
تنتمل من شخص الى اخر فً مجتمع معٌن كالمدارس  االمراض الوبائٌة : هً امراض معدٌة

االنفلونزا و االسهال , حٌت تنتمل عن طرٌك الهواء او مالمسة الٌدٌن و  و غٌرها , مثل الزكام و

 مصافحة المرٌض او عبر طرق اخرى .

المناعً فً الجسم وتؤثر على الجسم االمراض الوبائٌة او المعدٌة تعمل على اضعاف الجهاز 

 على شخص الى اخر و تطور نفسها داخل الجسم وتنتشر فً الجسم و تهدم طالاته و تنتمل من

ٌماومها بشكل  شكل خالٌا صغٌرة ال ترى بالعٌن المجردة و غالبا ما ٌتخطاها الجهاز المناعً و

تسبب بانهٌار  ها تصبح لوٌة جدافعال و سرٌع و لكن عندما تتمكن تلن الجراثٌم من تطوٌر نفس

 . من محاربتها بنفس الموةال ٌتمكن  الجهاز المناعً و

تسبب الجراثٌم االمراض المعدٌة , و الجراثٌم هً كائنات حٌة دلٌمة توجد فً كل مكان : فً 

المٌاه , و ٌمكن االصابة بها عن طرٌك اللمس , االكل و الشرب او التنفس ,  و التربةالهواء , 

)مثل : مكن للجراثٌم ان تنتمل عن طرٌك الحٌوانات )مثل حمى مالطا(و لدغ الحشرات وٌ

ال الجنسً )االمراض الزهرٌة(, و لمنع االنتمال تلن الجراثٌم عن رٌا(و التمبٌل او االتصمال

طرٌك اللماحات , االدوٌة و غسل الٌدٌن بالطرٌمة الصحٌحة و بسترة الحلٌب بالطرٌمة 

 .الصحٌحة و غٌرها 

 هنان اربع اربعة انواع رئٌسٌة من الجراثٌم المسؤولة عن االمراض الوبائٌة او المعدٌة :

مواد كٌمٌائٌة التً  البكترٌا: وهً وحٌدة الخلٌة , تتكاثر بسرعة داخل الجسم وتفرز .1

 تسبب المرض .

الفٌروسات : هً كبسوالت بروتٌنٌة تحتوي على المادة الوراثٌة  التً  تساعدها على  .2

كاثر داخل خالٌا الجسم المضٌف و تعتبر خالٌا غٌر حٌة خارج خالٌا الجسم الت

 المضٌف .

 الفطرٌات : هً نباتات بدائٌة مثل العفن او الفطر. .3

او الطفٌلٌات , وهً حٌوانات وحٌدة الخلٌة التً تستخدم الكائنات وحٌدة  البروتوتوزوا : .4

 العٌش . الخلٌة التً تستخدم الكائنات الحٌة االخرى للتغذٌة و

اعراض االمراض المعدٌة : تتنوع االعراض الناتجة من االمراض المعدٌة نتٌجة اختالف نوع 

المرٌض , فمنها ما هو خطٌر لد ٌسبب التلف الدائم فً على  التأثٌرالعدوى و المسبب لها و 

احد اعضاء الجسم المصاب او تسبب بعدد االعطال فً الجسم و الوفاة , ومنها ما هو خفٌف 

 , ومن اشهر االعراض على سبٌل الذكر و لٌس الحصر : باإلصابةٌشعر المرٌض  لد ال

الشعور بالصداع , رشح االنف , الحمى , الم العظام و المفاصل , صعوبة التنفس , فمدان -

, اوجاع البطن و الظهر , الضعف العام و الخمول و الكسل , صعوبة البلع و  التمٌؤالشهٌة و 

 ظهور بثور او تدرنات الجلد , تضخم الغدد اللمفاوٌة و النكفٌة , اسهال .الم فً االذن , 



 امثلة على االمراض المعدٌة :

 الزكام  -

 االنفلونزا  -

 النكاف -

 الحصبة  -

 االسهال الفٌروسً  -

  التٌفوئٌد -

 الحمى المالطٌة  -

 الحمى الروماتٌزمٌة الحادة  -

 انفلونزا الطٌور  -

 الجمرة الخبٌثة  -

 االلتهابات الجلدٌة  -

 شلل االطفال  -

 السل  -

 الفٌروس الروتا  -

 الكولٌرا  -

  الحصبة االلمانٌة  -

 الجدري المائً  -

 Aالتهاب الكبد الفٌروسً  -

 مرض الزهري  -

 السالمونٌال  -

 السارس  -

 الكزاز -

 طرق االنتمال :

 عن طرٌك الرذاذ او العطاس المحمل بالجراثٌم  .1

 تلوث الطعام و المٌاه بالمخلفات مثل المًء و البراز  .2

 الحادة الملوثة  باألدواتالجروح  .3

 عن طرٌك نمل الدم و مشتماته . .4

 عن طرٌك الحمن و االبر المستخدمة مسبما الملوثة الغٌر معممة  .5

 المصافحة و المالمسة   .6

 التمبٌل و االتصال الجنسً  .7



 من االم الى الجنٌن عن طرٌك المشٌمة  .8

 لغرف و االماكن المزدحمة و المظلمة تزٌد من فرص االنتمال.ا .9

 الجروح الجراحٌة و غٌر الجراحٌة تزٌد من فرص التلوث .11

 

 طرق الولاٌة من االمراض الوبائٌة المعدٌة :

 تجنب االختالط و المالمسة للمرضى او التواجد فً البٌئة الملوثة  .1

الخروج من غسل الٌدٌن بالطرٌمة الصحٌحة عند المالمسة و بعد الحفاظ على النظافة و  .2

 الحمام و اماكن العمل و االبتعاد عن المرضى و الناللٌن للمرض 

 تجنب االماكن المزدحمة و الضٌمة و المظلمة  .3

و البالغٌن و  لألطفالبها  الموصًاستخدام اللماحات بولتها المالئم واتباع التطعٌمات  .4

 ح الحٌوانات اتباع برامج تلمٌ

لدورة  بأخذهاو استشارة الطبٌب , و  بإرشاداستخدام المضادات الحٌوٌة و االدوٌة  .5

 الطبٌب ومتابعة الطبٌب للحالة  توجٌهاتكاملة حسب 

الى دولة اخرى  الحصول على جمٌع  فً حالة السفر ٌجب على الشخص المسافر .6

 ولائٌة استخدام االدوٌة ال بها لتلن الدولة  الموصًالتطعٌمات 

الحذر من الحٌوانات االلٌفة و الدواجن و تجنب المناطك التً ٌنتشر بها المراد و  .7

 ءبالماالبعوض و استخدام المبٌدات الصحٌة و بعد عضة اي حٌوان ٌجب غسل المكان 

 و الصابون و الحصول على الرعاٌة الطبٌة .

ختالط عند انتشار التملٌل من انتشار العدوى عن طرٌك البماء فً المنزل و تجنب اال .8

 الي وباء مثل االنفلونزا 

 غلً الماء بطرٌمة صحٌحة و غسل الخضراوات و الفواكه و بسترة الحلٌب  .9

الة ممارسة الجنس االمن مع الزوجة و استخدام الوالٌات و االدوٌة المناسبة فً ح.11

 حدوث اي عدوى الحد الشرٌكٌن
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