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األنفهونشا
ينتقللفريوللاألطريلونزاللننسلري للرريظللطرريق للررياللرريتريل ريليللرالاريللتأللايررينت ،ل ريليصل ا ري ألريلي أللضري ري
ألميلرريإنتقا ريليزاألطري رري ال ريلويدىريأللودأللتريللانث ريأليلجلرري لد ريلابلاف ريولطريلوتزلا ريالرريري
لطري
ليبللاي لرييللإلريو ل أري اللإري شللبالريإنتعللااريليزللاألطريوللطريللتفللاريإبللاف ريلوتزللا ريوللطريليصللرريللداشل ري
ألليأاللريفصز رياا ريوطريشننلتريليدالش ريللطتاز رييفريخمتافريللنعآتريليت ا،ف . ،ري
فتررزا اانرربن :ريتللولألفريوللو ريحط لان ريلل لرضري للرري4- 1ري يللا .ريأل للدريياملللرريللللرضرييفرياللد ريبللناريري
كخاالتري تزر ريريلألريااطريا،ئ ري ألفئ ريحما ،ريلألريل ا،ف ،ريلألريجائخ  .ري
تشخيص املزض:
انصورا اإلكهينيكة واألعزاض واملنبعفبت:
تتفجفريلوالرلضريليعلائ رييف:ريلىفلطريألليراعل ريألليصل ا ريريأللحتقلاأريلىال ريألليصلدلآريأل ال ريفاي طلالتريري
ألتصتفرريلىفطريااد ريلد ريثالث ري يا  .ري
أل كجرريللطاازاتريللت اق ريفايرئ ريظ،نااًرياي :ري
 لاليتملالريليرئنيريليزاألشي .ري
 لويتملالريليرئنيريليبلتايريليجانني .ري
انتشخيص:
 - 1جتفللاريلي ،نللاتريللناشللب رياجللرل ريحتاي،للفريلونزاللننسلري للر:ريليبا للن ريلونزلليريأل صللخ ري للرريلىال ري
أللي ص،فريلونزي.ريكفاريجيبري إريلي ،ناتري ال ريلواف ري يا ريلوألىلري رريللرض.
 - 2اللس ريليزلللاألط:ريياللس ريإرياشلللا ريلي ،نلللاتريلىلريلل فللفريي فلللفري ساالل ريي للس ري صلللببريلونزالللننسلريريريريري
أل رو ريليننآ.
 - 3ليت رفريااطريليزاألط:ريتصتطد ريحتاي،فريياتعط،رريليصلرياريتصلفرينصلب ريحصاشل،تملاري كجلرريري
رري %77ريتسيدرياإ ريلينصب رييفريلي ،ناتريللأ نا ري رريليبا ن ريلونزيريارريغااا.
انتشخيص اجلشيئي:ريميللرريلشلتطدل ريتزاالفريشاصلا ريفلني،فايسري ري)PCRرييالعلفريالرريلىفل ري
ليننأليرييازاألط .ري
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انوقبية ين هذا املزض:
 غص،فريلويدىريفالا ريألليصافنأريفاشتفرلاري .ري ليتأكد ري ر ريت أ ،ريليزإ ريأللونف ري ثنا ريليص ا ريأللي أض ري ر ريلووطف ريلشتطدل ري نديفريألليتطارري نملاريف دريلالشت فا ري باظر ) .ري
 إف ادريلي،ديرريارريليزإريأللونفريأللي ل .ري لىرصريااطريليتنا،فريللصتفررييألشأحريأللواض،اتريفالأملرلت .ري ليتسل ريليب،ترياندريليع ناريفأارلضريلونزاننسل .ري جتنبريلو اكرريللسدمح .انتطعيى نهوقبية ين هذا املزض:
تأ ،إ ريلونزاننسل ريللنمس ،رييقط ري ر ريللرض ريوط ري نشإ ريلونزاننسل ري ا ري رلاا ريلشتفرلاي ريليتأ ،إري
للنمسطريألايمريياأب ،ريللت ا رييازاط ري
انعالج :ري
ينجد رياالج ري تنور ريفالصتعز،ات ريفاحملاواات ريألان رياقاا رييصتطد ريضد ريواط ريلونزاننسل ريأليقاف ري رري
حد ريللرض ريألللطاازات ريليناجت ريألتسدلد ريكزا ت ريإال ريلشتطد ري ال ري 48ريشاا ريلوألىل ري ر ريفدلي ري
للرضريألالريجيبريتناألي ريإالريفاشتعاا ريليأب،بريللطتر ري
اإلجزاءات انوقبئية :
 يرلاطريإاأا ري جاز رييافصالريلد ريالريتقفريارري5ريليا ريألحتطريزألل ريلوارلض .ري
 يرلاطري تاف ريللطايألرييفريللنس ريأليفريللنعآتريليت ا،ف ،ريأل رل بتملإرييوبدريللرض .ري
 ضرألا رياواريألايريللطايألريارريللرضريألترقريإنتقاي ريألك،ز ،ريلين اي ري ن

ري

جزعبت عقبر انتبييفهو :

للري

ري

لجلرا

ري

ليلبلللااريأللوتزلللا ري كجلللرري لللرري 75ري ااطريجرل ريكفري12ريشاا ري ري
افرري12رياا

ري

الحاات ري
كبصني ريأللحلد ريكلفريري12ري
شاا ري ري

ري
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األطفبل أقم ين  21عبو حسب انوسن

للري

لجلرا

ري

الحاات ري

ري

تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل للفري للرري 75ري ااطريجرل ريكفري12ريشاا ري ري ري
افلللرري12ريالللا ريألليلللنزأري كجلللرري لللرريري47ري
ك إري .ري
تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل للفري للرري 67ري ااطريجرل ريكفري12ريشاا ري ري5ري االللللطريتصلللللاألىري ا قللل ل ري
افلللرري12ريالللا ريألليلللنزأري لللرريري24ريإىلري47ري

كا ا ل ري ئا ل ريإىلريل ل ري

ك إري ري

لوأل ريلي الللنىري لللرريللا قل ل ري
للنجند ريفاي بن )ري ري

تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل للفري للرري 45ري ااطريجرل ريكفري12ريشاا
افلللرري12ريالللا ريألليلللنزأري لللرريري15ريإىلري23ري

ريئا ل ريإىلريل ل ريلوألش ل ري
للللللرريللا قلللللل ريللنجللللللند ري

ك إ ري

فاي بن ري ري

تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل للفري للرري 37ري ااطريجرل ريكفري12ريشاا

ريئالل ريإىلريل لل ريليصلللزرياطري
للللللرريللا قلللللل ريللنجللللللند ري

افرري12رياا ريأللينزأري فري رري15ريك إري ري

فاي بن
لوتزا ري فري رريافرريالا ريأل كجلرري لرريري 3ري االللطريجلللرل رييللللفريك لللإريري
افرري3ريظملناري ري

لوتزا ريل فري رريافرريظملر ري

ري

كفري12ريشاا ري ري

لوتزا ري فري رريافرري3ريظلملناريأل كجلرريري 2.5ري االطريجلرل رييللفريك لإريري
رريافرريظملر ري

ري

كفري12ريشاا

ري

ري

2ري االللطريجلللرل رييللللفريك لللإريري

ري

رتلريين ،اًري ري
ري
يالحظبت :ري

 حتتنيريابن ريليتا ،زانريليعرللريف دريحتطا ريااطريترك،سري12ري اايريجرل ري رريللاد ريليز اي رييلفري1ري ااي. -ميلرريإاأا رياقااريليتا ،زانريياص،دلتريلىنل ف.
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وإليكم بعض ارشادات وزارة الصحة والسكان بمحاربة األنفلونزا
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