
     حمل الطفل بسرعۀ إلى أقرب مرکز صحّی  
(أو المستشفى) أو طبیب العائلۀ لیقوم بما یلزم

(فحص، توجیه، تحالیل...) للتثبت من المرض و
تدقیق الحالۀ

االمتناع عن استعمال الحشائش و األدویۀ  ألنها
کثیرا ما تعکر حالۀ الطفل

 احترام کل قواعد النظافۀ الشخصیۀ لجمیع أفراد
العائلۀ خاصۀ منها غسل األیدي والحرص على

سالمۀ األغذیۀ ونظافتها

إبقاء الطفل بالمنزل  و إعالم إدارة المدرسۀ بسرعۀ 

ما العمل فی حالۀ ظهور أعراض المرض على طفلک ؟

آالم البطن، التقیؤ

اإلعیاء
صفرار الجلد وبیاض العین

بول غامق 

الحمى

أهّم األعراض الممکنۀ للمرض
 لیس من الضروري ظهور کل األعراض، بل

 قد تکون غائبۀ (ُجُلّها أو ُکُلّها) أو خفیفۀ جّدا

لماذا کثرت حاالت اإلصابۀ بمرض 
التهاب الکبد الفیروسی صنف "أ"

 خاصۀ فی المدارس الریفیۀ؟

لماذا یجب مقاومۀ التهاب الکبد
الفیروسی صنف "أ"؟

 الصحیۀ    سیئۀ فی أغلب المدارس (الریفیۀ     
 خاصۀ)، و قواعد النظافۀ و حفظ الصحۀ غیر

ـَبعۀ فیها، نظرا لعدم توفیر الماء لهذه  ُمَتّ
المدارس و عدم تجهیزها بآلیات تطهیر مالئمۀ

و نقص الموارد المالیۀ لشراء مواد التنظیف 
 

 یصیب األطفال دون سن الخامسۀ أصبح یصیب 
 التالمیذ األکبر سنا  و هی سن یکون المرض فیها

أکثر خطورة

 ألن ظروف حفظ الصحۀ و حالۀ المرافق

ألن هذا المرض الذي کان فی الماضی

ألن حاالت اإلصابۀ بهذا المرض کثرت فی السنوات
األخیرة فی أماکن عدیدۀ من البالد، فی شکل 

ُبـَؤر وبائیۀ خاصۀ بالمدارس االبتدائیۀ الریفیۀ 
و قد تسببت (على عکس الماضی) فی عدۀ 

وفیات خاصۀ لدى التالمیذ 

ماهو التهاب الکبد الفیروسی صنف "أ"؟

 و کیف تقع اإلصابۀ به ؟

 مرض فیروسی یصیب الکبد أساسًا، 
عن طریق الفم (عکس التهاب الکبد 

الفیروسی "ب" و "ج)" ، بتناول ماء
أو طعام ملوث أو بمالمسۀ مباشرة

  لشخص مصاب

کیف یتطور هذا المرض ؟

األغلبیۀ الساحقۀ من المصابین
بالمرض یُـشْـفوْن، إال أن الشفاء یتطلب

یتطلب أسابیع مع انقطاع عن الدراسۀ
 طیلۀ تلک المدة

فی حاالت قلیلۀ، یتطور المرض سریعا
 إلىعجز حاد للکبد ، کثیرًا ما یؤدّي

 الوفاة  

لنواجه مًعا هذا المرض
الوبائی الخطیر 

 الماء سبب الداء
وأساس الدواء

 التهاب الکبد
"أ" الفیروسی صنف

 توزیع الماء و السهر على جودته من
 مشموالت الشرکۀ الوطنیۀ الستغالل

وتوزیع المیاه و الجمعیات المائیۀ

 یقع تطهیر الماء للتخلص من الجراثیم
 باستعمال مادۀ "الکلور" فی المخازن و فی

 شبکۀ المیاه و خاصۀ المیاه المتأّتیۀ من
 مصادر غیر مراقبۀ کالمواجل و اآلبار و

العیون الطبیعیۀ

 فی المدن: یتکفل الدیوان الوطنی للتطهیر
 بجمع المیاه المستعملۀ و توجیهها إلى محطۀ

 التطهیر مع العلم أن أغلب المدن التونسّیۀ ال
 تحتوي على محطات تطهیر: 115 محّطۀ
 تطهیر فقط، منها 55 متوّقفۀ أو تعانی

صعوبات

 فی األریاف: یقع اللجوء إلى الخنادق لتصریف
 المیاه المستعملۀ و احترام ضوابط سالمۀ هذه

الطریقۀ لیس کافیا

 فی بعض األحیان، یقع تصریف المیاه
المستعملۀ فی الطبیعۀ

 فی غیاب نظام تطهیر ناجع یتلوث المحیط و
 خاصۀ الماء مما یتسبب فی األمراض المرتبطۀ
 بتلوث الماء مثل التهاب الکبد الفیروسی صنف

الماء الصالح للشرب

التطهیر

أ

 طرق الوقایۀ

تمثل الوقایۀ أساس مقاومۀ المرض
-ألنه ال یوجد دواء خاص بالمرض (على عکس 

-التهاب الکبد صنف «ب» و «ج )
 -ألن هذا المرض ینتشر بالعدوى عبر األیادی 

الملوثۀ أو باستهالك خضر و غالل ملوثۀ أو بشرب
ماء ملوث و الوقایۀ دائما ممکنۀ 

 

توفیر الماء الصالح للشرب

احترام قواعد النظافۀ
و حفظ الصحۀ الشخصیۀ

غسل الیدین جیدا بالماء
والصابون بعد الذهاب إلى دورة

المیاه وقبل األکل 

ضمان سالمۀ األغذیۀ خاصۀ
 ،فی المطاعم المدرسیۀ

ریاض األطفال

غسل الخضر و الغالل بالماء
و تطهیرها

تطهیر دورة المیاه

التخلص من المیاه المستعملۀ
بطرق سلیمۀ 

 المطلوب
 توفیر الماء الصالح للشرب بصفۀ متواصلۀ،
 خاصۀ فی المدارس وکذلک ریاض األطفال

 والمساکن

 تمکین المدارس من المستلزمات الضروریۀ
الحترام قواعد النظافۀ و الصحۀ العامۀ

 السهر على النظافۀ المتواصلۀ لدورات المیاه
 فی المدارس وریاض األطفال والحرص على

 صیانتها

 تدخل الدیوان الوطنی للتطهیر و السلط 
 المحلیۀ لضمان التخلص من المیاه المستعملۀ

بطرق سلیمۀ

 االحترام الدائم لقواعد النظافۀ و حفظ الصحۀ
 الشخصیۀ من طرف األطفال وعائالتهم

 وتذکیرهم بأهمیۀ ذلک باستمرار  مع الحرص
التام على السالمۀ الغذائیۀ

 التحرك بسرعۀ عند ظهور أول حالۀ اشتباه
أ بإصابۀ بمرض التهاب الکبد الفیروسی صنف

 ماهی اإلجراء ات الالزمۀ
لمنع انتشار هذا المرض؟
 حال اإلشعار بوجود شبهۀ إصابۀ أولى (بالمدرسۀ،

 (... المنطقۀ، روضۀ األطفال

التحرك بسرعۀ لکافۀ الهیاکل المعنیۀ و القیام 
بما یلزم من فحوص للتثبت من الحالۀ 

 تقوم المصالح المعنیۀ بتعزیز مستلزمات 
و إجراءات حفظ الصحۀ فی المدرسۀ وفی

 المنطقۀ السکنیۀ وبقیۀ المرافق الجماعیۀ : 

توفیر الماء الٌمراَقب الصالح للشرب (وللتنظیف   
واالستعمال فی المطابخ) باستمرار 

توفیر المستلزمات الضروریۀ لتنظیف دورات  
المیاه و لغسل األیدی

القیام بما یلزم لتفادی التلویث بالمیاه
المستعملۀ

حۀ إذا َأْظَهَرْت التحالیل األولى أن الحالۀ ُمَرَجّ
 

یقوم الفریق الصحی ببحث فی الوسط 
المدرسی والمحیط العائلی عن مصدر اإلصابۀ 

مراقبۀ یومیۀ للتالمیذ للکشف عن کّل حالۀ
جدیدۀ مشتبهۀ 

القیام بحملۀ تلقیح ضد إلتهاب الکبد
الفیروسی صنف "أ" حسب التراتیب الواردۀ 

فی منشور وزارة الصحۀ عدد 19 الصادر فی 15 
مارس 2017 
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 مرض فیروسی یصیب الکبد أساسًا، 
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فی حاالت قلیلۀ، یتطور المرض سریعا
 إلىعجز حاد للکبد ، کثیرًا ما یؤدّي
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 فی المدارس وریاض األطفال والحرص على

 صیانتها

 تدخل الدیوان الوطنی للتطهیر و السلط 
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 احترام کل قواعد النظافۀ الشخصیۀ لجمیع أفراد
العائلۀ خاصۀ منها غسل األیدي والحرص على

سالمۀ األغذیۀ ونظافتها

إبقاء الطفل بالمنزل  و إعالم إدارة المدرسۀ بسرعۀ 


