم من االستفادة من النظام الصحي، وعدم وجود موانع اجتامعية) 

واكتب اإلجابات عىل لوحة قالبة.

قد يتبادل املشاركون األفكار ويناقشون القضايا التالية:

كيفية تحقيق تغطية كاملة بنسبة 100•  % يف الربنامج املوسع للتمنيع يف املنطقة.
• كيفية ضامن تسجيل جميع املواليد الجدد والحوامل واألطفال أقل من عمر خمس سنوات.

• كيفية املساعدة يف متابعة املترسبني من برامج التمنيع وكيفية الوصول إليهم.
• ما هي الرسائل التي يجب أن يستخدمها املتطوعون للرتويج للتمنيع  يف املجتمع.
• كيف تخطط لتطبيق اسرتاتيجية إيصال التمنيع (إذا مل تتوفر املراكز غري املتنقلة).



الملحق 2

االختبار الالحق
اذكر خمسة أمراض من أمراض الطفولة يستهدفها الربنامج املوسع للتمنيع يف بلدك؟ 1 –

صف ثالثة أمراض عىل األقل من هذه األمراض. 2 –
ما هي أفضل طريقة لتوقي األمراض الخمسة التي ذكرتها يف السؤال؟ 3 –

ما عدد جرعات التمنيع املطلوبة لحامية األطفال من كل مرض من األمراض التي ذكرتها وما هي األعامر  4 –
التي تعطى فيها هذه الجرعات؟

للوقاية من التتانوس (الكزاز الوليدي) ، يجب تركيز الجهود عىل: 5 –
• متنيع الحوامل؛

• ضامن والدة نظيفة؛
• متنيع الحوامل وضامن والدة نظيفة؛
• متنيع جميع النساء يف سن اإلنجاب؛

• متنيع جميع النساء يف سن اإلنجاب وضامن والدة نظيفة.
(رتبها من االسرتاتيجية األكرث فعالية إىل األقل فاعلية)

لتوقي االنتقال العمودي لاللتهاب الكبدي البايئ (من األم إىل الوليد)، تويص منظمة الصحة العاملية بإعطاء  6 –
لقاح التهاب الكبد البايئ للوليد فور الوالدة مبارشًة وعدم تأخره عن 24 ساعة من الوالدة. ولكن يف منطقة 

خدمتك، تتم أكرث من 80٪ من الوالدات يف املنزل. فكيف ميكنك املساعدة يف الحصول عىل أعىل تغطية 
ممكنة بالتمنيع ضد لقاح التهاب الكبد البايئ خالل 24 ساعة من الوالدة؟

السلطات الصحية املحلية ليست سعيدة بأداء الربنامج الروتيني للتمنيع بسبب ضعف التغطية وارتفاع  7 –
معدالت الترسب واالنقطاع عن التمنيع من الولدان واألمهات. اذكر 3 أسباب عىل األقل لتفسري هذه 

املعدالت.
قررت السلطات املحلية إجراء أسبوع للتمنيع للوصول إىل املترسبني من التمنيع وإزكاء الوعي حول برنامج  8 –

التمنيع . وطلبت السلطات املساعدة منك يف إعداد خطة لحشد املجتمع وإرشاك األشخاص املهمني يف 
املجتمع. اذكر األنشطة األساسية املطلوبة ومن هم األشخاص املهمني يف ما ال يزيد عن فقرتني. 

أنت تدير اجتامعاً مع األهايل حول التمنيع وطلب منك اإلجابة عىل األسئلة التالية املوجهة إليك من األهايل: 9 –
• أمراض الطفولة جزء طبيعي من منو الطفل، فلامذا مننعها؟

• ملاذا يعطى لقاح الحصبة؟ فالحصبة مرض شائع واألطفال يشفون منه يف النهاية؟ 
• الحصول عىل أكرث من لقاح يف اليوم الواحد أمر خطري جداً ؟

• متنيع الطفل املريض أمر خطري جداً؟ 
• هل يسبب التمنيع املرض؟

• إذا كان الرضيع يعاين من اإلسهال (أو الحمى)، هل يجب أن أحرضه إىل العيادة؟
• يقول زوجي (أو أمي) أن أمراض الطفولة قدر من الله (سبحانه وتعاىل) وإعطاء اللقاحات للوقاية منها 

يكون مبثابة رفض لهذا القدر. 
• ميرض ابني بعد متنيعه  ببعض اللقاحات، فهل يجب عّيل التوقف عن متنيعه؟






