
قمل الرأس
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االنتشار 1



من شخص إلى آخر، غالًبا عن طريق التالمس من 
رأس ألخرى، وأحياًنا أيًضا عن طريق األشياء التي 

تالمس شعر الرأس )مثاًل أغطية الرأس،
واألوشحة، وفرشات تصفيف الشعر، وُدمى 

الحيوانات، وخالفه(.

في حالة اإلصابة ألول مرة يمكن التصريح 
بالعودة إلى حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا، 

إذا كان الوالدان قد قاما بتطبيق العالج بشكل 
سليم وقدما إقرار كتابي بتطبيق العالج.

أما في حالة اإلصابة لثاني مرة فإنه ال يمكن 
التصريح بالعودة إلى المنشأة المجتمعية إال 

بموجب شهادة طبية.

يتم العالج من خالل تناول دواء. من شأن العالج 
أن يقتل القمل واليرقات. ويلزم دائًما اتباع عالج 

ثان بعد 8–10 أيام من انتهاء العالج األول.
يتم إزالة بيض القمل بعد العالج بالدواء من 

خالل التمشيط الجيد للشعر الرطب باستخدام 
المشط المخصص لبيض القمل.

• قم بتنظيف األمشاط والفرشات وتوكات الشعر 
ورابطات الشعر في محلول صابوني ساخن 

باستخدام فرشاة ناعمة.
• اغسل أغطية الرأس وبياضات السرير بدرجة 

حرارة 60° على األقل دون استخدام برنامج غسل 
اقتصادي.

• احفظ قطع المالبس غير القابلة للغسل 
وكذلك ُدمى الحيوانات القماشية لمدة 3 أيام في 

كيس بالستيكي ُمحكم الغلق أو احفظها لمدة 24 
ساعة في درجة حرارة -15°م في درج التجميد.

• ينبغي تنظيف جميع األسطح التي تالمست مع 
شعر الرأس باستخدام مكنسة كهربائية.  

طرق اإلصابة

األعراض

التصريح بالعودة

العالج

إجراءات أخرى

في حالة اإلصابة بقمل الرأس ال يجوز 
الذهاب إلى المنشأة المجتمعية. يجب 

اإلبالغ عن اإلصابة بقمل الرأس على الفور لدى 
إدارة المنشأة المجتمعية وفي حالة اإلصابة 

في حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا ينبغي 
على جميع اآلباء فحص أطفالهم من حيث 

اإلصابة بقمل الرأس. يمكن لآلباء اكتشاف 
اإلصابة بأنفسهم، وتطبيق عالج مناسب، ثم 

يقومون بتأكيد ذلك في بالغ كتابي منفصل.

اإلبالغ اإللزامي

طفيليات بحجم 2–3 مم على شعر رأس اإلنسان. 
وهي تمص الدم من فروة الرأس بواسطة أدوات 
فمها عدة مرات يومًيا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى 

حكة     شديدة.
البيض الصغير البيضاوي بحجم 0,8 مم للقمل 

ُيسمى "بيض القمل"     ويلتصق بالقرب من خط 
بداية الشعر. يتم التعرف على اإلصابة بشكل جيد 

للغاية في منطقة خلف األذنين وفي منطقة 
1الصدغ والرقبة     . 
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المزيد من المعلومات على:



ُحمَّى ُغدِّيَّة

الصور: 1 من تصميم فريبيك • 2 من تصميم فريبيك • 3 من تصميم فريبيك

1  آالم الحلق

حمى2 ُزكام 3



العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند 
السعال والعطس والحديث )وتسمى أيًضا 

"مرض القبلة"، حيث تنتقل العدوى في كثير من 
األحيان من فم إلى فم(.

العدوى المنقولة عبر االحتكاك أو التالمس: من 
خالل األشياء أو األيدي المتسخة.

تمتد المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 
المرض من 5 حتى 50 يوًما.

طرق اإلصابة

مدة العدوى
يمكن التصريح بالعودة بعد أن تخف وطأة 

األعراض الحادة. 

ال ُيتاح بيان مؤكد بشأن مدة القابلية لإلصابة 
بالعدوى. حيث يبقى الفيروس مدى الحياة في 

جميع األفراد المصابين ويتم إفرازه بشكل 
دوري عن طريق اللعاب.

االلتهاب الرئوي وااللتهاب الكبدي والتهاب  
السحايا، إصابة الُكلى والمفاصل والقلب وفقر الدم.

التصريح بالعودة

القابلية لإلصابة

المضاعفات

السعال، الُزكام     ، تدميع العينين، آالم الحلق     ، 
حمى شديدة     ، تورمات الُعقد الليمفاوية بالرقبة، 

التهابات الحلق والبلعوم.
في األطفال الصغار كثيًرا ما يحدث المرض دون 

أعراض.
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أعراض المرض

إجراءات النظافة الصحية العامة، ال سيما 
النظافة الصحية لأليدي.

الوقاية

المزيد من المعلومات على:



مرض اليد
 والقدم والفم
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1  طفح جلدي

االنتشار التقرحات في الفم23



العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند 
السعال والعطس والحديث.

العدوى المنقولة عبر االحتكاك: تنتقل العدوى عن 
طريق األشياء المتسخة واأليدي المتسخة )يمكن 
أن ُتفرز الفيروسات لعدة أسابيع أخرى عن طريق 

البراز(.

ال يجوز الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية 
لألطفال كيتا مرة أخرى إال بعد الشفاء التام. 

طرق اإلصابة

التصريح بالعودة

المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 
المرض تمتد من 3 حتى 35 يوًما.

مدة العدوى

1-2 أسبوع بعد اإلصابة بالعدوى طفح جلدي أحمر 
مسبب للحكة     براحتي اليدين،

وبطني القدمين والركبتين والكوعين     ، وفيما 
بعد يتحول إلى فقاعات بيضاء رمادية.

في الوقت نفسه تظهر بثور في التجويف الفموي 
و/أو ُقرح صغيرة مؤلمة )تقرحات(     ، وربما 

تحدث حمى خفيفة.
مسار سير المرض غير ضار ويتم 

الشفاء الذاتي للمرض بعد 3–6 أيام.

يكون خطر اإلصابة بالعدوى عند أعلى مستوى 
خالل األسبوع األول، وال سيما إذا كانت الفقاعات 

لم تنفقئ بعد.
نظًرا ألن الفيروسات يتم إفرازها لعدة أسابيع 

عن طريق البراز، فمن الممكن أن يظل األشخاص 
المصابين بالمرض ناقلين للعدوى لفترة طويلة 

للغاية. الكثير من األفراد البالغين المصابين 
بالعدوى تكاد ال تظهر لديهم أية أعراض مرضية.

القابلية لإلصابة

1

2

3

أعراض المرض

يمكن تحجيم خطر اإلصابة بالعدوى من خالل 
النظافة الصحية الجيدة لأليدي.

الوقاية

المزيد من المعلومات على:



التهاب
معدي معوي
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قيء 3    آالم البطن2

حمى 1



عدوى احتكاك برازية فموية: تنتقل العدوى عن 
طريق األشياء المتسخة أو محتوى القيء أو تناول 

المواد الغذائية الملوثة.

أهم إجراء وقائي: النظافة الصحية لأليدي!

طرق اإلصابة

الوقاية

فترة حضانة المرض
المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 

المرض تمتد من 6 إلى 50 ساعة.

يمكن الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية 
لألطفال كيتا مرة أخرى بعد 48 ساعة من هدوء 

حدة األعراض. هذا يعني: مرور 48 ساعة بعد أن 
يتوقف القيء لدى الطفل المصاب ويتوقف كذلك 
اإلسهال وتزول الحمى وتستقر دورته الدموية ولم 

يعد بحاجة إلى اتباع حمية غذائية صارمة. 

مع األطفال الرضع واألطفال الصغار يكون هناك 
خطر الجفاف من جراء فقدان السوائل )الجفاف(

التصريح بالعودة

المضاعفات

قيء متدفق     وإسهال مائي وتقلصات البطن    .
في بداية ظهور المرض تظهر في كثير من األحيان 

أعراض نزلة البرد وحمى متوسطة     .
وتخف حدة األعراض مرة أخرى بعد 12 حتى 48 

ساعة في معظم الحاالت.

أعراض المرض
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المزيد من المعلومات على:



حمى قرمزية
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1  طفح جلدي



العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند 
السعال والعطس والحديث، بل وتنتقل كذلك 
عن طريق المواد الغذائية أو األشياء المتسخة.

التهاب األذن الوسطى والجيوب األنفية، االلتهاب 
الرئوي، ُخراج في نطاق اللوزتين، تسمم الدم، 

القيء، اإلسهال، حاالت النزيف

أضرار بالقلب والكلى، حمى روماتيزمية، ضرر في 
نطاق الجهاز العصبي المركزي. العالج بالمضاد 

الحيوي في الوقت المناسب يحد من خطر 
حدوث هذه األمراض الالحقة.

عند ظهور المرض يجب البدء في العالج بمضاد 
حيوي لمنع استمرار انتشار المرض. من المهم 

االلتزام بإجراءات النظافة الصحية العامة.

األشخاص المصابون بالحمى القرمزية يجب أال 
يذهبوا إلى حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا.
يمكن لألطفال بدًءا من اليوم الثاني بعد بدء 

العالج بالمضاد الحيوي وفي ظل تالشي 
أعراض المرض معاودة الذهاب إلى حضانة 

الرعاية اليومية لألطفال كيتا.
وفي حالة عدم العالج ال ُيسمح بمعاودة الذهاب 

للحضانة إال بعد أن تخف حدة األعراض، على أقل 
تقدير بعد 14 يوًما.

تظل القابلية لإلصابة بالعدوى قائمة لمدة 3 
أسابيع على األقل في حالة عدم العالج بمضاد 

حيوي، وفي حالة العالج بمضاد حيوي تصل قابلية 
اإلصابة إلى 24 ساعة.

غثيان وقيء وقشعريرة وحمى شديدة وآالم الزور 
واحمرار وتورم اللوزتين وكثيًرا ما تنتشر بها نقاط 

صفراء.
يمكن أن يوجد في سقف الحلق بقع حمراء. في 
البداية يكون اللسان أبيض سميك، وبعد ذلك 

يأخذ شكل الفراولة     .
بعد 1–2 يوم يحدث في كثير من األحيان طفح

جلدي على شكل بقع دقيقة      يبدأ في الجزء 
العلوي من الجسم، ثم ينتشر إلى أسفل )تجويف 
حول الفم، راحتي اليدين وبطني القدمين(. يختفي 

الطفح الجلدي بعد 6–9 أيام.
من الممكن أن تظهر الحمى القرمزية في عدة 

أشكال مرضية. حيث تظهر الحمى القرمزية في 
أشكال مرضية بسيطة مروًرا بأشكال مرضية 

بالكاد يتم التعرف عليها وصواًل إلى أشكال مرضية 
صعبة.

المضاعفاتطرق اإلصابة

المضاعفات المتأخرة

الوقاية

التصريح بالعودة

القابلية لإلصابة

أعراض المرض
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المزيد من المعلومات على:
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2  عين متقيحة



العدوى المنقولة بالرذاذ: السعال، العطس.
عدوى منقولة عبر االحتكاك: من خالل تالمس اليد 
والعين، ال سيما في حالة حكة ِاْلِتهاُب باِطِن الَجْفن.

أهم إجراء نظافة صحية: النظافة الصحية
لأليدي! إجراء له األولوية بالنسبة لجميع 

أشخاص المنشأة المجتمعية!
يلزم غسل األيدي جيًدا بالصابون من موزع 

الصابون ثم تجفيف األيدي باستخدام مناشف اليد 
أحادية االستخدام بعد كل مالمسة للعين.

يجب أال يذهب األشخاص المصابون إلى المنشأة 
المجتمعية نظًرا الرتفاع خطر نقل العدوى.

طرق اإلصابة

الوقاية

فترة حضانة المرض
المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 

المرض تستغرق حوالي 2 حتى 10 يوًما.

 الَجْفن يجب 
ِ
ن

ِ
هاُب باط

ِ
ْلت

ِ
الحاالت المصابة با

عليهم االتصال بمكتب الصحة لمناقشة 
اإلجراءات الالزمة. يختص طبيب العيون 

المعالج بقرار التصريح بالذهاب إلى حضانة 
الرعاية اليومية لألطفال كيتا.

التصريح بالعودة

أعراض المرض
يبدأ ِاْلِتهاُب باِطِن الَجْفن غالًبا في جانب واحد.

تتمثل األعراض في زيادة التروية الدموية ومن ثم 
احمرار باطن الجفن     ، وتورم باطن الجفن، وزيادة 

التدميع، وحكة، واإلحساس بأجسام غريبة في 
العين، وحرقان وآالم شديدة بعض الشيء. عالوة 

على ذلك يمكن أن يتكون قيح     في العين.
يمكن أن يظل موجوًدا لما يصل إلى 4 أسابيع 
ويتسبب في حدوث مضاعفات أخرى بالعين، 

ولكنها غالًبا ما ُتشفى دون أية عواقب.
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المزيد من المعلومات على:



سعال ديكي
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1  سعال شديد

حمى2 ُزكام 3



العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند 
السعال، والعطس، والحديث.

العدوى المنقولة عبر االحتكاك: عن طريق 
األيدي المتسخة.

التطعيم في أقرب وقت ممكن! 
التطعيم األول في عمر 2 و 3 و 4 شهور 

وكذلك في عمر 11–14 شهر. 
جرعة تنشيطية في عمر 5–6 سنوات وبين 9–17 سنة.

يجوز معاودة الذهاب إلى حضانة الرعاية 
اليومية لألطفال كيتا في حالة عدم العالج 

بمضاد حيوي على أقل تقدير بعد 3 أسابيع 
من بدء اإلصابة بالسعال النمطي، وفي حالة 

العالج بمضاد حيوي على أقل تقدير بعد 5  أيام.  
ويجب أن تقوم حضانة الرعاية اليومية لألطفال 

كيتا بإبالغ مكتب الصحة على وجه السرعة  
بالحاالت المرضية.

طرق اإلصابة

الوقاية

فترة حضانة المرض

التصريح بالعودة

المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 
المرض تستغرق حوالي 7 حتى 20 يوًما.

تبدأ القابلية لإلصابة بالفعل قبل أيام قليلة من 
ظهور األعراض األولى ويمكن أن تستمر حتى 

حوالي 3 أسابيع بعد بدء السعال النمطي. إعطاء 
ر مدة القابلية لإلصابة  مضاد حيوي يمكن أن ُيقصِّ

إلى 5 أيام.

القابلية لإلصابة

أعراض المرض
المدة: عدة أسابيع حتى شهور.

أول مرحلة: في األسبوع األول أعراض مشابهة 
ألعراض اإلنفلونزا مثل الحمى الخفيفة      والُزكام     

والسعال الخفيف.
ثاني مرحلة: ما يصل إلى 6 أسابيع نوبات سعال      

مع صوت صفير في التنفس وقيء.
ثالث مرحلة: ما يصل إلى 6 أسابيع تخف حدة 

نوبات السعال.

1

2 3

ُمهدد للحياة بالنسبة لألطفال الرضع 
الذين لم يتم تطعيمهم: حيث ال تظهر 

لديهم الصورة النمطية للسعال الديكي، 
بل إنهم يعانون من حاالت توقف للتنفس!

المضاعفات

المزيد من المعلومات على:



نكاف
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يمكن التصريح بالعودة إلى حضانة الرعاية 
اليومية لألطفال كيتا على أقل تقدير بعد 9 أيام 

من بدء ظهور المرض.
وال يجوز لألشخاص المحتكين بالمريض الذهاب 

إلى حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا لمدة 
18 يوًما. وال يسري ذلك في حالة ثبوت تعرضهم 

بالفعل إلصابة سابقة بالنكاف أو إذا تم 
تطعيمهم ضده.

التصريح بالعودة

يمكن إصابة جميع غدد الجسم. لدى المراهقين 
والبالغين الذكور يمكن أن يصيب فيروس النكاف 

الخصيتين ويتسبب في اإلصابة بالعقم.

الخطر األكبر لإلصابة بالعدوى: يومان قبل بدء 
األعراض حتى 4 أيام بعد بدء األعراض.

لكنها يمكن أن تستمر حتى 9 أيام.

المضاعفات

القابلية لإلصابة

العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند 
التحدث والعطس والسعال، بل وأيضا عن طريق 

األشياء الملوثة باللعاب.

التطعيم )غالًبا كتطعيم ُمركب مع الحصبة 
والحصبة األلمانية وجدري الماء( بين عمر 11 و 14 

شهر، ويمكن إعطاء التطعيم الثاني بعد ذلك 
بالفعل بمقدار 4–6 أسابيع.

طرق اإلصابة

الوقاية

فترة حضانة المرض
المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 

المرض تستغرق حوالي 12 حتى 25 يوًما.

أعراض المرض
المدة: 3–8 أيام

آالم حمى     ، وصداع ومغص، فقدان الشهية، 
القيء )يتأثر البنكرياس(، تورم نمطي للغدة 

النكفية     ، غالًبا يكون أحادي الجانب في البداية 
)خد سميك، جحوظ شحمة األذن(.

1
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المزيد من المعلومات على:
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العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند 
السعال والعطس والحديث.

تطعيم الحصبة األلمانية )يمكن احتماله بشكل 
جيد للغاية(. التطعيم األول بين عمر 11 و 14 شهر، 

التطعيم الثاني بعد ذلك بمدة 4–6 أسابيع.

بعد أن تخف حدة أعراض المرض يجوز للطفل 
المصاب بالحصبة األلمانية معاودة الذهاب إلى 

حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا.

طرق اإلصابة

الوقاية

فترة حضانة المرض

التصريح بالعودة

المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 
المرض تستغرق حوالي 14 حتى 21 يوًما.

مدة القابلية لإلصابة تكون بالفعل أسبوع واحد 
قبل بدء ظهور الطفح الجلدي وتمتد حتى أسبوع 

آخر بعد ظهور الطفح الجلدي.

القابلية لإلصابة

أعراض المرض
حمى     ، وصداع     ، وطفح جلدي عابر يبدأ ظهوره 
في الوجه     ، وتورمات العقد الليمفاوية في نطاق 
الرقبة، ومشاكل بالمفاصل. غالًبا ما يأخذ المرض 

مساًرا مماثاًل لعدوى األنفلونزا، غير أنه يكون 
عندئذ شديد العدوى.

12

3

خطر متزايد على الجنين! اعتالل مضغي 
بالحصبة األلمانية مع أضرار متعددة وإعاقات 

شديدة للغاية وغالًبا دائمة للطفل، مثل 
عيوب القلب الخلقية، أمراض العين وحاالت 

ضعف السمع وأضرار الجهاز العصبي.

الحمل

المزيد من المعلومات على:
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العدوى المنقولة بالرذاذ: تنتقل العدوى عند 
السعال والعطس والحديث وعن طريق مالمسة 

إفرازات الحلق واألنف.
فيروس الحصبة شديد العدوى، 

بحيث يمكن اإلصابة بالعدوى بالفعل بعد 
المالمسة لوهلة قصيرة.

الحماية الكبرى يوفرها التطعيم. التطعيم 
األول بين عمر 11 و 14 شهر، والتطعيم الثاني حتى 

نهاية السنة الثانية من العمر.
يمكن أيًضا إعطاء التطعيم للشباب والمراهقين 
والبالغين وأيًضا في غضون 3 أيام بعد مالمسة 

الشخص المريض.
من سبق أن تعرض للحصبة، فإنه يتمتع بحماية 

منها مدى الحياة.
يجب إبالغ إدارة حضانة الرعاية اليومية 

لألطفال كيتا على وجه السرعة بأمراض 
الحصبة! وهي بدورها تقوم بإبالغ مكتب الصحة.

ال يجوز الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية لألطفال 
كيتا إال بعد أن تخف حدة األعراض، على أقل تقدير 

في اليوم الخامس بعد ظهور طفح الحصبة 
النمطي. 

األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل 
الذي يعيش فيه الشخص المصاب بالحصبة 

يجب كذلك أال يذهبوا إلى حضانة الرعاية 
اليومية لألطفال كيتا لمدة 14 يوًما. إال إذا كان 

هناك حماية تطعيم ثنائية أو في حالة وجود إثبات 
طبي لوجود إصابة سابقة بمرض الحصبة.

طرق اإلصابة

الوقاية

فترة حضانة المرض

التصريح بالعودة

المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 
المرض تستغرق حوالي 8 حتى 14 يوًما.

يمكن حدوث التهاب رئوي والتهاب األذن 
الوسطى والتهاب الدماغ. 

بالنسبة لألشخاص ضعيفي المناعة 
تعتبر الحصبة مهددة للحياة!

5 أيام قبل وحتى 4 أيام بعد ظهور طفح الحصبة 
النمطي. اإلصابة بالعدوى تكون عند أعلى 

مستوياتها مباشرة قبل بدء ظهور الطفح.

المضاعفات

المرحلة األولى: 8–12 يوم بعد اإلصابة بالعدوى 
حمى     ، وسعال، وُزكام، والتهابات بالعين 

واحمرار بالحلق وسقف الحلق وفي أحيان كثيرة 
إسهال. بقع بيضاء على شكل رذاذ كلسي على 

مخاطية الفم )بقع كوبليك(.
المرحلة الثانية: بعد اليوم 14–15 طفح الحصبة 

النمطي )بقع الجلد باللون البني الوردي     ، تبدأ في 
الوجه وخلف األذنين     (. يمكن أن يظل الطفح 

موجوًدا لحوالي 4–7 أيام.

القابلية لإلصابة

أعراض المرض
1

2
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المزيد من المعلومات على:
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ما ُيسمى "العدوى المتطايرة". الفيروسات 
شديدة العدوى يمكن أن تنتقل عن طريق تيارات 

الهواء لمسافة عدة أمتار.

تطعيم جدري الماء. التطعيم األول بين عمر 11 و 14 
شهر. التطعيم الثاني بعد ذلك بمدة 4–6 أسابيع 

على األقل.

يختص الطبيب بقرار التصريح بالعودة.
ال يجوز لألشخاص المحتكين بالمريض الذين لم 

يتم تطعيمهم أو الذين تم تطعيمهم لمرة واحدة 
الذهاب إلى حضانة الرعاية اليومية لألطفال لمدة 

16 يوًما.

طرق اإلصابة

الوقاية

فترة حضانة المرض

التصريح بالعودة

المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 
المرض تستغرق حوالي 8 -28 يوًما، وفي معظم 

األحوال 14-16 يوًما.

بوجه عام: نادًرا ما تكون هناك مضاعفات 
مصحوبة بالتهاب رئوي أو ميل إلى النزيف أو 

إصابة الجهاز العصبي المركزي.
مسار خطير للمرض مع األفراد الذين يعانون 

من نقص المناعة أو أمراض جلدية
خطيرة )مثل االلتهاب الجلدي العصبي(.

مدة القابلية لإلصابة تبدأ من 1–2 يوًما قبل ظهور 
الفقاعات وتنتهي بعد حوالي 7 أيام.

المضاعفات

القابلية لإلصابة

أعراض المرض
حمى خفيفة     وأعراض نزلة برد. ظهور على شكل 

دفعات للفقاعات المملوءة بالسائل على كامل 
الجسم     . يتباين مسار المرض في درجة شدته.

1

2

الحمل: مسار خطير للمرض إذا كانت 
السيدة الحامل لم يتم تطعيمها أو لم 

يسبق لها اإلصابة بجدري الماء. في شهور 
الحمل األولى يمكن أن تحدث تشوهات 

بالجنين أو إجهاض. في حالة 
اإلصابة بالمرض ُقبيل الوالدة أو بعد الوالدة 

مباشرًة يمكن أن ُيصاب المولود بمرض جدري 
الماء والذي ُيعد مهدًدا لحياته.

الحمل

المزيد من المعلومات على:
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اإلصابة بالعدوى من جراء التالمس الجسدي 
اللصيق )المداعبة، النوم في نفس السرير، 

االستخدام المشترك للمناشف(.

مرض جلدي ُمعدي ناتج عن عث الجرب. تضع 
إناث عث الجرب بيضها في الطبقة القرنية للجلد 

وتلتهم مسارات بطول حوالي 2,5 سم في الجلد    . 
وبشكل منفصل عن المضيف تبقى العث قابلة 

للحياة لمدة 1-2 يوًما عند درجة حرارة 21 درجة.

التصريح بالعودة بعد تلقي العالج الطبي 
وهدوء حدة األعراض. يجب إبالغ إدارة حضانة 

الرعاية اليومية لألطفال كيتا بالمرض على وجه 
السرعة. وتقوم اإلدارة بدورها باإلبالغ الفوري 

عن المرض لدى مكتب الصحة.
لتجنب استمرار انتشار المرض وحدوث 

انتكاسات، ينبغي كذلك توجيه األشخاص 
المحتكين بالمريض إلى الطبيب المعالج.

يلزم تقديم شهادة طبية كتابية!

طرق اإلصابة

مسبب المرض

فترة حضانة المرض

حرقان خفيف بالجلد وحكة مختلفة الشدة     ، 
تزداد من خالل دفء السرير.

نقاط حمراء صغيرة تشبه لدغات البعوض، والتي 
يمكن أن تلتهب من خالل حكها. معظم نطاقات 

الجلد الموجودة بين أصابع القدم واألصابع، 
وجهات ثني الكوعين والرسغين، ومناطق الكاحل، 

وحواف القدم الداخلية، واإلبطين و/أو جميع 
مواضع الجلد الموجودة في نطاق المالبس 

الداخلية     .

التصريح بالعودة

المدة من اإلصابة بالعدوى حتى بداية ظهور 
المرض تستغرق حوالي 4 - 5 أسابيع.

3

تظل إمكانية العدوى قائمة طالما لم يتم العالج.
يتم قتل عث الجرب من خالل غسل المالبس عند 
درجة حرارة 60 درجة أو التنظيف الكيميائي أو تعبئة 

المالبس في أكياس بالستيكية لمدة أسبوع 
واحد. قم بتنظيف المفروشات واألثاث والسجاد 
جيًدا بالمكنسة الكهربائية وتخلص على الفور من 

الكيس.

القابلية لإلصابة

أعراض المرض
1

2

المزيد من المعلومات على:


