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  Awareness 2انؾًً انزيفىديخ                 2إرشبداد ؿجيخ 
 

يٍ يُـهك ؽزص انؼيبدح انـجيخ ثأثً ليز ػهً َشز انىػً انظؾً ثيٍ افزاد االكبديًيخ يٍ ؿهجخ ويىظفيٍ 

وراء يجبدئ انـت انىلبئً خبطخ يغ اَزشبر انؼذيذ يٍ االيزاع انًؼذيخ فً انفززح االخيزح فمذ  وسؼيب

وعت اسزؼزاع ثؼغ انزؼهيًبد ػهً يززددي انؼيبدح انـجيخ ثأثً ليز   و انزً لذ رفيذ فً انىلبيخ يٍ 

 .انؾًً انزيفىديخ 

 

 Typhoid feverانؾًً انزيفىديخ     
   

ػذيخ و انزً رذاول إَزشبرهب خالل انفززاد األخيزح فً ثؼغ يُبؿك انغًهىريخ َزيغخ أؽذ أهى انؾًيبد انُى

  (ثكززيب انسبنًىَيال ) اإلطبثخ ثجكززيب انًزع 

ؿزق انؼذوي  

  رُبول أؿؼًخ و يشزوثبد يهىصخ غيز آيُخ  :

 نيسذ يؾفىظخ ؽفظ عيذ                              --

. غيز يغهفخ أو غيز يغسىنخ عيذًا                              --

. غيز يـهىح ؿهً كبيم                              --

. ؿؼبو ُيؼزع نهؾشزاد و خبطخ انذثبة                              --

  ٍرهىس األيذي و إسزخذاو أدواد يزػً يظبثي .

  انززدد ػهً يـبػى غيز يـبثمخ نهشزوؽ انظؾيخ نهؼبيهيٍ ثهب. 

 د ػهً يؾالد انؼظبئز و انزً رسزخذو األنىاػ انًضهغخ و انزً يززست ػهيهب األرزثخ و يؼذٌ انززد

طفز درعخ )انزطبص يٍ ػىادو انسيبراد و انزً رؼزجز أفؼم وسؾ نهجكززيب انًسججخ نهًزع

 ( .درعبد يئىيخ رؾذ انظفز 10 –يئىيخ 

 أػزاع انًزع 
 إررفبع رذريغً ثذرعخ ؽزارح انغسى و إػيبء شذيذ  .

  طذاع شذيذ ثبنزأص و فمذاٌ نهشهيخ. 

  إسهبل و إػـزاثبد يؼىيخ. 

  ؿفؼ وردي ػهً عذار انجـٍ و انظذر. 

  فً اإلسجىع انضبًَ و انضبنش رشداد األػزاع و يشداد إررفبع انؾزارح يغ إَخفبػهب فً انظجبػ و

 .ظهىر ثؼغ انًؼبػفبد 

 

 

 
 
 



 

 

 انىلبيخ يٍ انًزع 
 ٌدي انُظبفخ انشخظيخ و غسم األ .

  إسزخذاو انًيبِ انًؼجأح دوٌ انًيبِ انًهىصخ. 

  رُبول األؿؼًخ انُظيفخ و انًأيىَخ انًظذر. 

 ؿهً انـؼبو ؿهً عيذ و رغهيف انفبكهخ نًُغ رؼزػهب نإلطبثخ ثبنجكززيب . 

 

ؿزق انىلبيخ فً انًـبػى  
  رؼزيف انؼبيهيٍ ثبنًـبػى ثبنًزع و ؿزق َمم انؼذوي .

 ًُزجؼخ إلرًبو انُظبفخ انشخظيخ  رذريت انؼبيهيٍ ػهً أَست  .انىسبئم ان

  ًرؼزيف انؼبيهيٍ ثبألؿؼًخ انؾبيهخ نهجكززيب يضم انذواعٍ و انهؾىو و األنجبٌ و انخؼزواد انز

 .رؼزػذ نهًيبِ انًهىصخ 

  انكشف انذوري ػهً انؼبيهيٍ و ػالط انؾبالد انًشيُخ انزً ركىٌ ؽبيهخ نهًزع و لبدرح ػهً َشز

 .ء أي شكبوي انؼذوي دوٌ إثذا

  ِفظم صالعبد ؽفظ انـؼبو انـبسط ػٍ انـؼبو انذي سيزى ؿهىِ و إػذاد. 

  غسم انفبكهخ و انخؼزواد ثبنًبء انُظيف و ؽفظهب يجبشزح ثؼذ انغسيم. 

  إرجبع شزوؽ انزمذيى اآليُخ يضم إررذاء انمفبساد نًمذيً األؿؼًخ. 

 نزهف إػذاد لىائى انـؼبو كبيهخ انـهً و غيز يؼزػخ نسزػخ ا. 

 رمذيى انسهـبد فً أواًَ طغيزح يغهفخ و ثكًيبد لهيهخ ؽزً ال ُيؼبد رمذيًهب. 
 

 انزشخيض و انؼالط  
يزى رشخيض انؾبنخ يٍ خالل انفؾض اإلكهيُيكً و انزشخيض انًخجزي و رؾذيذ انؼالط  يٍ لجم انـجيت  --

ًُؼبنظ   .ان
 

ي شئ ُيزؼهك ال رززدد فً إسزشبرح أؿجبء انؼيبدح نإلسزفسبر ػٍ أ   

 . ثبنًزع 
 


