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مقدمة
ُوضعععت هععلت التعععاريف المبدئيععة للحععاالت بسععرض التقيععيس العععالمر لتزععايف حععاالت فيععروس زيكععا واربععات اامععاة وي ععر اععداد رشععادات الما مععة
بشأن ترزد مرض فيروس زيكاة
وسوف تستعرض الما مة بزفة دورية هلت التعاريف المبدئية للحاالت وتحدثما اادما تتاح معلومات ديدةة

الحالة المشتبه فيما
مور الطفح ال لد و /أو الحمى الى الشخص ،وواحد الى األقل من العامات أو األاراض التالية:
•

آالم المفازل؛

•

التماب المفازل؛

•

التماب الملتحمة (غير القيحر /دمو )ة

الحالة المحتملة
هر الحالة المشتبه فيما مع و ود األ سام المضادة لفيروس زيكا 1من م مواة السلوبولين المااار  ،IgMوو ود زلة وبائيةة2

الحالة المؤكدة
الشخص الل تم مختبرياً تأكيد زابته بعدوى فيروس زيكا مؤخ اًر:
•

و ود فيروس زيكا فر الحمض الاوو راا أو و ود المستضد فر المزل أو فر اياة أخرى (مثل الُلعاب واألاس ة والبول والدم الكامل)؛

•

اطاء اختبار األ سام المضعادة لفيعروس زيكعا معن م مواعة السلوبعولين الماعاار  IgMاتي عة ي ابيعة ،أو اطعاء اختبعار التحييعد وخفعض البقعع
للكش ععف ا ععن في ععروس زيك ععا ( )90٪اي ععارات ≥ ،20وااط ععاء اختب ععار التحيي ععد وخف ععض البق ععع ( )90٪للكش ععف ا ععن في ععروس زيك ععا ( )90٪مع ععدل
ِّ
ِّ
المزفرة األخرىة
المزفرة األخرى؛ واستبعاد الفيروسات
ايارات ≥  4مقاراة بالفيروسات

مالحظات

1
2

ِّ
المزفرة األخرى
مع ادم و ود أ دليل الى العدوى بالفيروسات

خالطت حالة مؤكدة ،أو سبق أن أقامت فر ماطقة يسر فيما فيروس زيكا محلياً ،أو سافرت لى ماطقة من هلا القبيل ،خال أسبواين قبعل بدايعة معور
األاراضة
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