
 الجمهورية اللبنانية 
 وزارة الصحة العامة 

 المديرية العامة 

 72  تعميم رقم

 الخمج الدموي   دالئل إرشادية خاصة بوقاية مخالطي حاالت التهاب السحايا او

 Neisseria Meningitidis الناتج عن 

 

 203/1-1/1رقم المحفوظات :

 2003تموز  28 بيروت في :

 

 

صحة في االقضية ورؤساء مصالح الصحة في المحافظات ، العمل على على االطباء رؤساء أقسام ال

الناتج عن التهاب السحايا او الخمج الدموي تأمين الوقاية الكيماوية بالمضادات الحيوية لمخالطي حاالت 

Neisseria Meningitidis  و ذلك عند حدوث حاالت فرديةsporadic cases  و ذلك بهدف الوقاية من ،

 ثانوية.اإلصابات ال

 

 بما يلي :  Neisseria Meningitidisتحدد حاالت التهابات الناتجة عن 

 

 : Probableالحالة المحتملة 

 Septicemiaاو الخمج الدموي  Meningitis  حالة التهاب السحايا الحاد

 و

 إحدى النقاط التالية :

  purpuric/petechial rash*وجود طفح جلدي حبري او فرفري 

 Gram negative diplococciت مزدوجة سلبية الغرام  *ظهور مكورا

 

 : Confirmedالحالة المثبتة 

 زرع إيجابي للجرثومة في السائل النخاعي او الدم 

 أو

  CSF antigen detectionايجابية فحص مستضد النيسرية السحائية في السائل النخاعي  

 

 

بما   Neisseria Meningitidisالناتج عن  التهاب السحايا او الخمج الدموييُعرف مخالطي حاالت 

 يلي : 

 

 *المخالطين في المنزل : ذوي المريض الذين يقطنون تحت السقف الواحد

 *المخالطين في المدرسة : التالمذة والمعلمون الذين يرتادون صف وباص التلميذ المريض

 *المخالطين في دار الحضانة : كافة األطفال و العاملين في دار الحضانة

 *المخالطين في الثكنات العسكرية : كل العناصر الذين يبيتون معه في نفس الغرفة

*المخالطين في المؤسسات الصحية والمستشفيات : فقط من قام باجراء تنفس اصطناعي للمريض وكان 

 له تماس  مباشر مع افرازات فم المريض

 *كل من له تماس مباشر مع افرازات  فم المريض.

 



 اية المخالطين إحدى البروتوكوالت التالية : يعتمد في وق

جرعة  جرعة األطفال جرعة البالغين اسم الدواء

الرضع دون 

 الشهر

طريقة 

 اإلعطاء

 المدة

 ريفامبيسن

Rifampicine 

600 mg 

X2/day 

10 mg /kg 

x2 /day 

5 mg /kg 

x2 /day 

PO يومين 

 سبيرامايسين

Spiramycine 

1 g X2 /day 25 mg /kg 

x2 /day 

25 mg /kg 

x2 /day 

PO 5 ايام 

 سيبروفلوكساسين

Ciprofloxacine 

500 mg   PO جرعة واحدة 

 سيفتراياكسون

Ceftriaxone 

250 mg   IM جرعة واحدة 

 

يباشر بالوقاية بالمضادات الحيوية لجميع المخالطين في نفس الوقت وفي أسرع وقت ممكن وقبل مضي 

 أسبوعين من تاريخ ظهور الحالة.

 

، أو من خالل مستودع   Rifampicine تم تأمين األدوية الالزمة من خالل مراكز مكافحة التدرن للي

 األدوية المركزي لألدوية األخرى بناء علةى وصفة طبية و التقرير الطبي مرفق.

 

 يتم مراقبة المخالطين بحثا عن إصابات ثانوية. 

 

كما يتم توثيق اإلجراءات حسب النموذج المرفق وترسل نسخة إلى وحدة الترصد الوبائي في مديرية 

 الوقاية الصحية مع تبيان المخالطين.

 

 مدير عام وزارة الصحة العامة 

 

 

 الدكتور وليد عمـّار

 يبلغ : 
 مديرية الوقاية الصيحة 

 مديرية مختبرات الصحة العامة
 مديرية العناية الطبية

 مصلحة الطب الوقائي
 وحدة الترصد الوبائي

 اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المعدية
 مصالح الصحة في المحافظات 

 أقسام الصحة في االقضية
 البرنامج الوطني لمكافحة التدرن

 المستودع المركزي لألدوية
 نقابيتي أطباء لبنان و الشمال

 الجمعية اللبنانية لالمراض الجرثومية
 اللواء الطبي –دفاع وزارة ال

 مصلحة الصحة  –وزرة الداخلية 
 وحدة التربية الصحية –وزارة التربية 

 UNRWAمنظمة 
 المحفوظات
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 تقرير حول وقاية مخالطي حاالت التهاب السحايا او الدم 

 Neisseria Meningitidis الناتج عن 
 
 مريضال

 القضاء البلدة تاريخ الوالدة اسم المريض

 
 

   

 
 المستشفى

 تاريخ دخول المستشفى اسم الطبيب المعالج اسم المستشفى

 
 

  

 
 طريقة التشخيص 

Purpura/petechial 
rash 

 Diplococci gram 
negative 

CSF: 
 Soluble 

Antigenes  

CSF: 
 Neisseriaعزل 

meningitidis 

Blood: 
 Neisseriaعزل 

meningitidis 

 نعم -
 كال -
 

 ايجابي -
 سلبي -
 لم يطلب -
 

 ايجابي -
 سلبي -
 لم يطلب -
 

 ايجابي -
 سلبي -
 لم يطلب -
 

 ايجابي -
 سلبي -
 لم يطلب -
 

 
 تحديد مهنة المريض:

 رقم الهاتف اسم المدير العنوان المؤسسة المهنة

 
 
 

    

 
 تحديد عدد المخالطين:

 المجموع األطفال الكبار 

    المنزل

    ةدار الحضان

    المدرسة

    ثكنة عسكرية

    المستشفى

    غيره

    المجموع

 

  تحديد بروتوكول الوقاية :

  ظهور حاالت ثانوية:

 

 االمضاء  التاريخ اسم طبيب القضاء
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 يا او الدم تقرير حول وقاية مخالطي حاالت التهاب السحا

 Neisseria Meningitidis الناتج عن 
 

 تحديد اسماء المخالطين:
 العمر االسم الرقم

 
الصلة 

 بالمريض
 

البرتوكول 
 المعتمد

 

الكمية 
 المعطاة

 

تاريخ اعطاء 
 الدواء

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 


