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 تعرف على فیروس زیكا

 معلومات أساسیة

إال أن ھناك أنواًعا معینة فقط من البعوض -عادة ما ُیصاب األشخاص بفیروس زیكا من خالل التعرض للسعة بعوضة •
 . ھي التي یمكنھا نشر فیروس زیكا) الزاعجةبعوضة (

 ال ینتقل). معدات الحقن ، إلخمشاركة  أي نقل الدم أو(كذلك یمكن أن ینتقل فیروس زیكا عبر االتصال الجنسي وعبر الدم  •
 . فیروس زیكا عن طریق التالمس العادي

وتكون أعراض المرض خفیفة عند أولئك . الذین یصابون بعدوى زیكا أعراض أي مرض) %80(على معظم الناس  ال تظھر •
 . تظھر علیھمالذین 

 .انظر أدناه. ونظًرا ألن فیروس زیكا یسبب عیوًبا خلقیة، فھناك إرشادات خاصة متعلقة بالحمل •
 .ال یوجد لقاح لفیروس زیكا وال یوجد دواء لعالجھ •

 األعراض
 . وقد ال یعرفون حتى أنھم مصابون بالعدوى%) 80(ال تظھر أي أعراض على معظم األشخاص المصابین بفیروس زیكا 

وبالنسبة لألشخاص الذین لدیھم أعراض، تكون األعراض األكثر شیوًعا ھي الحمى والطفح الجلدي وآالم المفاصل والتھاب الملتحمة 
ونادًرا ما تحدث مضاعفات شدیدة مثل . وتكون األعراض خفیفة عند معظم الناس وال یحتاجون للذھاب إلى المستشفى). احمرار العینین(

یوًما من التعرض للسعة بعوضة مصابة، ویمكن أن  12تبدأ األعراض بالظھور عادة بعد یومین إلى . ي تصیب المخالشلل أو العدوى الت
 . تستمر لمدة تصل إلى أسبوع

  .فیروس شیكونغونیا أو فیروس حمى الضنكتتشابھ أعراض زیكا مع أعراض األمراض أخرى التي یسببھا البعوض، مثل 

 االختبار
إال أن . یحتاجون إلى الخضوع الختبار اإلصابة بفیروس زیكا حتى إن كانوا قد سافروا إلى مكان ینتشر فیھ فیروس زیكا المعظم الناس  

أو الالتي  اختبار اإلصابة بفیروس زیكا یكون بغایة األھمیة بالنسبة للسیدات الحوامل الالتي أمضین وقًتا في منطقة متأثرة بفیروس زیكا
  .أثناء الحمل، مع شخص مصاب بفیروس زیكا أو قد یكون مصاًبا بھ* أقمن عالقة جنسیة غیر محمیة

  فیروس زیكا: عدوىاإلصابة بیوجد نوعان من االختبارات لتشخیص 

 في زیكا فیروس وجود عن االختبار ھذا یبحث :)RT-PCR(بالنسخ العكسي  إنزیم البلمرة التسلسليتفاعل  اختبار .1
 .البول أو الدم 

 في دمك.ى فیروس زیكا والتي تقاوم عدیتحقق ھذا االختبار من وجود األجسام المضادة  االختبار المصلي: .2

 .الماضي فيبھ  مصاًبا كنت أنك أو ،بھ مصاب أنك یعني قد ھذا فإن زیكا، بفیروس اإلصابة الختبار إیجابیة نتیجة تلقیت إذا

بفترة بالمرض بالضرورة أنك لم تكن مصاًبا. فعلى سبیل المثال، إذا خضعت لالختبار بعد إصابتك  ال تعني النتیجة السلبیة فإنذلك، ومع 
قد یرغب أطباؤك في إجراء المزید من یقیسھا االختبار. التي ن الوقت كافًیا لجسمك إلنتاج األجسام المضادة یك مفربما ل قصیرة،

  االختبارات للتأكد.

البقاء  حول كیفیة، فھم بإمكانھم استخدام نتائج االختبار لمساعدتك في اتخاذ القرارات ن لدیك أي أسئلة أو مخاوفتحدث مع أطبائك إذا كا
 حالة صحیة جیدة. في

http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/dengue-fever.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/chikungunya.page
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 العالج
یتعافى معظم األشخاص من . یمكن أن تساعد في تخفیف األعراض) مثل أسیتامینوفین(ال یوجد حالًیا عالج لمرض زیكا، ولكن األدویة 

 . نفسھم عن طریق الراحة وشرب السوائلتلقاء 

 المناطق المتأثرة
مراكز ینتشر فیروس زیكا في مناطق من أمریكا الوسطى وأمریكا الجنوبیة والمكسیك والكاریبي ومناطق أخرى مدرجة بواسطة 

یمكنك العثور على أحدث . ( (Centers for Disease Control and Prevention)السیطرة على األمراض والوقایة منھا
 -یعیش نوع البعوض المرتبط باالنتشار الحالي للمرض .) cdc.gov/zikaالمواقع المتأثرة بفیروس زیكا على الموقع اإللكتروني 

 . في مدینة نیویورك المصریةیتم العثور على بعوضة الزاعجة لم . في تلك األماكن - المصریةالزاعجة وھو 
 

الزاعجة  .المنقطة باألبیضالزاعجة وھذه البعوضة تسمى . موجود في مدینة نیویورك الزاعجةإال أن ھناك نوًعا آخر من بعوض 
إذا كان من المرجح أن تقوم بنقلھ  فیماالمنقطة باألبیض قادرة على نقل فیروس زیكا إلى البشر، لكن خبراء الصحة ما یزالون یبحثون 

یعثر خبراء الصحة على فیروس  لم .إن قدرة البعوض على حمل الفیروس ال تعني أن ذلك سیكون سبًبا في انتشار المرض إلى البشر.
المستوى بعدوى فیروس زیكا على  المنقط باألبیضالبعوض زیكا في أي من البعوض المحلي ولكنھم یخططون الحتمالیة أن یصاب 

على " What the City is Doing"اقرأ . المحلي، ویتخذون خطوات صارمة لرصد ھذا واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الضرورة
 .لالطالع على أحدث اإلجراءات التي تقوم بھا المدینة nyc.gov/health/zikaصفحة 

 تحذیر خاص بالحمل
أحد العیوب الخلقیة المرتبطة باإلصابة بفیروس . یسبب عیوًبا خلقیةإال أن فیروس زیكا . لیس فیروس زیكا خطیًرا بالنسبة لمعظم الناس

وال یزال خبراء الصحة یدرسون العالقة بین اإلصابة ." صغر الرأس"وتسمى ھذه الحالة . زیكا ھو الوالدة برأس أصغر من الطبیعي
 . وفیما یلي أحدث اإلرشادات لتجنب ھذا الخطر. الرأس بفیروس زیكا وصغر

  إرشادات للسیدات الحوامل وشركائھن في العالقة الجنسیة
تسافر إلى منطقة  لمالحامل التي 

 متأثرة بفیروس زیكا

 
  .ال تسافري إلى منطقة متأثرة بفیروس زیكا أثناء الحمل

 
باستشارة أحد مقدمي الرعایة الصحیة أوًال واتخذي إذا لم یكن من الممكن تأجیل السفر، فقومي 
قومي بمراجعة اإلرشادات أدناه الخاصة بالعدوى . الخطوات الالزمة لحمایة نفسك أثناء السفر

 .عن طریق االتصال الجنسي والسفر الصحي واآلمن
 

إلى منطقة  سافرتالحامل التي 
 متأثرة بفیروس زیكا

 
 .ي تتعاملین معھ لمناقشة اختبار اإلصابة بفیروس زیكااتصلي بمقدم الرعایة الصحیة الذ

 
للمرأة الحامل  الشریك الجنسي

المصاب بفیروس زیكا أو الذي قد 
 یكون مصاًبا بھ

 
أو (خططا مًعا لالمتناع عن ممارسة النشاط الجنسي أو االلتزام باستخدام الواقي الذكري 

فیھا اتصال جنسي عن طریق  بشكل صحیح في كل مرة یحدث*) وسائل الحمایة األخرى
 .أو الفم خالل مدة الحمل/أو الشرج و/المھبل و

 
عن طریق المھبل أو الشرج أو الفم * إذا كنِت حامًال، وقمت بإقامة عالقة جنسیة غیر محمیة

أو قد یكون مصاًبا بھ، فاتصلي بمقدم الرعایة الصحیة الذي  مع شخص مصاب بفیروس زیكا
 .تتعاملین معھ لمناقشة اختبار اإلصابة بفیروس زیكا

 

  

http://www.cdc.gov/zika/
http://www.cdc.gov/zika/
http://www.cdc.gov/zika/
http://www.cdc.gov/zika
http://www.nyc.gov/health/zika
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 إرشادات لألشخاص الذین یحاولون الحمل
اإلرشادات لتقلیل من بدًال من ذلك، اتبعوا ھذه . ال ُینصح بالخضوع الختبار اإلصابة بفیروس زیكا بالنسبة لألزواج الذین یحاولون الحمل

 :نسبة خطر إصابتكم
األشخاص الذین لم یسافروا إلى 

 منطقة متأثرة بفیروس زیكا
 ال تسافري إلى منطقة متأثرة بفیروس زیكا أثناء محاولة الحمل

النساء المصابات أو المحتمل 
 إصابتھن بفیروس زیكا

عند ظھور 
 أعراض

ظھور األعراض قبل محاولة بعد بدء ثمانیة أسابیع على األقل االنتظار 
 الحمل

بعد آخر تعرٍض محتمٍل لفیروس ثمانیة أسابیع على األقل االنتظار  ال توجد أعراض
 زیكا قبل محاولة الحمل

الرجال المصابون أو المحتمل 
 إصابتھم بفیروس زیكا

عند ظھور 
 أعراض

بعد بدء ظھور األعراض قبل محاولة  ستة أشھر على األقلاالنتظار 
 الحمل

بعد آخر تعرٍض محتمٍل لفیروس زیكا على األقل  ستة أشھراالنتظار  ال توجد أعراض
 قبل محاولة الحمل

 
 nyc.gov/health/zikaیمكنك العثور على المزید من المعلومات المتعلقة بفیروس زیكا والحمل على 

 .cdc.gov/zika/pregnancyو

 العدوى عن طریق االتصال الجنسي 
تشمل العالقة الجنسیة ممارسة الجنس عن طریق المھبل والشرج . یمكن للرجال والسیدات نقل فیروس زیكا عن طریق العالقة الجنسیة

ینبغي على الناس الذین یسافرون إلى . ال یزال خبراء الصحة یدرسون مخاطر تلك االحتمالیة. مشاركة األلعاب الجنسیةأو /والفم و
قد تمنع  .ووسائل منع الحمل خالل فترة سفرھم وبعد عودتھم إلى بالدھم* المناطق المتأثرة بفیروس زیكا استخدام وسائل الحمایة

تساھم وسائل تحدید النسل في منع الحمل الناتج عن العالقة الجنسیة التي یحتمل أن یكون أحد . جنسًیا انتقال فیروس زیكا* وسائل الحمایة
  .طرفیھا أو كالھما مصاًبا بفیروس زیكا

 
 إرشادات لتجنب انتشار فیروس زیكا جنسًیا

عند السفر إلى منطقة متأثرة 
 بفیروس زیكا

 بشكل صحیح* یجب استخدام وسائل منع الحمل ووسائل الحمایة

بعد العودة إلى البالد من منطقة 
 متأثرة بفیروس زیكا

 :بالنسبة للسیدات
بعد  ثمانیة أسابیعیوصى باالستمرار في استخدام وسائل منع الحمل لمنع حدوث الحمل لمدة  •

  عودتھن إلى أوطانھن.
كل مرة یتم فیھا إقامة عالقة جنسیة عن بشكل صحیح في یوصى باستخدام وسائل الحمایة*  •

 بعد عودتھن إلى أوطانھن. ثمانیة أسابیعطریق المھبل أو الشرج أو الفم لمدة 

  :بالنسبة للرجال
 عن جنسي اتصال فیھا یحدث مرة كل في صحیح بشكل* الحمایة وسائل باستخدام یوصى •

 .الوطن إلى العودة بعد أشھر ستة لمدة الفم أو/و الشرج أو/و المھبل طریق
 

 
 ".birth control"وابحث عن  nyc.govقم بزیارة  منع الحمللالطالع على قائمة كاملة من خیارات 

 

http://www.nyc.gov/health/zika
http://www.cdc.gov/zika/pregnancy
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/birth-control.page
http://www.nyc.gov/
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 التبرع بالدم

للمساعدة على منع . برغم ندرة ھذا االحتمال، إال أنھ من الممكن لعدوى فیروس زیكا أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طریق نقل الدم
 :ھذا من الحدوث، اتبع اإلرشادات المبینة أدناه

 
 إرشادات للتبرع بالدم

األشخاص الذین سافروا إلى منطقة 
 متأثرة بالفیروس

 .العودة إلى الوطن قبل التبرع بالدمبعد أربعة أسابیع انتظر 

األشخاص الذین أقاموا عالقة جنسیة 
عن طریق المھبل أو * (غیر محمیة

مع شخص كان في ) الشرج أو الفم
منطقة متأثرة بالفیروس خالل ثالثة 

 أشھر من آخر اتصال جنسي

 .بعد آخر اتصال جنسي قبل التبرع بالدم أربعة أسابیعیوصى باالنتظار 

األشخاص الذین سافروا إلى منطقة 
سبق أن تبرعوا ومتأثرة بالفیروس، 

خالل أربعة أسابیع من عودتھم  بالدم
 إلى بالدھم

من ھذه األعراض  اثنتان أو أكثرأخبر المنشأة التي تبرعت فیھا بالدم إذا ظھرت علیك 
جلدي أو التھاب الحمى أو آالم المفاصل أو الطفح ال: من تاریخ التبرع بالدم خالل أسبوعین

 ). احمرار العینین(الملتحمة 
 

إذا ظھرت علیك أعراض، فتجنب التبرع بالمزید من الدم حتى بعد زوال األعراض 
 .بأربعة أسابیع على األقل

  

 الرضع واألطفال
 ): CDC(وفًقا لمركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

 . یمكن أن یصاب الرضع واألطفال بفیروس زیكا •
 ."األعراض"واألعراض التي یصاب بھا الرضع واألطفال ھي نفس األعراض التي تم توضیحھا أعاله في  •
 .یتم الربط بین العدوى بفیروس زیكا في وقت الوالدة أو في بدایة الطفولة باإلصابة بصغر الرأس لم •
وس زیكا إلى أطفالھن الرضع من خالل لبن ُعثر على فیروس زیكا في لبن الثدي، ولكن لم ترد أي تقاریر عن نقل األمھات لفیر •

 . األمھات في المناطق المتأثرة بفیروس زیكا على االستمرار في الرضاعة الطبیعیة نظًرا لفوائدھا الكثیرة CDCُتشجع . الثدي
 .cdc.gov/zikaتوجد المزید من المعلومات لآلباء على  •

 

 سفر صحي وآمن
وات إذا كنت مسافًرا إلى منطقة متأثرة بفیروس زیكا، فقم بقراءة التحذیرات المتعلقة بالحمل واالنتقال باالتصال الجنسي أعاله واتخذ الخط

ولكنھا مھمة خصوًصا للسیدات الحوامل  -تعتبر النصائح أدناه مھمة لجمیع المسافرین إلى منطقة متأثرة بفیروس زیكا . لتجنب البعوض
 .ال یمكنھن تأخیر السفر الالتي

 .وتلسع البعوضة خالل النھار وأوائل ساعات المساء. ُیعد نوع البعوض المرتبط باالنتشار الحالي من األنواع العدوانیة للغایة

o  یحتوي على مادة  تطارًدا للحشرااستخدمDEET أو البیكاریدین أو زیت لیمون األوكالبتوس . 

  استخدم المواد الطاردة للحشرات المصرح بھا من قبل وكالة حمایة البیئة)EPA( واتبع التعلیمات ،
 .الملصق اإلرشادیة الموجودة على

 استخدم كریًما واقًیا من الشمس أوًال ثم استخدم طارد الحشرات بعدھا . 
 الحشرات آمن لالستخدام من قبل النساء الحوامل طارد . 
 خدم ال تست .ال تستخدم المواد الطاردة للحشرات على األطفال الرضع الذین یبلغ عمرھم أقل من شھرین

 .المواد الطاردة للحشرات التي تحتوي على زیت األوكالبتوس اللیموني على األطفال تحت سن الثالثة
 

http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/insect-repellent-safety.page


 والشرج المھبل طریق عن الجنس ممارسة عند المستخدمة واألنثویة الذكریة الواقیات" الحمایة وسائل" تعني*
 الجنس ممارسة تعني" محمیة غیر" جنسیة عالقة إقامة. الفم طریق عن الجنس ممارسة عند المستخدم الفموي والحاجز

 .حمایة وسائل استخدام دون
 31/10/2016 في التحدیث تم

  ال تسمح لألطفال الصغار باستخدام طارد الحشرات بأنفسھم. 
  ال تستخدم طارد الحشرات على یدي الطفل أو عینیھ أو فمھ أو مناطق البشرة المتھیجة أو المصابة

 .بجروح
 

o مادة (ارتد مالبس معالجة بالبیرمیثرین . ارتد أكماًما وسراویل طویلة، واجعل األطفال یرتدون مالبس مشابھة
 ).ائیة تطرد الحشراتكیمی

o ابق في أماكن یوجد فیھا تكییف للھواء أو حواجز شبكیة على النوافذ واألبواب. 

o وغِط أسرة األطفال . استخدم شبكة حمایة من البعوض للفراش إذا كنت ال تستطیع إبقاء البعوض خارج مكان سكنك
 .وعرباتھم وحامالتھم بشباك الحمایة من البعوض

o كدة التي تتجمع في مسكنك وحولھ، ألن المیاه الراكدة تجتذب البعوضتخلص من المیاه الرا . 

بأن یتخذ المسافرون العائدون إلى الوالیات المتحدة األمریكیة من مناطق متأثرة بفیروس زیكا الخطوات الالزمة لمنع  CDCتنصح 
 .ب نقل فیروس زیكا إلى البعوض المحليالتعرض للسع البعوض لمدة ثالث أسابیع حتى إذا لم یكونوا یشعرون بأي مرض، لتجن

 

 الوقایة من البعوض في مدینة نیویورك
لم یتم العثور على فیروس زیكا لدى البعوض في مدینة نیویورك، ولكن البعوض المحلي قد ینشر أمراًضا أخرى مثل فیروس غرب 

  :تنتقل عن طریق البعوض باتباع الخطوات التالیةویمكن لسكان مدینة نیویورك المساعدة في وقف انتشار الفیروسات التي . النیل

 ). یونیو إلى سبتمبر(استخدام المواد الطاردة للحشرات وارتداء األكمام أو السراویل الطویلة في المساء خالل موسم الذروة للبعوض  •
 .تركیب حواجز شبكیة على النوافذ واألبواب أو إصالحھا •
أواني الزھور وأنابیب تصریف المطر والدالء وأغطیة أحواض السباحة وأطباق المیاه تفریغ المیاه الراكدة من األوعیة، مثل  •

إذ یمكن أن تكون المسطحات المائیة الصغیرة جًدا بیئة . الخاصة بالحیوانات األلیفة واإلطارات المھملة وأحواض شرب الطیور
 .خصبة للمئات من بیض البعوض

 .ء الخلفي ومعالجتھا بالكلور بالشكل المالئمالتأكد من صیانة حمامات السباحة في الفنا •
تقوم إدارة الصحة بفحص شكاوى المیاه الراكدة وتحرر . 311اإلبالغ عن وجود میاه راكدة من خالل االتصال بالرقم  •

 عندما ال یكون من الممكن تصریف المیاه الراكدة، تقوم. إخطارات بالمخالفة ضد مالكي العقارات الذین ال یتخلصون منھا
المدینة بوضع عالجات تسمى مبیدات الیرقات تقتل البعوض قبل أن یصل إلى مرحلة النضج وقبل أن یكون بإمكانھ نشر 

 .المرض
 

 المزید من المعلومات
 :قم بزیارة الروابط التالیة

• cdc.gov/zika  
• paho.org 

 .311للحصول على مساعدة في العثور على مستشفى أو عیادة، یرجى االتصال بالرقم 

 .لتلقي آخر اإلشعارات الصحیة Twitterعلى  @DrJayVarma و @DrMaryTBassett و @NYCHealthyتابع 

 

 

http://www.cdc.gov/zika
http://www.cdc.gov/zika
http://www.paho.org/
http://www.paho.org/

