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 األنفهونشا

ينتقللفريوللاألطريلونزاللننسلري للرريظللطرريق للررياللرريتريلل ريليللرالاريللتأللايررينت، لل ريليصلل ا ري ألريلي أللضري ريري

ألميلرريإنتقا ريليزاألطري رري ال ريلويدىريأللودأللتريللانث ريأليلجلرري  لد ريلابلاف ريولطريلوتزلا ريالرريريريريريريري

ليبللاي لرييللإلريولل أري اللإري شللبالريإنتعللااريليزللاألطريوللطريللتفللاريإبللاف ريلوتزللا ريوللطريليصللرريللداشللطريريريريريريريريري

رياللريفصز رياا  ريوطريشننلتريليدالش ريللطتاز رييفريخمتافريللنعآتريليت ا،ف، .ألليأ

 يللا .ريأل للدريياملللرريللللرضرييفرياللد ريبللناريريريريري4-1 للرريريضرللللري ناطللح:ريتللولألفريوللو ريريفتررزا اانرربن  

ريلألريل ا،ف، ريلألريجائخ .ري ،احما،ئ ري ألفئ ريلألريااطريريري  رزت كخاالتري

 تشخيص املزض:

 واملنبعفبت: ضازعألاوانصورا اإلكهينيكة 

أللحتقلاأريلىال ريألليصلدلآريأل ال ريفاي طلالتريريريريريريتتفجفريلوالرلضريليعلائ  رييف:ريلىفلطريألليراعل ريألليصل ا ريريريريري

ريا .يااد ريلد ريثالث ري ريطألتصتفرريلىف

ريلطاازاتريللت اق ريفايرئ ريظ،ناًارياي:أل كجرريل

 ريلريليرئنيريليزاألشي.الاليتمل

 .ريلويتملالريليرئنيريليبلتايريليجانني

 انتشخيص:

حتاي،للفريلونزاللننسلري للر:ريليبا للن ريلونزلليريأل صللخ ري للرريلىالل ريجتفللاريلي ،نللاتريللناشللب رياجللرل ري -1

  يا ريلوألىلري رريللرض.ريلواف   ال ريأللي ص،فريلونزي.ريكفاريجيبري  إريلي ،ناتري
ريريريريشلللا ريلي ،نلللاتريلىلريلل فللفريي فلللفري سااللل ريي للس ري صلللببريلونزالللننسلريريااللس ريليزلللاألط:ريياللس ريإريري -2

 أل  رو ريليننآ.
يزاألط:ريتصتطد ريحتاي،فريياتعط،رريليصلرياريتصلفرينصلب ريحصاشل،تملاري كجلرريريريريريريليت رفريااطريل -3

 % ريتسيدرياإ ريلينصب رييفريلي ،ناتريللأ نا ري رريليبا ن ريلونزيريارريغااا.77 رري

(رييالعلفريالرريلىفل ريريريريPCRميللرريلشلتطدل ريتزاالفريشاصلا ريفلني،فايسري ريريريريريريانتشخيص اجلشيئي:

ريليننأليرييازاألط.



 وزارة الصحة والسكان

 اإلدارة المركزية للشئون الوقائية

  االدارة العامة لمكافحة األمراض المعدية

Ministry of Health and Population 
Central Directorate for Preventive Affairs 

Communicable Disease Control Department 

 

2 
 

 :انوقبية ين هذا املزض

ري.غص،فريلويدىريفالا ريألليصافنأريفاشتفرلاري -

ري - ريأللي أض ريليص ا  ري ثنا  ريأللونف ريليزإ ريت أ،  ري ر ري نديفريليتأكد ريلشتطدل  ريلووطف   ر

ري.ألليتطارري نملاريف دريلالشت فا ري باظر (

ريإف ادريلي،ديرريارريليزإريأللونفريأللي ل. -

ريلىرصريااطريليتنا،فريللصتفررييألشأحريأللواض،اتريفالأملرلت. -

ري.ع ناريفأارلضريلونزاننسلليتسل ريليب،ترياندريلي -

 .جتنبريلو اكرريللسدمح  -

  :انتطعيى نهوقبية ين هذا املزض

ري ري نشإ ريوط ريللرض ري ر رييقط ريللنمس،  ريلونزاننسل ريليتأ ،إريريلونزاننسلتأ ،إ ريلشتفرلاي  ري رلاا   ا

ريللنمسطريألايمريياأب،  ريللت ا رييازاط

ري:انعالج

ريي رياقاا ريفالصتعز،اتريفاحملاوااتريألان ري تنور رياالج ريواطريينجد ريضد ري رريريلونزاننسلصتطد  أليقاف

ريللرض ريألللريحد  ري ال  ريلشتطد  ريإال ريكزا ت  ريألتسدلد ريليناجت  ريفدلي ريري48طاازات ري ر ريلوألىل شاا 

ريللرضريألالريجيبريتناألي ريإالريفاشتعاا ريليأب،بريللطتر

 :نوقبئية ااإلجزاءات 

 ري ريألحتطريزألل ريلوارلض.لياري5إاأا ري جاز رييافصالريلد ريالريتقفريارريرييرلاط

 ري ريأليفريللنعآتريليت ا،ف، ريأل رل بتملإرييوبدريللرض. تاف  ريللطايألرييفريللنسرييرلاط

  ريضرألا رياواريألايريللطايألريارريللرضريألترقريإنتقاي ريألك،ز، ريلين اي ري ن

 جزعبت عقبر انتبييفهو :

ري الحااتريلجلرا ريللري 

ليلبلللااريأللوتزلللا ري كجلللرري لللرري

رياا ري12افرري

ري12كبصني ريأللحلد ريكلفريريريريشاا ريري12 ااطريجرل ريكفريري75

ريشاا ري

ري
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 عبو حسب انوسن  21األطفبل أقم ين 

ري الحااتريلجلرا ريللري 

 تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل  للفري للرري

ري47الللا ريألليلللنزأري كجلللرري لللرريريري12افلللرري

ري.ك إري

ريريشاا ريري12 ااطريجرل ريكفريري75

 تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل  للفري للرري

ري47إىلريري24الللا ريألليلللنزأري لللرريريري12افلللرري

ريك إري

 االللللطريتصلللللاألىري ا قللللل ريريري5ريشاا ريري12 ااطريجرل ريكفريري67

كا الل ري ئالل ريإىلريل لل ريري

ىري لللرريللا قللل ريريلوأل ريلي الللن

ريفاي بن (ريللنجند ري

 تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل  للفري للرري

ري23إىلريري15الللا ريألليلللنزأري لللرريريري12افلللرري

ريك إ

ئالل ريإىلريل لل ريلوألشلل ريريريشاا ري12 ااطريجرل ريكفريري45

 للللللرريللا قلللللل ريللنجللللللند ريريري

ريفاي بن ري

 تزللا ري كجللرري للرريافللررياللا ريأل  للفري للرري

ريك إريري15اا ريأللينزأري  فري رريري12افرري

اطريئالل ريإىلريل لل ريليصلللزريريريشاا ري12 ااطريجرل ريكفريري37

 للللللرريللا قلللللل ريللنجللللللند ريريري

ريفاي بن 

لوتزا ري  فري رريافرريالا ريأل كجلرري لرريريريري

ريظملناريري3افرري

 االللطريجلللرل رييللللفريك لللإريريري3

ريشاا ريري12كفري

ري

ظلملناريأل كجلرريريريري3  فري رريافرريريلوتزا 

ري رريافرريظملر

 االطريجلرل رييللفريك لإريريريريريري2.5

ريشاا ري12كفري

ري

 االللطريجلللرل رييللللفريك لللإريريري2ريلوتزا ريل فري رريافرريظملر

ري رتلريين ،ًاري

ري

ري

ري:يالحظبت

  ااي.ري1جرل ري رريللاد ريليز اي رييلفريري اايري12حتطا ريااطريترك،سريحتتنيريابن ريليتا ،زانريليعرللريف دري -
 ميلرريإاأا رياقااريليتا ،زانريياص،دلتريلىنل ف. -
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 األنفلونزا بمحاربة والسكان الصحة وزارة ارشادات بعض وإليكم
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ري
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ري
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ري
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