دليل عمل صحة
الوافدين
اعداد
المركز الوطني لاليدز٢٠١٩

المقدمة:
ان حماية المجتمع العراقي من األمراض االنتقالية المختلفة الوافدة من
الخارج ھي من المحاور المھمة التي تلعب دائرتنا )دائرة الصحة العامة(
الدور الرئيس في تحقيقه من خالل تنفيذ التعليمات والتشريعات والضوابط
الصادرة بھذا الشأن وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة ذات العالقة.
لقد حدد قانون الصحة العامة رقم )  ( ٨٩لسنة )  (١٩٨١األمراض ذات
الخطورة العالية التي يستوجب ايالئھا أھمية خاصة لدرء خطر انتشارھا
داخل المجتمع العراقي وھي)الھيضة ،الطاعون،الحمى الصفراء ،الحمى
النزفية ،مرض العوز المناعي )االيدز( وغيرھا من األمراض االنتقالية كما

حددت منظمة الصحة العالمية األمراض التي تنتقل مع المتنقلين من
المسافرين استنادا الى طبيعة المرض والخطوات الواجب تنفيذھا عند التنقل
بين الدول بموجب تعليمات وإجراءات موحده ( International Health
)Regulationتم تنفيذھا منذ  ٢٠٠٥وتم تطبيقھا في العراق . ٢٠٠٧
ان نظام صحة الوافدين ھو احد األنظمة الحضارية المتبعة في كافة أنحاء
العالم للكشف والسيطرة واإلبالغ المبكر عن حدوث اإلصابات او التفشيات
الوبائية المختلفة.
وان بلدنا العراق بدا بتطبيق ھذا النظام منذ ظھور اول اصابات االيدز في
العراق عام  ١٩٨٦وصدرت عدة قوانين لتطبيق ھذا النظام واخرھا
القرار ٢٠٤لسنة .٢٠٠٢

اللوائح الصحية الدولية:
ﻨظ ار ﻝزﻴﺎدة ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻔر اﻝدوﻝﻲ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ  ،ﻓﻀﻼ ﻋن ظﻬور ﺘﻬدﻴدات
ﻤرﻀﻴﺔ وﻤﺨﺎطر ﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ اﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ  ،ﺘم اﻗرار اﻝﻠواﺌﺢ
اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ )  (٢٠٠٥ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺨﻤﺴﻴن.
وﻴﺘﻤﺜل اﻝﻐرض ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻠواﺌﺢ ﻓﻲ ) اﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻤرض ﻋﻠﻰ
اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ وﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ وﻤواﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤدﻗﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
وﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺠﻨب اﻝﺘدﺨل ﻏﻴر اﻝﻀروري ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤرور
اﻝدوﻝﻴواﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ (.
وﺘﺸﺘﻤل اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ) (٢٠٠٥ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻤور وﻤﻨﻬﺎ- :
أ – ﻻﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اي ﻤرض ﻤﺤدد او طرﻴﻘﺔ ﻤﺤددة واﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ) أي ﻋﻠﺔ اوﺤﺎﻝﺔ
ﻤرﻀﻴﺔ  ،ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋن ﻤﻨﺸﺌﻬﺎ او ﻤﺼدرﻫﺎ  ،ﺘﻠﺤق او ﻴﻤﻜن ان ﺘﻠﺤق ﻀر ار ﺒﺎﻝﻐﺎ
ﺒﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن (.
ب – اﻝﺘزاﻤﺎت ﻝﻠدول اﻷطراف ﺒﺄﻜﺘﺴﺎب ﺤد أدﻨﻰ ﻤن ﻗدرات اﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ .
ج  -اﻝﺘزاﻤﺎت ﻝﻠدول اﻷطراف ﺒﺄﺨطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﺎﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺸﻜل طﺎرﺌﺔ ﺼﺤﻴﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺜﻴر ﻗﻠﻘﺎ دوﻝﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة .
د– اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻗﺒل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝدى اﻝدول اﻻطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼوص ﻫذﻩ
اﻷﺤداث .
ذ– ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤدﻴر ﻋﺎم اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒوﺠود ﺤﺎﻝﺔ طﺎرﺌﺔ ﻝﻠﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺒب ﻗﻠﻘﺎ دوﻝﻴﺎ
ﻴﺘم اﺘﺨﺎذ اﺠراءات ﺨﺎﺼﺔ وأﺼدار ﺘوﺼﻴﺎت ﻤؤﻗﺘﺔ ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤر ﺒﻌد ﻤراﻋﺎة آراء
ﻝﺠﻨﺔ طوارىء.
ه– ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓراد واﻝﻤﺴﺎﻓرﻴن .
ي -أﻨﺸﺎء ﻤراﻜز اﻻﺘﺼﺎل اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻨﻘﺎط اﻻﺘﺼﺎل
اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻷطراف واﻝﻤﻨظﻤﺔ .
وﻷن ﻫذﻩ اﻝﻠواﺌﺢ ﻻﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ أﻤراض ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻝﺴﻨوات طوﻴﻠﺔ ﻓﻲ
أطﺎر ﻤواﻜﺒﺔ ﺘطور اﻷﻤراض واﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ظﻬورﻫﺎ وأﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ.
وﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻔﻘرات أﻋﻼﻩ ﻓﺎن ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴوف ﺘﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻜوﻤﻴﺔ
دوﻝﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺎت دوﻝﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺜل ) اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة  ،ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤل اﻝدوﻝﻴﺔ  ،وﻤﻨظﻤﺔ
اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻸﻏذﻴﺔ واﻝزراﻋﺔ  ،اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝذرﻴﺔ  ،ﻤﻨظﻤﺔ اﻝطﻴران اﻝﻤدﻨﻲ
اﻝدوﻝﻲ  ،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  ،ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺼﻠﻴب اﻷﺤﻤر اﻝدوﻝﻴﺔ ،اﻝﻤﻜﺘب اﻝدوﻝﻲ ﻝﻸوﺒﺌﺔ
اﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ .( ....،

رﻜزت اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻤراض ﻓﻘط )اﻝﻜوﻝﻴ ار واﻝطﺎﻋون واﻝﺤﻤﻰ
اﻝﺼﻔراء( وﺒذﻝك ﻜﺎﻨت ﻗﺎﺼرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ازدادت
وﺘﻨوﻋت ﻤن ﺠراء ازدﻴﺎد اﻝﺴﻔر واﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝرﺒﻊ اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن.
ﻫذا ﻓﻀﻼً ﻋن أن ﺒﻌض اﻝﺒﻠدان ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺠم ﻋن اﻹﺒﻼغ ﻓو اًر ﻋن ﺘﻔﺸﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤراض،
ﺨوﻓﺎً ﻤن ﻓرض ﻗﻴود ﻏﻴر ﻀرورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻔر واﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻌود ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀرر .ﻝذﻝك ﻝم
ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ﺒد ﻤن اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﻝزﻴﺎدة ﺜﻘﺔ اﻝﺒﻠدان ﻓﻲ ﻀرورة اﻹﺒﻼغ ﻋن ﺤدوث
اﻷﻤراض اﻝﺨطﻴرة أو ﻏﻴر اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ،وذﻝك ﺒﺎﻝرﺒط ﺒﻴن اﻹﺒﻼغ اﻝﻤﺒﻜر وﺒﻴن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ
اﻝدﻋم اﻝﻔوري وﺘﻌﻤﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻋن طﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺤدث.
اﻹﺠراءات اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ:

القادمون:
-١مطالبة القادمون الى جمھورية العراق الذين يرغبون باإلقامة لفترة تزيد
عن عشرة أيام من تاريخ الدخول بشھادةصحية دولية متضمنة خلوھم من
اإلمراض االنتقالية )مرض العوز المناعي ومرض الكبد الفيروسي بنوعيه
 B,Cومرض التدرن الرئوي ( على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في
بلد الوافد ومثبت فيھا اللقاحات التي تم أخذھاوباألخصاألمراض عالية
الخطورة ومنھا الحمى الصفراء وشلل األطفال ومرض السحايا للقادمين من
الدول الموبوءة حسب اللوائح الصحية الدولية.
 -٢تلقيح الوافدين للعراق بلقاح السحايا الرباعي المقترن من دول الحزام
األفريقي لكونھا من الدول الموبوءة بھذا المرض قبل عشرة أيام من تاريخ
دخولھم للعراق.
-٣في حالة حدوث تفشي مرض وبائي بأحداإلمراض االنتقالية عالية
الخطورة فيتم إصدار تعليمات بمنع دخول القادمين من تلك البلدان
وتھيئةأماكن حجر عند المنافذ الحدودية يتم فيه حجرھم وتحتسب فترة الحجر
من تاريخ الوصول إلى المنفذ الحدودي ولحين انتھاء فترة حضانة المرض أو
العدوى.
-٤يشمل طلب الوثائق الرسمية من كافة الوافدين من الدول الموبوءة بدون
استثناء ويتغير الموقف الوبائي لھذه الدول وحسب تحديثات منظمة الصحة
العالمية.
المغادرون
تزويد المغادرين ببطاقة التطعيم الدولية واعطاءھم العالج الوقائي من
االمراض المتوطنة في البلدان المغادرين اليھا وحسب خطط السيطرة على
االمراض االنتقالية.

ﻋدوى ﻓﻴروس اﻝﻌوز اﻝﻤﻨﺎﻋﻲ)(Human Immune Deficiency Syndrome

يسببه فيروس العوز المناعي البشري)(HIV1ينتمي إلى مجموعة الفيروسات
القھقرية )(retrovirusesيھاجم جھاز مناعة اإلنسان يستھدف الخاليا اللمفية
الكبيرة
البلعومية
) (CD4+Lymphocyteوالخاليا
)(Macrophageويؤدي الى قصور الجھاز المناعي عن أداء وظائفه
الحيوية وبذلك يصبح عاجزا عن مقاومة أنواع متعددة من العدوى التي يتغلب
عليھا الجسم السليم في الظروف االعتيادية كما يكون عرضة لإلصابة ببعض
األورام الخبيثة.
تعتبر ھذه الجائحة من المشاكل الصحية الخطيرة التي جذبت اوسع االھتمام
من مختلف الجھات الصحية وغير الصحية .ان ھذا المرض ھو مرض
خطير ومميت ويصيب فئة مھمة من المجتمع ھي فئة الشباب حيث لم تكتشف
له لحد االن لقاحا او عالجا وبذلك باإلمكان الحد من اإلصابة به ومنع
انتشاره بالوقاية واتباع السلوك الصحيح لتجنب االصابه.
طرق اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤرض:
-١ﻋن طرﻴق اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻨﺴﻲ.
-٢اﻝدم وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ واﻻدوات اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﻤﺜل اﻝﺤﻘن اﻝطﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.
-٣ﻤن اﻻم اﻝﻤﺼﺎﺒﺔ اﻝﺤﺎﻤل اﻝﻰ طﻔﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺤﻤل وﺨﻼل اﻝوﻻدة وﺒﻌدﻫﺎ.
ﺒدأ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻤرض ﻋﺎم  ١٩٨١ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻰ دول اورﺒﺎ ودول
اﻝﻌﺎﻝم اﻻﺨرى ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺴﺎﻓرﻴن وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝﻜﻴﺘم اﺘﺨﺎذ اﻻﺠراءات اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻹﺠراءات اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ:
اﻝﻘﺎدﻤون:
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋراﻗﻲ ﻴدﺨل اﻝﻌراق ﻤراﺠﻌﺔ ﻤراﻜز ﻓﺤص اﻝﻌوز اﻝﻤﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻐداد واﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت
ﺨﻼل ﻋﺸرة اﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝدﺨول إذاأﻤﻀﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬور ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻐﺎدرﺘﻪ ﺒﻠدﻩ وﻋﻠﻰ
ﻜل ﻋرﺒﻲ أو اﺠﻨﺒﻲ ﻤراﺠﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤراﻜز ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة إذا ﻜﺎن ﻴرﻏب ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔأﻜﺜر
ﻤن ﻋﺸرة أﻴﺎﻤﻔﻲ اﻝﻌراق ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺴﻼﻤﺔ ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻓﺤص اﻝﻌوز اﻝﻤﻨﺎﻋﻲ .
اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻝواﻓد ﻤﺎﻴﺎﺘﻲ:
تقديم الوافد شھادة صحية صادرة من مؤسسات صحية رسمية خارج العراق تثبت خلوه
من مرض العوز المناعي ومرض الكبد الفايروسي والتي لم يمض على تاريخ إصدارھا
اكثر من )٣٠يوما( على ان يصادق عليھا في احد الممثليات في الخارج.
شمول الوافد باحداالستثناءات وكما يأتي:

الدرجات العليا وبضمنھم الوزراء.وكالء الوزارات وذوي الدرجات الخاصة.حملة الجوازات الدبلوماسية.الوفود الرسمية.الفئات العمرية)أكثر من  ٦٠سنة للذكور وأكثر من  ٥٠سنة لإلناث واقل من  ١٤سنةبالنسبة لألطفال(.
حجاج بيت [ الحرام.العاملون في المنظمات العربية والدولية.المسافرون المارون عبر األراضي العراقية

)ترانزيت(.

اﻝﻤﻐﺎدرون:
ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﺴﺎﻓر اﻝﻌراﻗﻲ ﻝﻐرض اﻝدراﺴﺔ او اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ او ﻝﻐرض اﻝﻌﻼج ﺸﻬﺎدة ﺼﺤﻴﺔ دوﻝﻴﺔ
ﺘﺜﺒت ﺨﻠوﻩ ﻤن ﻜل اﻷﻤراﻀﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﺸﻤوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ .
اﻝﺘدرن اﻝرﺌوي:
ﻫو ﻤرض ﻤﻌدي ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻋﺼﻴﺎت ﻜوخ ﺒواﺴطﺔ اﻝرذاذ اﻝﻤﺘطﺎﻴر ﻤن ﻓم اﻝﻤرﻴض إﺜﻨﺎء
اﻝﺴﻌﺎل او اﻝﻌطس ﻴﺼﻴب ﻜﺎﻓﺔ أﻨﺤﺎء اﻝﺠﺴم وﻝﻜن اﻝﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ اﻝﻌراق ﻫو اﻝﺘدرن اﻝرﺌوي
ان ﻤﻜﺎن اﻨﺘﺸﺎرﻩ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔاﻹﻓرﻴﻘﻴﺔواﻷﺴﻴوﻴﺔ وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان
اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔاﻷورﺒﻴﺔواﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻝﻜن ﺒﺼورة اﻗل.
اﻹﺠراءات اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ:
اﻝﻘﺎدﻤون:
ﻴطﺎﻝب اﻝواﻓد اﻝﻰ اﻝﻌراق ﺒﺸﻬﺎدة ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺜﺒت ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤن اﻝﺘدرن اﻝرﺌوي ﻤن دوﻝﺘﻪ اذا
ﺘﻌذر ذﻝك ﻓﻴﺠب ﻓﺤﺼﻪ ﺒﻌد ﻋﺸرة اﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ دﺨوﻝﻪ اﻝﻰ اﻝﺒﻠد وذﻝك ﺒﺈﺠراء ﻓﺤص
ﺸﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻐداد /ﻤرﻜز اﻷﻤراض اﻝﺼدرﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت وﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت
/اﻝﻌﻴﺎدات اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻸﻤراض اﻝﺼدرﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﺴﻴﺔ إذا ﺜﺒت إﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘدرن اﻝرﺌوي اﻝﻔﻌﺎل
ﻓﻴﺠب رﻗودﻩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻝﺤﻴن اﻨﻘﻼب اﻝﻘﺸﻊ ﻤن ﻤوﺠب إﻝﻰ ﺴﺎﻝب وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ رﻓﻀﻪ ذﻝك
ﻴﺠب ﺘﺴﻔﻴرﻩ اﻝﻰ اﻝﺨﺎرج.
اﻝﻤﻐﺎدرون:
ﺘﻨظﻤﺸﻬﺎدة ﺼﺤﻴﺔ ﺘﺜﺒت ﺨﻠواﻝﻤﻐﺎدر ﻤن اﻷﻤراض اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ .

اﻝﻤـﻼرﻴﺎ
ھو مرض طفيلي معدي بسبب كائن طفيلي يسمى متصورة )أو بالزموديوم(،
ينتقل عن طريق البعوض ويتسلل ھذا الطفيلي داخل كريات الدم الحمراء في
جسم اإلنسان فيدمرھا ،ويترافق ذلك مع مجموعة من األعراض أھمھا
الحمى،فقر الدم وتضخم الطحال  .لقد تم اكتشاف الطفيلي مسبب مرض
المالريا في  ٦نوفمبر  ١٨٨٠في المستشفى العسكري )بقسنطينه ،الجزائر(من
طرف طبيب في الجيش الفرنسي يدعى الفونس الفيران والذي حاز على
جائرة نوبل في الطب والفزيولوجيا لعام ١٩٠٧عن اكتشافه ھذا.
ينتشر ھذا المرض في بلدان العالم الثالث وينتقل إلى األطفال عبر أكثر من
طريقة أھمھا البعوض الذي يكثر بعد ھطول األمطار وخاصة في المناطق
التي ال يوجد فيھا تصريف صحي لمياه األمطار والمجاري .وحيث أن ھذا
المرض من األمراض الفتاكة فقد أوصت منظمة الصحة العالمية المسافرين
إلى المناطق الموبوءة )السودان،اليمن،الفلبين ،ماليزيا ،فيتنام ،اندنوسيا
،الھند،باكستان،أفغانستان ،إيران ،بنغالدش،بورما،كمبوديا،الدول اإلفريقية
عدا شمال إفريقيا(باستعمال الدواء المناسب مباشرة بمجرد اإلحساس بارتفاع
درجة الحرارة )أثناء السفر أو بعده( إلى  ٣٨درجة مئوية أو عند ظھور أي
أعراض للمالريا دون انتظار التشخيص من الطبيب.
االجراءات الوقائية:
القادمون :
يشترط بالوافد القادم من الدول الموبوءة إلى العراقماياتي:
ان يرفق معه شھادة صحية دولية تؤكد سالمته من مرض المالريا إذا لم يكن
الوافد حامال للشھادة الصحية الدولية فيتم اخذ مسحة دم في احد مراكز فحص
الوافدين في بغداد والمحافظاتمع تزويده بشھادة تثبت ذلك ويتم اعادة فحص
المقيم بغض النظر عن جنسيته او عدد السفرات خالل السنه في حالة سفره
الى دولة موبوءة وعودته للعراق تشمل الفحوصات جميع األعمار وكال
الجنسين.
المغادرون:
المغادرون من العراقيين والعرب المقيمين وزوجات العراقيين من األجنبيات
يتم تزويدھم بالجرعة الوقائية للمرض ) (mefloquine 250 mgحبه واحدة
أسبوعيا لمدة أسبوعين قبل السفر وحبة واحدة أسبوعيا طيلة فترة البقاء ولمدة
أسبوعينبعد العودة عند زيارتھم احد الدول الموبوءة بالمرض وحسب برنامج
السيطرة على مرض المال ريا بالعراق.

الھيضة)الكوليرا(:
مرض جرثومي معوي حاد ومفاجئوھي من األمراض المعوية ال ُمعدية التي
تُسببھا سالالت جرثومة ضمة الكوليرا المنتجة للذيفان ،فترة حضانة المرض
من  ١٢ساعة الى خمسة أيامعقب تناول اطعمة ملوثة او شربه مياه ملوثة
ومعدل فترة الحضانة من يوم واحد الى  ١٠ايام ويعتبر اإلنسان ھو الخزين
لھذه الجرثومةومصادر المياه الدافئة ذات الطعم األجاجإلى حد ما مثل مصبات
األنھار وبعض المناطق الساحلية التي ترتبط غالبا بتكاثر الطحالب وتشير
الدراسات الحديثة إلٮإن تغير المناخ يوجد بيئة مواتيه لنمو البكتريا المسببة
للكوليراويعتبر المريض معديا طيلة فترة وجود الضمات في الجسم وبعد عدة
أيام من الشفاء.
ضمة الكوليرا ھو جرثوم سلبي الجرام ينتج ذيفان الكوليرا ،وھو ذيفان معوي
 ،يعمل على تبطين االغشية المخاطيةلالمعاء الدقيقة ،وھذه العملية ھي
المسؤولة عن ھذا السمة األكثر بروزا للمرض ،االسھال المائي الحاد .وفي
أشكاله األكثر حدة ،الكوليرا ھي واحدة من أسرع األمراض القاتلة المعروفة،
وقد ينخفض ضغط الدم في الشخص السليم إلى مستويات انخفاض الضغط في
غضون ساعة من بداية ظھور أعراض المرض؛ وقد يموت المرضى
المصابين في غضون ثالث ساعات إذا لم يتم تقديم العالج الطبي .وفي
السيناريو الشائع ،يتطور المرض من البراز السائل أوال إلى صدمة في
غضون من  ٤إلى  ١٢ساعة ،ملحقا بالوفاة في غضون  ١٨ساعة إلى عدة
أيام ،ما لم يُقدم العالج حقن المريض بالسوائل عن طريق الوريد وإعطائه
المضادات.
معظم حاالت الكوليرا المبلغ عنھا في جميع أنحاء العالم تحدث في إفريقيا .
فمن المقدر أن معظم حاالت الكوليرا المبلغ عنھا ھي نتيجة لسوء نظم
الترصد ،وبخاصة في أفريقيا .وتكون أكثر حاالت الكوليرا خفيفة)بدون
أعراض مرضية او إسھال بسيط( إالأن قلة قليلة من الحاالت تظھر ببدء
إسھال مائي حاد وشديد ويصاحب أحيانا بتقيؤ وقد يؤديإلى فقدان كميات كبيرة
من سؤال الجسم وأمالحه مما ينتج عنه الجفاف الشديد الذي يؤدي إلى حدوث
الوفيات خاصة في حالة عدم توفر خدمات طبية سريعة وفاعلة وتكون نسبة
الوفيات  %٥في حالة عدم وجود معالجة طبية فاعلة واقل من  %١عند
وجود ھذه المعالجة.
االجراءات الوقائية:
القادمون:
الحد من دخول الوافدين الى العراق من الدول الموبوءة وحسب تقارير منظمة الصحة
العالمية.
المغادرون:
الحد من سفر العراقيين إلى الدول الموبوءة والتي تحصل فيھا تفشيات وبائية.

الحمى الصفراء
مرض فيروسي حاد قصير االمد ومتباين الشدة واخف الحاالت تكون سريريا
غير مميزة وتتميز االصابة النموذجية ببدء فجائي وحمى وصداع والم بالظھر
والم عضلي عام واعياء وغثيان وقيء واليرقان عالقة مبكرة ومتوسطة الشدة
وتكون  %٥٠-٢٠من حاالت اليرقان مميته بسبب عجز الكبد والعجز الكلوي
 .المسبب ھو فيروس الحمى الصفراء ويتفشى المرض في جنوب افريقيا
وبعض بلدان امريكا الجنوبية كالبرازيل والناقل للمرض ھو نوع من البعوض
 ،وتبلغ فترة الحضانة  ٦-٣ايام
االجراءات الوقائية:
القادمون:
مطالبة القادمون من المناطق الموبوءة في افريقيا وامريكا الجنوبية
بشھادة تطعيم ضد المرض تثبت تلقيھم اللقاح قبل عشرة ايام على
االقل من الوصول
المغادرون :
يزود المغادرون بشھادة تطعيم ضد المرض ويجري التطعيم قبل
عشرة ايام على االقل من المغادرة الى الدول الموبوءة٠.

مرض الكبد الفايروسي
ان مرض التھاب الكبد الفيروسي نوع) (B,Cواللذان ينتقالن عن طريق الدم
وسوائل الجسمال يحتاج القادم والمغادر من والى العراق الى فحوصات في
حالة عدم طلبه اإلقامة في العراق ،اما في حالة طلب االقامة في العراق يحتاج
شھادة صحية دولية مصدقة من السفارة العراقية في دولته يثبت فيھا خلو
طالب اإلقامة من النوعين أعاله وان تكتب باللغة العربية واالنكليزية.

المؤسسات الصحية التي تقوم بتنفيذ التعليمات الواردة في ھذا الدليل وحسب اإلمراض:
 -:١العوز المناعي البشري ) االيدز (:
ا-دائرة صحة بغداد/الكرخ :وتشمل
أ -مراكز العوز المناعي في الصالحية /للعرب واالجانب.
ب -مركز فحص العوز المناعي في المنطقة الدولية.
ت -مستشفى الكرامة التعليمي.
ث -مستشفى محمد باقر الحكيم.
ج -مركز فحص العوز المناعي في الوشاش
ح -مركز فحص العوز المناعي في الكاظمية.
خ -مركز فحص العوز المناعي في المحمودية.
د -مركز فحص العوز المناعي في ابو غريب.

-٢دائرة صحة /الرصافة:
ا-مركز فحص العوز المناعي في العلوية /قطاع الرصافة /للعرب واالجانب.
ب-المركز الوطني لاليدز–ساحة االندلس.
ج-مركز فحص العوز المناعيجمال الموسوي في مدينة الصدر.
خ-مركز فحص العوز المناعي في المعلمين.
ت-مركز فحص العوز المناعي في مستشفى االمام علي )ع(.
ث-مركز فحص العوز المناعي في المدائن.
د-مركز فحص العوز المناعي في الزوية/الكرادة الشرقية.

- ٣المحافظات /دوائر الصحة /قسم الصحة العامة /شعب السيطرة على
االيدز )مركز عوز مناعي واحد على األقل في كل قطاع لكل محافظة(.

- ٢التدرن واألمراض الصدرية:
أ -بغداد)المركز التخصصي لألمراض الصدرية والتنفسية(.
ب-المحافظات  :العيادة االستشارية للتدرن واإلمراض الصدرية.
 -٣الفحوصات المختبرية لإلمراض االنتقالية:
بغداد:
مختبر الصحة العامة المركزي /ساحة األندلس.
المحافظات:
مختبرات الصحة ألعامة في كل محافظة) بإمكان ھذه المختبرات تحديد أي
مؤسسة صحية اخرى للقيام بھذه الفحوصات عند وجود زيادة في حجم العمل
او أي ظرف طارئ بالتنسيق مع دوائر الصحة في المحافظة(.

 -٤التطعيم ضد األمراض االنتقالية:
مركز باستور في باب المعظم ومراكز الرعاية الصحية االولية في بغداد
والمحافظات.

