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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

 ثما اادما تتاح معلومات  ديدةةبزفة دورية هلت التعاريف المبدئية للحاالت وتحد   وسوف تستعرض الما مة
 

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

 المفازل؛  آالم •

 التماب المفازل؛  •

 مو (ةدالتماب الملتحمة )غير القيحر/  •

 

 الحالة المحتملة
 

 2ة، وو ود زلة وبائيةIgM المااار السلوبولين م مواة من 1لفيروس زيكا المضادة األ سام و ودهر الحالة المشتبه فيما مع 
 

 الحالة المؤكدة
 الشخص الل  تم مختبريًا تأكيد  زابته بعدوى فيروس زيكا مؤخرًا:

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

 البقعع وخفعض التحييعداختبعار اتي عة  ي ابيعة، أو  اطعاء  IgM الماعاار السلوبعولين م مواعة معن زيكعا لفيعروس المضعادة األ سام اطاء اختبار  •
مععععدل  (٪90) للكشعععف اعععن فيعععروس زيكعععا (٪90) البقعععع وخفعععض التحييعععداختبعععار  ا اطعععاء، و 20≤ ايعععارات (٪90) فيعععروس زيكعععاللكشعععف اعععن 

 ؛ واستبعاد الفيروسات المزف ِّرة األخرىةاألخرى  المزف ِّرةمقاراة بالفيروسات  4 ≤ ايارات
 
 

 مالحظات
 مع ادم و ود أ  دليل الى العدوى بالفيروسات المزف ِّرة األخرى  1
ايعة  معور خالطت حالة مؤكدة، أو سبق أن أقامت فر ماطقة يسر  فيما فيروس زيكا محليًا، أو سافرت  لى ماطقة من هلا القبيل، خال أسبواين قبعل بد 2

 األاراضة
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، أو شععراءها مععن قسععم الطبااععة والاشععر ( www.who.intر )الععى موقععع الما مععة ارلكترواعع مععنالععى مطبواععات ما مععة الزععحة العالميععة  الحزععول ميععع الحقععوف محفو ععةة يمكععن 

+؛ ااعوان البريعد ارلكترواعر: 41 22 791 4857+؛ فعاكس رقعم: 41 22 791 3264)هعاتف رقعم:  Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland 20ما مة الزحة العالمية 
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قسععم الطبااععة والاشععر ابععر موقععع الما مععة   لععى –ألغععراض البيععع أو التوزيععع غيععر الت ععار   –تر متمععا  أو الما مععة مطبواععات باستاسععا   لن الععى  رسععال طلبععات الحزععول ويابسععر
 ة(http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)ارلكتروار 
ما معة الزعحة العالميعة بشعأن الوضعع القعااوار أل  بلعد، أو  من  ااعب أ  رأ  كان ان ضمااً تعبر  ، الفيه، وطريقة ارض المواد الواردة المطبوع افر هلالمستعملة والتسميات 

ال يو عد بععد اتفععاف  الخطعوط الماقوطعة العى الخعرائو خطوطععًا حدوديعة تقريبيعة قعد وتشعكل، أو مدياعة، أو ماطقعة، أو لسعلطات أ  مامعا، أو بشعأن تحديعد حععدودها أو تخوممعاة أرض
 ةبشأاما كامل

لمعا الععى  أو مات عات  مععات زعااعة معياعة ال يعاععر أن هعلت الشعركات والمات ععات معتمعدة أو موزعى بمععا معن قبعل ما مععة الزعحة العالميعة، تفضععياً  محعددة كمعا أن لكعر شععركات
 المات ات المس لة الملكية باألحرف االستمالية )فر الاص اراكليز (ةوفيما ادا الخطأ والسمو، تميز أسماء ولم يرد لكرتة  فر الطابع سواها مما يماثلما

تُعوزع دون أ  ضعمان معن أ  اعوع  وقد اتخلت ما معة الزعحة العالميعة كعل االحتياطعات المعقولعة للتحقعق معن المعلومعات العواردة فعر هعلا المطبعوعة ومعع للعم فعرن المعواد الماشعورة
لقععاره هععو المسععؤول اععن تفسععير واسععتعمال المععواد الماشععورةة والما مععة ليسععت مسععؤولة بععأ  حععال اععن األضععرار التععر قععد تترتععب الععى سععواء أكععان بشععكل زععريح أم بشععكل ضععمارة وا

 استعمالماة


