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 استمارة الترصد الوبائي عن األمراض والوفيات الخاصة بالمستوصف ات والمراكز الصحية
 

 

 ( عن المستوصف و األسبوع1

 اسم المستوصف البلدة القضاء المحافظة

    

 االستمارةرقم  لغاية األحد من االثنين التاريخ

    
 

 ( عن األمراض 2

 مالحظات الحاالت األمراض المشمولة بالترصد

 سنوات أو أكثر 5 سنوات 5اقل من 

 vaccine preventable diseases( امراض مناعية / أ

    acute flaccid paralysis /paralysie flasque aigue/شلل رخو حاد

    measles  /rougeole/ حصبة 

    rubella  /rubeole/   ألمانيةحصبة 

    or woophing cough pertussis  /coqueluche/ اوالشاهوق السعال الديكي

    mumps   /oreillons او أبو كعب /  النكاف

 other communicable diseases( أمراض انتقالية أخرى / ب

    acute diarrhea  /diarrhée aigue حاد /إسهال 

    bloody diarrheaدموي مخاطي /إسهال 

    cholera/ هضمة الكوليرا 

    jaundice  /ictèreأو صفيرة/  حالة يرقان حادة

    acute respiratory infection & flu/  والزكام انتان تنفسي حاد

    unexplained feverحمى غير مشخصة / 

    / scabies  gale/ الجرب

     leishmaniasisداء الليشمانيات / 

    other notifiable diseasesأمراض انتقالية أخرى واجب اإلبالغ عنها **/

    outbreak /épidémie  حاالت تفشي وباء /

 others( غيره / ج

    asthma / asthmaربو / 

     injury /accident/  الحوادث والجروح

    other consultations  autres consultations//معاينات أخرى 
 

 عن الحاالت التي استدعت االستشفاء (3

 سبب االستشفاء اسم المستشفى بلدة اإلقامة الجنس العمر االسم #

1       

2       
 

 عن حاالت الوفيات (4

 سبب الوفاة بلدة اإلقامة الجنس العمر االسم #

1      

2      

 رقم الهاتف:    االسم، التوقيع:

 
، الجمرة الخبيثة، الكولير، الخانوق، التسمم الغذائي، الحميات النزفية، الشلل الرخو الحاد: ** الئحة األمراض االنتقالية الواجب اإلبالغ عنها  فور تشخيصها أو الشك فيها

ا، ابو كعب، الشاهوق، الطاعون، داء الكلب، الحصبة االلمانية، فيروسات االنفلونزا المستجدة، فيروسات التاجية المستجدة، المكورات السحائية، الحصبة، التهاب السحاي

 متالزمة الحصبة االلمانية الخلقية، الجدري، الكزاز، الكزاز الوليدي، حدث غير متوقع

 

 A, B, C, D, E ،HTLV1 تهاب الكبد الفيروسي ال السيالن،داء كروتسلفيلد جاكوب، : بلهارسيا، الحمى المالطية، ** الئحة األمراض االنتقالية الواجب اإلبالغ عنها أسبوعيا

 ، العدوى بفيروس ضعف المناعة المتكسبالسلالحميات التيفية، السفلس، المالريا، الجذام، التهابات المعوية، داء الفيالقة، داء الليشمانيات، الكيسيات المائية، ، 


