
تعريف الحاالت
Case definition

برنامج الترصد الوبائي
۲۰۱٤تشرين االول 



المصادر

تعميم وزارة الصحة العامة•



النقاط

الحالة المثبتة•
الحالة المحتملة•
الحالة المشتبهة•
متابعة الئحة البلدان الموبوءة•
االبالغ•



confirmed/  الحالة المثبتة

أي حالة مشتبهة او محتملة ثبتت مخبريا بإحدى الفحوص •
:التالية 

في الدم IgMإيجابية فحص المستضد، او فحص االضداد –
...)اختبار اليزا(

 PCRأو إيجابية اختبار –
في مختبر من مستوى المأمونية البيولوجية  (أو عزل الفيروس –

BSL4 .(



probable/ الحالة المحتملة  

أي حالة مشتبهة او وفاة مشتبهة مع رابط وبائي لحالة مثبتة •
. مخبريا او لحالة محتملة



suspected/ الحالة المشتبهة 
)۱(

:شخص يعاني من •
: حمى نزفية•

فجائي لحمى بدء –
أو (طفح فُرفري : وجود على أالقل احدى العوارض التاليةمع –

، قُياء الدم، نفث دموي، وجود دم )أو ُرعاف(، نزف أنفي )ُكالح
في الخروج، وعوارض نزفية اخرى؛ 

المريضفي غياب وجود عوامل نزفية معروفة عند وذلك –



suspected/ الحالة المشتبهة 
)۲(

شخص يعاني من أو •
حمى –
الم رأس، الم في : وجود على االقل ثالثة من العوارض التالية مع –

المفاصل، الم بطن، فقدان الشهية، حازوق، قئ، اسهال، /العضالت
صعوبة في التنفس، صعوبة في البلع؛ 

من منطقة سجلت فيها حاالت مثبتة عند االنسان او الحيوان وقادم –
)يوم قبل ظهور العوارض ۲۱خالل فترة (



suspected/ الحالة المشتبهة 
)۳(

شخص يعاني من أو •
حمى –
الم رأس، الم في : وجود على االقل ثالثة من العوارض التالية مع –

المفاصل، الم بطن، فقدان الشهية، حازوق، قئ، اسهال، /العضالت
صعوبة في التنفس، صعوبة في البلع؛ 

حيوان قادم من منطقة سجلت فيها حاالت مثبتة عند والمس –
)يوم قبل ظهور العوارض ۲۱خالل فترة (االنسان او الحيوان 



suspected/ الحالة المشتبهة 
)٤(

مراجعة موقع منظمة الصحة العالمية  لالطالع على يمكن •
:الئحة البلدان الموبوؤة 

•http://www.who.int/csr/disease/ebola/en



البلدان الموبوءة

مراجعة موقع منظمة الصحة العالمية  لالطالع على يمكن •
:الئحة البلدان الموبوؤة 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en



www.who.int



www.who.int



www.who.int



www.cdc.gov



www.cdc.gov



www.cdc.gov

1

Persons who entered Nigeria on or 
after September 30, 2014 are not at 
risk for exposure to Ebola. 
Persons who entered Senegal on or 
after September 20, 2014 are not at 
risk for exposure to Ebola.
2

These countries each had a single 
case, and persons traveling to these 
countries should not be considered 
to be at risk for exposure to Ebola.



www.cdc.gov



االبالغ عن الحاالت

مثبتةن : يطلب االبالغ عن الحاالت ايا كان التصنيف •
محتملة او مشتبهة

االبالغ فوري•
عبر استمارة االبالغ الخاصة بالحميات النزفية او استمارة •

)حمى نزفية(االبالغ عن مرض انتقالي 



االبالغ عن الحاالت



االبالغ عن الحاالت



:استمارة االبالغ عن حالة
المؤسسة الصحية

Hospital name

Ward/Unit

Treating physician

Phone

Contact person

Phone

Date of admission

Date of reporting



:استمارة االبالغ عن حالة
المريض

Name

Date of birth

Gender

Nationality

Occupation

Phone

Address



:استمارة االبالغ عن حالة
العوارض السريرية

Date of onset: |__|__|___| Date of fever onset: |__|__|____|

General: Fever Headache Myalgia Arthralgia

Digestive: Nausea Vomiting Abdominal pain Diarrhea

Respiratory: Cough Dyspnea Pulmonary lesions

CNS: Meningitis Encephalitis

Bleeding: Cutaneous Mucosal Internal bleeding

Specify:

Other, specify:

Evolution:  Death, date:



:استمارة االبالغ عن حالة
السفر 

Travel history in the 30 days before onset

Country Dates (from/to) Cities/villages Notes



:استمارة االبالغ عن حالة
التعرض

Exposure in the 30 days prior onset

VHF cases: Confirmed Probable Suspected Death

Specify disease:

Animals: Pets Zoo Reserve/Cave Other:

Specify animals and source:

Occupation: Health care In laboratory With animal Other:



:استمارة االبالغ عن حالة
الفحوص المخبرية

Malaria test

Blood/CSF culture

Platelets

Other



:استمارة االبالغ عن حالة
العينات السريرية

# Type
Date of 

collection
Conservation Notes

Suspected disease:



Quiz 1

.Congoسنة قادم من  ۲٥شادي شادي، •
.يعاني من حمى منذ يومين واسهال وتقئ•

كيف يصنف ؟•



Quiz 2

حيث يقيم في  Nigeriaسنة، قادم من  ۳۰اديب اديب، •
Kano.

.يعاني من حمى منذ يومين•

كيف يصنف؟•



Quiz 3

، حيث يعمل Sierra Leonaسنة، قادم من  ۳۰زياد زياد، •
.في متجر

.يعاني من حمى وبعض االسهال والقيء•

كيف يصنف؟•



Quiz 4

، حيث يعمل  Guineaسنة، قادم من  ۳۰نزيه نزيه، •
.كممرض

.يعاني من حمى والم في الراس والمفاصل•

كيف يصنف؟ •



Quiz 5

يفيد ان صديقه . Liberiaسنة، قادم من  ۳۰يوسف يوسق، •
.توفي مؤخرا من مرض شديد

.يعاني من حمى والم في الراس واالسهال•

كيق يصنف؟•



اسئلة•


	تعريف الحالات�Case definition
	المصادر
	النقاط
	الحالة المثبتة  / confirmed
	الحالة المحتملة  / probable
	الحالة المشتبهة / suspected�(1)
	الحالة المشتبهة / suspected�(2)
	الحالة المشتبهة / suspected�(3)
	الحالة المشتبهة / suspected�(4)
	البلدان الموبوءة
	www.who.int
	www.who.int
	www.who.int
	www.cdc.gov
	www.cdc.gov
	www.cdc.gov
	www.cdc.gov
	الابلاغ عن الحالات
	الابلاغ عن الحالات
	الابلاغ عن الحالات
	استمارة الابلاغ عن حالة:�المؤسسة الصحية
	استمارة الابلاغ عن حالة:�المريض
	استمارة الابلاغ عن حالة:�العوارض السريرية
	استمارة الابلاغ عن حالة:�السفر 
	استمارة الابلاغ عن حالة:�التعرض
	استمارة الابلاغ عن حالة:�الفحوص المخبرية
	استمارة الابلاغ عن حالة:�العينات السريرية
	Quiz 1
	Quiz 2
	Quiz 3
	Quiz 4
	Quiz 5
	Slide Number 33

