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Introductionالمقدمة 

إليهايتعرضقدمعينةأمراضحولومثقفا  حذرا  السنيةالعنايةفريقيكونأنيجب•
.المريضمعالتماسنتيجة

يةالبشرالمناعةنقصمرضالفيروسية،الكبدالتهابأنماطكلتتضمناألمراضهذه•
.والسل،(HHV)البشريةالحلئيةالفيروساتاإليدز،المكتسب،

تُسميالسريرية؛المظاهرنفستسببالكبداللتهابشائعةفيروساتخمسهناك•
,Aباألحرف B, C, D, E

.والماءالغذاءعبرEوAالكبدالتهابمنكلينتقل➢

.بالدممحمولةأمراضDوCوBالكبدالتهاباتتعتبر➢



Bالتهاب الكبد 
Hepatitis B

والذي يخمج خاليا الكبد البشرية ويتكاثر DNAمن نوع Bيعتبر فيروس التهاب الكبد •
.فيها

وائل الخمج تتحرر الفيروسات والخاليا الحاوية على الفيروس إلى مجرى الدم وسخالل •
(.عامل مرضي محمول بالدم/ مرض محمول بالدم )الجسم األخرى 

.مليون جزيء فيروسي100قد يحتوي المليلتر من الدم على •

(:مستضدات)يتكون الفيروس من ثالثة مكونات أساسية •

•HBsAg مستضد السطح اللتهاب الكبد ،B.

•HBcAg مستضد اللب اللتهاب الكبد ،B.

•HBeAg المستضد ،e اللتهاب الكبدB.



Bالتهاب الكبد 
Hepatitis B

مستضدات من Bيتكون لقاح التهاب الكبد •
مال التي تُصنَع باستع(HBsAg)السطح 

يات خاليا الخميرة في المخبر بواسطة تقن
.الهندسة الوراثية

قدرته Bلقد أظهر فيروس التهاب الكبد •
احد على البقاء حيا  لمدة ال تقل عن شهر و

.في درجة حرارة الغرفة

عندما Bيسهل قتل فيروس التهاب الكبد •
.يكون خارج الجسم



Bالتهاب الكبد  (العامل االسترالي ) 

تم كشف المستضد السطحي اللتهاب 1965في البداية بالتهاب الكبد المصلي وفي عام مي سُ ❑
.عند سكان استراليا األصليين ومن هنا جاءت تسميته بالعامل االستراليBالكبد 

:العدوىلمحة عامة و طرق 

.العالمهو السبب األول ألمراض الكبد المزمنة في Bالكبد التهاب ❑

الذين وعدد مليون 400إحصائيات منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحاملين للفيروس تقدر ❑
.عنهسنويا  حوالي المليون بسبب االختالطات الناجمة ويموت مليار شخص 2أصيبوا به 

.السكانبالنسبة لعدد % 7ـ 2سورية من المناطق ذات اإلصابة العالية تعتبر ❑

د المرضى حيث أن نسبة الوفيات في الخمس سنوات األولى عن؛الكبدإلى اإلصابة بتشمع يؤدي ❑
المعاوضالمرضى المصابين بالتشمع عند ؛ % 2إلى بدون تشمع كبد تصل  Bبالتهاب الكبد 

%.86ـ 70المرضى المصابين بتشمع غير معاوض وعند % 20ـ 14



Disease statesحاالت المرض 

.يحصل لهم شفاء كاملHBVبفيروس المخموجينمن % 90حوالي •

نصف هؤالء يتخلص من الفيروس من جسمه خاللللمرض؛ حاملين % 10حوالي يصبح •
.والنصف اآلخر تتحول إصابتهم إلى اإلزمانعامين؛ 

ضمن اختبارين على ( مستضد السطح)HBsAgتُعرف حالة الحامل للمرض بأنها إيجابية •
.األقل بينهما شهران على األقل

.إمكانية نشر المرضHBsAgإيجابيي الـ لدى •

ن معدي  تراكيز عالية من الفيروس في دمائهم ولذلك يُعتبرون HBeAgإيجابيي الـ لدى •
.بشدة



المرض انتقال  Disease transmission

:في ثالثة طرقBالتهاب الكبد ينتقل ❑

HBVبالـ ( دون السنة من العمر)يُصاب معظم األطفال الصغار : التماس عند الوالدة➢
.بسبب التماس مع دم األم عند الوالدة، أو عبر حليب الثدي بشكل أقل شيوعا  

.الجنسيالتماس ➢

(.االنتقال عبر الجلد)للدم والسوائل الملوثة بالدم التعرض ➢

.استعمال الدواء الوريديإساءة ✓

.الحاصلة باألدوات الحادة الملوثةاألذيات✓

(.لكنه طريق نادر)الدم الملوث، نقل ✓



الوسائل األكثر شيوعاً النتقال المرض

.1.الدم ومنتجاته. 1 Blood and blood product.

.2.إساءة استعمال الدواء الوريدي. 2 Intravenous drug abuse.

.3.اإلبر والمحاقن واألدوات الملوثة. 3 Contaminated needle,

syringe, instrument.

.4.التحال الدموي. 4 Hemodialysis.

.5.المعالجة السنية. 5 Dental treatment.

.6.الوشم. 6 Tattoo.

.7.الوخز باإلبر. 7 Acupuncture.



Symptomsاألعراض 

ل بوحمى،ابيضاض العين،يرقان،

دي جلطفح المفاصل،في ألم قاتم،

.وحكة

.اعتالل سريري: ثلث المصابين

، "عدم الشعور بالراحة"توعك 

لم فقدان الشهية للطعام، غثيان، أ

.بطني

.لديهم أعراض معتدلة: الثلث اآلخر

ال يوجد لديهم : الثلث المتبقيبدون أعراض

.أعراض









تحزيرات

(.يوما  120إلى 60وسطيا  )يوما  160إلى 45تتراوح فترة الحضانة من •

(.أي غير عرضي في العديد من الحاالت)مرضا  صامتا  Bيُعد التهاب الكبد •

أكانوا عرضيين أم غير عرضيين قادرون على نقل المرض الحاملين للمرض سواء •
.لآلخرين

.يجب علينا أن ننفذ االحتياطات العامة والقياسيةلذلك •

.الخاطف الذي ينتهي بالموت السريعBنسبة ضئيلة من المرضى بالتهاب الكبد تصاب ❖



السنيةخطر إصابة فريق العناية 
Risk for the dental team

ج الفحوص الدموية نتائفي القرن الماضي والتي تناولت المجراةأظهرت العديد من المسوح •
:العدوى كالتالي

.من فنيي الصحة الفموية% 17•

.من تقنيي المخابر السنية% 14•

.من أطباء األسنان% 9-25•

.من عامة السكان كانوا مصابين في ذلك الوقت% 5•

بين عاملي العناية % 90تناقص في نسبة اإلصابة بحوالي حصل 21بداية القرن ال الحقا  في •
:يمكن ربط هذا التناقص بـ. الصحية

.اللقاح. 1

.تزايد تطبيق مبادئ مكافحة العدوى. 2



خطر إصابة فريق العناية السنية
Risk for the dental team

:على كل حال، ال زال خطر التعرض لهذا المرض قائما  بسبب•

.األدوات الحادة الملوثةإصابات •

قَِة القتلوث • فازات بالدم و الجروح والشقوق على جلد األيدي العارية من القفازات أو ُمَمزَّ
.اللعاب

.اللعاب رذاذا  إلى اآلفات المفتوحة في الجلد أو األغشية المخاطيةخروج •

.خطر إصابة مرضى األسنان منخفض•



سوريا في  In Syria

(2008، 3وزارة الصحة، النشرة الوبائية السورية، المجلد الثاني، العدد )

في سوريا هدف إلى 2004في مسح قامت به وزارة الصحة لالختبارات الدموية في •
.  شخص3168كان المشاركون . CوBالتحقق من نسبة انتشار التهاب الكبد الفيروسي 

:وكانت نتائج اإلصابات كالتالي

•𝟓.𝟔𝟐% 𝑯𝑩𝑽 بالـ المصابون

•𝟐.𝟖% 𝑯𝑪𝑽 بالـ المصابون

•𝟖.𝟒𝟐% 𝑯𝑪𝑽 +𝑯𝑩𝑽 بالـ المصابون

:  كانت نتيجته كالتالي1996الدكتور عاطف درويش ونبيل بيروتي استبيانا  في ُأجرى لقد 
.من أطباء األسنان في سوريا مصابون بالتهاب الكبد الفيروسي% 9



In Syriaفي سوريا 

الدموي دورا  هاما  في انتقال كال النوعين من التهابات الكبد للتحاللقد لوحظ أن •
(.Cمن التهاب الكبد % B ،25من التهاب الكبد % 37.5)

(  على التوالي% 3و% 6.96)كانت نسبة انتشار نوعي التهاب الكبد أعلى عند الذكور •
(.على التوالي% 2.62و% 4.48)مقارنة باإلناث 

:مالحظات•

.شخص750000في سوريا بـ HBVقدرت هذه الدراسة عدد المصابين بالـ •

مريضا  في اليوم فإن واحدا  12تعني النتائج السابقة أنه إذا كان يراجع عيادة األسنان •
.منهم مصاب بالتهاب الكبد الفيروس

رطوس أعلى نسب لإلصابة تتوزع في حلب والحسكة أما أقل النسب فتتوزع في درعا وط•
%.2وحماه بنسب دون الـ 



In Syriaفي سوريا 

في لقد أظهرت دراسة في سوريا حول فعالية لقاح التهاب الكبد البائي بين العاملين•
:شهر من أخذه18المجال الصحي بعد 

.عينة549•

.لم يتشكل لديهم أضداد% 19.12•

.من المجموع الكلي تشكل لديهم أضداد لكن دون المستوى الفعال% 17.48•

تحت خطر اإلصابة ( أي ثلث العاملين في المجال الصحي% )36.6هذا يعني أن نسبة •
.بالتهاب الكبد الفيروسي، رغم التمنيع باللقاح



رسالة ماجستير، جامعة دمشق 2010 

دراسة حول تركيز األضداد الموجهة للمستضد السطحي بين طالب طب األسنانهناك •
.في جامعة دمشقالممنَّعين

.طالب في كلية طب األسنان اللقاح النظامي91تلقى •

.من الطالب للقاح الذي أخذوه% 7.7لم يستجب •

.كانت مستويات األضداد أعلى في اإلناث وغير المدخنين من الطالب•

.من الضروري إجراء اختبار بعد أخذ اللقاح•

:مالحظة•

على مراجعي الدكتورة، في دراسة % 13.48بلغت نسبة انتشار التهاب الكبد الفيروسي •
.مشفى المواساة في دمشق



المريض قبول  Acceptance of patients

يقع على عاتق أطباء األسنان مسؤولية عامة بتقديم الخدمات الصحية للمرضى •
.بنفس مستوى الخدمات العالي المتوفر ألي مريض آخرالمخموجين

حجة بمرض معٍد بالمخموجينرفض تقديم العالج ألولئك المرضى غير األخالقيفمن •
.إمكانية تسبيب ذلك بمخاطر شخصية لفريق العناية السنية

ة ال يتم أيضا  ألن الكثير من حاملي األمراض المعدية غير المشَخصَ غير منطقيوهذا أمر •
.كشفهم خالل الممارسات السريرية اليومية

اإلخبار فقد يقوم بعدمإذا ُرفضت معالجة المريض لمعرفة سابقة بأنه حامل لمرض معد ، •
.عن حالته المرضية بشكل صريح في المستقبل



البائي لقاح التهاب الكبد  Hepatitis B vaccine

.يُوصى به بشدة لكل أعضاء الفريق السني•

بإعطاء لقاح التهاب 1991في ( CDC)لقد أوصت مراكز مكافحة األمراض والوقاية •
.الكبد البائي لكل المواليد الجدد

بإجراء اختبار للمناعة CDC، فقد أوصت الـ %100عدم وجود لقاح فعال بنسبة بسبب •
بعد تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بمدة شهر إلى ( HBsAgـ للاألضداد الموجهة )

.شهرين

:يمكن تحقيق الحماية من األمراض الموجودة في بيئة العمل من خالل•

.وضبط الممارسةالتقنيات ✓

.الحماية الشخصيةوسائل ✓

(.اللقاح)التمنيع ✓



Hepatitis B vaccineلقاح التهاب الكبد البائي 

نان أما بالنسبة للقاحات المفقودة الهامة لطب األس. لسوء الحظ ال تتوفر اللقاحات لكل األمراض
:فهي

.Cلقاح التهاب الكبد -1
.لقاح اإليدز-2

.البشريةالحلئيةلقاحات لبعض أنواع الفيروسات -3

:يحتاج كل العاملين المعرضين للخطر ألن يُلَقَحوا، بمن فيهم

.األطباء✓

.المخبرعمال ✓

.التنظيفطاقم ✓

.المساعدات✓

.موظفي االستقبال✓



Hepatitis B vaccineلقاح التهاب الكبد البائي 

حقنا  في 6، 1، 0مل تُعطى في األشهر 0.1يتكون أشيع نظام للتمنيع من جرعات بمقدار •
(.في الذراع)العضلة الدالية 

كون األم يُعد تلقيح األطفال دون السنة من العمر شائعا  لمنع انتقال الخمج عند الوالدة عندما ت•
.مصابة

%(  70حوالي ) األخفضأما معدالت التحول % 97-% 95تصل معدالت التحول المصلي إلى •
.ةاإلليويفتشاهد في األشخاص فوق سن األربعين والمدخنين وزائدي الوزن أو في الحقن 

.ىإن إجراء الفحص المصلي قبل التلقيح غير موصى به ما لم يحصل شك في حدوث العدو•

10مل لكن التراكيز /وحدة100فوق الـ HBsمن المفضل الوصول إلى مستويات من أضداد الـ •
.مل أو أكثر تُعد مقبولة  بشكل عام كوقاية كافية تجاه العدوى/وحدة

وفقا  Bد إن نسبة التحول المصلي عند طالب طب األسنان المتلق ِين للقاح التهاب الكب: مالحظة•
%.92.3لبعض الدراسات 

.دادهو نسبة تعبر عن فعالية اللقاح في الحث على تكوين األض: التحول المصلي: مالحظة❖



االختبار بعد أخذ اللقاح

.HBVهذا االختبار لمستويات األضداد للتأكد من الحماية التامة تجاه الـ يُجرى •

:يمكن إجراء هذا االختبار بعد شهر إلى شهرين من الجرعة النهائية•

تدوم اد بعد التمنيع، فقد ُوجد أن المستويات الوقائية لألضدحدث التحول المصليإذا ➢
.سنة على األقل15لمدة 

، (مل/وحدة10كان مستوى األضداد تحت الـ )التحول المصلي المتلقي بإحداثفشلإذا ➢
ة من الجرعات يُصنَّف الشخص كغير مستجيٍب للقاح، ويجب أن يحصل على سلسلة ثاني

.الثالث

منة بالـ حصل فشل مرة أخرى في االستجابة فيجب تقصي األمر، فقد توجد إصابة مزإذا ➢
HBV.

.  إذا كان المريض من الفئة الثالثة فيجب مراجعة الطبيب االختصاصي: مالحظة•



Cالتهاب الكبد 
Hepatitis C

.Bتماثل طرق العدوى تلك التابعة اللتهاب الكبد •

من حاالت التهاب الكبد % 33مرضا  محموال  بالدم ويُعتقد أنه مسؤول عن Cيُعتبر التهاب الكبد •
.في سوريا

المخموجينمن % 85إلى % 75أن ما نسبته Cاألمر المثير للخوف فيما يتعلق بالتهاب الكبد •
.به يصبحون حملة مزمنين

.اإلبروخزاتلعاملي العناية الصحية عبر Cانتقال فيروس التهاب الكبد تم ي•

.Cحتى اآلن ال يوجد لقاح اللتهاب الكبد •

.Cأي حمايٍة تجاه التهاب الكبد BوAال توفر لقاحات التهابات الكبد •

:مالحظات•

.تبعا  للنسبة العالية النتشارهBإن الخطر األساسي في العيادة السنية هو التهاب الكبد •



التهاب الكبد  C

.  المعروف أنه يصيب اإلنسان والشمبانزي فقط•

. مليون170قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به •

، %2,35كانت 1999في سورية وحسب إحصائيات بنك الدم نسبة اإلصابة به عام •
%.  0,46كانت 2002وعام 

.  في المصل Cيشخص عن طريق معايرة أضداد الحمة •

. إلى التشمع% 20من الحاالت تتطور إلى االزمان و% 85•

.  ينتقل عن طريق نقل الدم ومشتقاته وعن طريق الجنس•

حيث أنه باإلضافة إلى كل االختالطات Bو Aأكثر خطورة من النمطين Cيعد التهاب الكبد •
.  السابقة يترافق مع تظاهرات عصبية وتثبيط لنقي العظم 



وCمقارنة بين التهابي الكبد  B

Bالتهاب الكبد Cالتهاب الكبد 

فقط من المرضى من % 5يعاني 

هاب اليرقان فهو أكثر صمتا  من الـت

.Bالكبد 

.يعاني ثلث المرضى من اليرقان

تقريبا  إلى % 80يتحول ما نسبته 

.حملٍة مزمنين

فقط إلى % 10يتحول ما نسبته 

.حملة مزمنين



Dالتهاب الكبد 
Hepatitis D

، المعروف أيضا  باسم العامل دلتا، اختالطا  اللتهابDيُعد الخمج بفيروس التهاب الكبد •
.Bالكبد 

إلكمال دورة حياته، ولذلك فقد يسبب HBVيحتاج جزءا  من الـ َمعيبا  فيروسا  HDVيُعتبر •
.HBVهذا الفيروس الخمج فقط في حضور خمج فعال بالـ 

:كـHDVقد يحدث الخمج بالـ •

(.الخمج في آن واحدHBVوالـ HDVيُحِدث كل من الـ )HBVمع الـ مشترك إنتان ❖

.HBVعند حاملي الـ HDVبالـ مضاعفإنتان ❖

.HBVـ للانتقال العدوى هي نفسها العائدة طريقة ❖

.Dيحمي أيضا  من التهاب الكبد Bضد التهاب الكبد التمنيع ❖





وAالتهاب الكبد  E
Hepatitis A & E

خطرا  مهنيا  هاما  للعاملين في المجال السني أو لمرضى EوAال يطرح التهابا الكبد •
تناول األسنان ألن هذان المرضان ينتشران في المقام األول بالطريق الهضمي بما في ذلك

.طعام أو ماء ملوثين

. Aيتوفر اللقاح اللتهاب الكبد •

.بتمنيع األشخاص الذين قد يسافرون إلى بلدان ذات أنظمة صحية مترديةيوصى •

.رق األوسطأيضا  عبر الغذاء أو المياه الملوثة، ويُعَدُّ مشكلة  في الشEينتقل التهاب الكبد •



البشريفيروس عوز المناعة 
Human immunodeficiency virus (HIV)

متالزمة نقص"، والذي يتطور إلى المرحلة النهائية التي تُدعى HIVيسبب مرض الـ •
(.اإليدز" )المناعة المكتسب

• .1981عامفيمرةألولتشخيصهتم

• الـيدمر HIV .للحياةمهددةوسرطاناتألمراضعرضة  الشخصتاركا  المناعي،الجهاز

• الـبفيروساإلنتان)البدئيةالمرحلةمناإليدزلتطورالالزمةالمدةإطالةتمتلقد HIV )
الفعالةاألدويةعبرسنة25إلىتصلمدةإلى(اإليدزمتالزمة)النهائيةالمرحلةإلى

.للفيروساتالمضادة

• .(للشفاءقابلغيرلكنه)للضبطقابلةالمرضهذاأعراضتُعتبرلذلك





فيروس عوز المناعة البشري
Human immunodeficiency virus (HIV)

من % 68سجلت جنوب الصحراء األفريقية نسبة انتشار وصلت إلى : نسب االنتشار•
ره في اإلصابات العالمية وهي أعلى نسبة انتشار لهذا المرض بينما بلغت نسبة انتشا

%.0.7أما في منطقة الشرق األوسط فهي % 20جنوب شرق آسيا حوالي 

إصابة وفقا  لمنشورات وزارة 400–300ال يتجاوز عدد المصابين باإليدز في سوريا •
.الصحة ويمثل غير السوريين نسبة كبيرة منهم

ولحظة ظهور األضداد في HIVهناك مدة زمنية تفصل بين لحظة التعرض لفيروس الـ •
يكون خاللها تشخيص اإلصابة بالـ ( أشهر6–3)المصل وهي تُقَدَّر وسطيا  بثالثة أشهر 

HIVغير ممكن.





اإليدزفيروس 
The virus

.RNAفيروس عوز المناعة البشري من فيروسات الـ إن •

HIV)إن النمط األول لهذا الفيروس • .دزهو السبب األكثر شيوعا  عالميا  لإلصابة بمرض اإلي( 1

HIV)يسبب النمط الثاني للفيروس • .ياأمراضا  أقل عدوانية من سابقه حصرا  في غربي إفريق( 2

لكنه يستطيع ، (CD4تُدعى أيضا  باللمفاويات )T4في المقام األول الخاليا اللمفية HIVيصيب الـ •
في تنظيم الكبيرة وقليال  من األنواع الخلوية األخرى، والتي تلعب دورا  البالعاتأيضا  إصابة 

.  االستجابة المناعية

.منخفضا  بشكل حرجT4الشخص المصاب من غير أعراض حتى يصبح مستوى الـ يبقى •

لكن يمكن . بعد دخوله إلى الجسمHIVلم تُعلم بعد الطريقة التي يمكن من خاللها قتل فيروس الـ •
ي والغازي حيث تستطيع كل أشكال التعقيم الحرار. تحقيق ذلك بسهولة عندما يكون خارج الجسم

.قتله بيسر



البنية  وصورة بالمجهر البشري؛ عوز المناعة فيروس 
بالهرماإللكتروني الماسح تظهر الجزء المركزي الشبيه 



HIVاإلنتان بفيروس الـ 
HIV infection

أشهر 6وصوال  إلى . أسبوع12إلى 6عادة خالل HIVـ للتتطور األضداد الموجهة •
.من المصابين قد طورت أجسامهم األضداد المذكورة% 95يكون 

.ال تحمي األضداد من المرض لكنها تقدم وسيلة تشخيصية•

".HIVإيجابي الـ "بكونه HIVـ لليُشار إلى من لديه أضداد موجهة •

.  ، تغيب األعراض حتى انقضاء أشهر أو سنواتHIVبعد حدوث اإلنتان الحاد بفيروس الـ •
.ومع ذلك يستطيع الشخص أن يُعدَي اآلخرين بالفيروس

ى إنتانا  بالفيروس، يعاني الكثير من المرضالبدئيةبعد حوالي أربعة أسابيع من العدوى •
ألم في الحلق، صداع، حمى، ضخامة العقد اللمفاوية، إسهال، ألم -: HIVحادا  بالـ 

.المفاصل، إعياء



HIVاإلنتان بفيروس الـ 
HIV infection

االنتهازية أو من األخماجمن واحد أو أكثر من HIVعندما يعاني مريض إيجابي الـ •
.سرطان، تَُشخَّص إصابته بمتالزمة نقص المناعة المكتسب

والحألطلوان الفم المشعر واألمراض الفيروسية : HIVالتظاهرات الفموية لإلصابة بالـ •
اء ودولمفوماوالتهاب النسج حول السنية الجائح وغرن كابوسي ( العقبول)البسيط 

ة والتهاب النسج حول السنيالتقرحيالتموتيوالتهاب اللثة االحمراريالمبيضات 
.التقرحيالتموتي

بر إن أشكال المرض حول السني التي تظهر في الحاالت الشديدة من كبت المناعة تُعت•
.اليوم نادرة في المرضى غير المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسب





العدوى انتقال  Transmission

:تنتقل العدوى بثالثة طرق•

.الجنسيالتماس ➢

(:االنتقال عبر الجلد)للدم والسوائل الملوثة بالدم التعرض ➢

.استعمال الدواء الوريديإساءة ✓

.الحاصلة باألدوات الحادة الملوثةاألذيات✓

(.لكنه طريق نادر)الدم الملوث، نقل ✓

HIVبالـ ( دون السنة من العمر)يُصاب معظم األطفال الصغار : عند الوالدةالتماس ➢
.بسبب التماس مع دم األم عند الوالدة، أو عبر حليب الثدي بشكل أقل شيوعا  



Salivaاللعاب 

.من اللعابHIVلقد تم عزل فيروس الـ •

أي حاالت( أي خارج مهنة طب األسنان)لم ينتج عن هذا الطريق أثناء الحياة المنزلية •
عامل في 198حيث أظهرت دراسة متابِعة لمدة سنتين ونصف لـ . مسجلة النتقال العدوى

عرضوا مجال العناية الصحية عدم انتقال العدوى بهذا الطريق، علما  أن ثالثين منهم قد ت
.HIVللعض أو الَجْرحِ الطفيف من مريض مصاب بالـ 

.خموجالميعود انخفاض الخطورة إلى انخفاض تركيز الفيروس في اللعاب عند المريض •



السنيخطر انتقال العدوى للفريق 
Risk for the dental team

.يكون الخطر منخفضا  عندما تُستَعَمل وسائل الحماية الشخصية•

تلقت مراكز مكافحة 2003من هو المعرض لخطورة عالية؟ خالل حزيران من عام •
عامل في العناية الصحية في الواليات المتحدة57تقارير عن ( CDC)األمراض والوقاية 

:كتاليHIVمع عدوى موثقة بفيروس 

ضات42% ممر ِ

مخبريون28%

أطباء11%

عاملو النظافة4%



البشريةالحلئيةالفيروسات 
Human herpesviruses

.  البشرية أمراضا  متعددةالحلئيةتسبب الفيروسات •

.من البالغين قد انتقلت إليهم العدوى بهذه الفيروسات% 90حوالي •

،لحلئياالتهاب الشفة البشرية أن يسبب الحلئيةيستطيع النوع األول من الفيروسات •
ات على ، مع ظهور دوري لآلف(السخونةتقبيلة)يُدعى أحيانا  بالبثرة الناتجة عن الحمى 

. الشفتين

ضى إلى البشرية من آفة شفوية ألحد المرالحلئيةينتشر النوع األول من الفيروسات قد •
العارية أفواه مرضى سنيين آخرين بواسطة أيدي فني الصحة السنية أو طبيب األسنان

. من القفازات

طر عند ارتداء القفازات أثناء التعامل مع المريض المصاب بهذا الفيروس فالخ: مالحظة•
.معدوم تقريبا  





السل
Tuberculosis (TB)

.السليةالمتفطراتهو خمج رئوي سببه السل •

.  يُعتبر السل مشكلة  صحية  رئيسية  عالمية االنتشار•

.جديدة تحدث سنويا  على مستوى العالمسل ِيةمليون إصابة 10حوالي •

.لمصابينإن خطر انتقال العدوى للفريق السني منخفٌض بسبب قَِصر أمد االحتكاك مع ا•

.يجب على المعالج السني تجنب معالجة المرضى المصابين بِسل ٍ فع ال•

.اللقاح من الساللة البقرية التي تكون حية  مضعَفَة  يتكون ❑

م اختبار لكن كل هؤالء يصبح لديه. يُعتَبَر كل من تلقى اللقاح َمحمٌي من العدوىال ❑
.المشتقات البروتينية النقية أو السلين الجلدي إيجابيا  





السنيةطريقة التعامل في العيادة 
Protocol in the dental office

.تساعد القصة الطبية لتحديد المرضى المصابين بسٍل رئويٍ فعالٍ •

.يجب أن يُحال المريض للتقييم الطبي•

ل المعالجة السنية حتى يتم تثبيط السل أو معالجته• .يجب أن تَؤجَّ

:مالحظات•

المرحلة وهيالمدمىبالقشع السليةتتميز المرحلة الفعالة في اإلصابة : المرحلة الفعالة•
.التي سبق وذكرنا تجنبنا لعالج المريض خاللها

6–4ل عند تلقي المريض للمعالجة تصبح إصابته غير فعالة خال: المرحلة غير الفعالة•
.أسابيع حيث يمكن مباَشَرةُ العالج السني في هذه المرحلة

.شهر12–9أما الوصول إلى مرحلة الشفاء فهو يستغرق مدة طويلة : مرحلة الشفاء•



The End 


