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 مقدمة  -١

 معلومات أساسية  ١-١

مـــن الفيروســـات المصـــفرة الـــذي تنقلـــه أساســـًا البعوضـــة  فيـــروس زيكـــا
الحاملــــة لعــــدواه، وهــــي تنقــــل أيضــــًا عــــدوى فيروســــات حمــــى  الزاعجــــة

الضنك والشيكونغونيا، وتعيش عادًة في بيئة المناطق االستوائية وشـبه 
االســـــتوائية مـــــن أفريقيـــــا واألمـــــريكتين وآســـــيا والمحـــــيط الهـــــادئ. ورغـــــم 

، فإنـه ١٩٥٢بين بني البشر فـي عـام تشخيص فيروس زيكا ألول مرة 
، ٢٠١٥لــم ُيوثّــق إال عــدد قليــل جـــدًا مــن فاشــيات الفيــروس قبــل عـــام 

وغالبـــًا مـــا تكـــون عـــدوى الفيـــروس البشـــرية غيـــر مصـــحوبة بـــأعراض، 
ـــًا. ومـــع أن الخصـــائص  وتتســـم فـــي العـــادة بطـــابع خفيـــف وتشـــفى ذاتي

مبّينــة مــؤخرًا المعتــادة للعــدوى البشــرية لــم تتغيــر، فقــد أســفرت الصــلة ال
بــــين عــــدوى فيــــروس زيكــــا واحتمــــال اإلصــــابة بصــــغر الــــرأس الخلقــــي 

عـن تصـعيد هـذه  ١ومتالزمة غيان باريه في بعض المناطق المتضررة
المســألة لتصــبح طارئــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة التــي تثيــر قلقــًا 

  ٣-١دوليًا.
  
  األسس المنطقية واألغراض  ٢-١

مرتعـــًا خصـــبًا لنمـــوه فـــي المنـــاطق  يجـــد البعـــوض الناقـــل لفيـــروس زيكـــا
الحــارة المنـــاخ، وخصوصـــًا تلــك التـــي تســـودها ظــروف معيشـــية ســـيئة، 
وتتعـــرض الحوامـــل الالتـــي يعشـــن فـــي تلـــك المنـــاطق أو يســـافرن إليهـــا 
لألخطـــار ذاتهـــا التـــي تتعـــرض لهـــا بقيـــة الســـكان مـــن حيـــث اإلصـــابة 

ألم بعـــدوى الفيـــروس التـــي تحملهـــا نواقـــل المـــرض. وقـــد تمـــر إصـــابة ا
بعـــدوى فيـــروس زيكـــا مـــرور الكـــرام، ألن بعـــض النـــاس ال تظهـــر عليـــه 
أعـــراض اإلصـــابة بهـــا. وبـــرغم أن أعـــراض اإلصـــابة بعـــدوى الفيـــروس 

غيــر العاديــة فــي  أثنــاء الحمــل عــادًة مــا تكــون خفيفــة، فقــد أدت الزيــادة
حـــــاالت اإلصـــــابة بصـــــغر الـــــرأس (الصـــــعل) ومتالزمـــــة غيـــــان باريـــــه 

المناطق التي انـدلعت فيهـا فاشـيات  خرى فيوالمضاعفات العصبية األ
 إلــى إثــارة مشــاغل كبيــرة بالنســبة إلــى الحوامــل وأســرهن، ١،٢المــرض

  ٤وكذلك إلى مقدمي الخدمات الصحية وراسمي السياسات.
  

يزال جاريًا فـي الصـلة الموجـودة بـين عـدوى فيـروس ومع أن التحقيق ال
األم  عــدوى مــنفقــد جــرى توثيــق انتقــال ال ٥الجنــين، زيكــا وصــغر رأس

ومّمـا يزيـد طينـة الشـك فـي أسـباب  ٨-٦إلى الجنين طـوال فتـرة الحمـل.
ـــة عـــزل الفيـــروس مختبريـــًا مـــن األنســـجة العصـــبية لرضـــع  ،العـــدوى بّل

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت عـدوى  ٨.مصابين بصغر الرأس
ـــــة وحـــــاالت  ـــــي حـــــدوث حـــــاالت اإلجهـــــاض التلقائي ـــــروس تســـــهم ف الفي

زيكا لفيروس  )(الرنا الحمض النووي الريبيِشف عن اإلمالص، وٕان كُ 
  في منتجات الحمل في أعقاب تعرض الحوامل لإلجهاض.

  
بشأن تنفيذ تـدخالت مبدئية من هذه الوثيقة هو تقديم إرشادات  والهدف

والتــدبير  راميــة إلــى تقليــل خطــر إصــابة األمهــات بعــدوى فيــروس زيكــا
العالجي للمضاعفات التي ُيحتمل أن يتعرضن لها أثناء الحمـل، وهـي 
إرشادات مبنية على أفضل المتوفر من البّينـات المسـتمدة مـن البحـوث 
وتشــمل مجــاالت حــّدد أولوياتهــا فريــق دولــي متعــّدد التخصصــات مـــن 

وسواهم مـن أصـحاب المصـلحة. وتقـّدم الوثيقـة  مهنيي الرعاية الصحية
ًا إرشــــادات بشــــأن الوقايــــة مــــن عــــدوى فيــــروس زيكــــا؛ والرعايــــة تحديــــد

السابقة للوالدة والتدبير العالجـي لحـاالت العـدوى التـي تصـيب النسـاء؛ 
أثنـاء الحمـل لجميـع الحوامـل الالئـي يعشـن فـي منـاطق  وتقـديم الرعايـة

بهــدف تحســين الحصــائل الصــحية لألمهــات  متضــررة بــالمرض، وذلــك
دات معـــّدة لغـــرض االسترشـــاد بهـــا فـــي وضـــع والمواليـــد. وهـــذه اإلرشـــا

بروتوكوالت وطنية ومحلية معنية بالشـؤون السـريرية وسياسـات صـحية 
فيما يتعلـق بالرعايـة أثنـاء الحمـل فـي سـياق انتقـال فيـروس زيكـا، وهـي 
غير معّدة لغرض أن تكـون بمثابـة دليـل عملـي شـامل عـن الوقايـة مـن 

  .حاالت عدوى فيروس زيكا وتدبيرها عالجياً 
  
  نطاق اإلرشادات  ٣-١

شــن فــي اللــواتي يع مهمــة بالنسـبة إلــى جميــع الحوامـل هـذه اإلرشــادات
وخاصـــة بالنســـبة إلـــى الحوامـــل ، منـــاطق موبـــوءة بانتقـــال فيـــروس زيكـــا

الالتي ُيشتبه في تعرضهن لخطر اإلصابة بعـدوى الفيـروس أو الالئـي 
غيــــر ُتشــــّخص إصــــابتهن بعــــدواه، وال تشــــمل هــــذه اإلرشــــادات النســــاء 

  إدارة حاالت المواليد ومتابعتها. أو الحوامل
  
  الجمهور المستهدف  ٤-١

 يضم الجمهور الُمستهدف أساسـًا بهـذه اإلرشـادات المهنيـين الصـحيين

مــن المعنيــين بتزويــد الحوامــل بخــدمات الرعايــة الصــحية مباشــرة، بمــن 
فــــــــيهم أطبــــــــاء التوليــــــــد واألطبــــــــاء الممارســــــــون العــــــــامون والقــــــــابالت 
والممرضات. وقد يستخدم أيضًا هذه اإلرشادات المسؤولون عن وضـع 

مــديري  وكــذلك البروتوكــوالت والسياســات الصــحية الوطنيــة والمحليــة،
البــرامج المعنيــة بصــحة األم والطفــل، والســيما فــي األقــاليم التــي تشــهد 

في الحصائل الضارة للجنين والمولود، والتي ُيشتبه  زيادات غير عادية
  زيكا. طها بعدوى فيروسفي ارتبا

  
  الممارسات الموصى بها  -٢
  التدابير الوقائية  ١-٢

بهــا  تــدابير وقايــة الحوامــل مــن عــدوى الفيــروس مطابقــة لتلــك الموصــى
لعامــة الســكان، ولكــن ينبغــي التأكيــد علــى أهميــة التــدابير الوقائيــة عنــد 
مخالطـــــة إحـــــدى الحوامـــــل، والبـــــد أن يـــــرّوج عـــــاملو الرعايـــــة الصـــــحية 

الحوامــــل وأســــرهن، وفــــي صــــفوف لتطبيــــق التــــدابير الــــواردة أدنــــاه مــــع 
  ع.المجتم

د ينبغي اتخاذ تدابير بيئية تحـّد مـن كثافـة وجـو  مكافحة نواقل المرض:
نواقـــل المـــرض. ونظـــرًا إلـــى أن مكافحـــة البعـــوض هـــو التـــدبير الوحيـــد 

ـــال الفيروســـات، ـــذي يمكـــن أن يقطـــع بنجـــاح انتق مثـــل فيـــروس زيكـــا  ال
 ممكـــنونيا، فإنـــه ينبغـــي بـــذل كـــل جهـــد وحمـــى الضـــنك وداء الشـــيكونغ

لتحديـــد األمـــاكن التـــي ُيحتمـــل أن يتكـــاثر البعـــوض فيهـــا وتـــدمير تلـــك 
  أالمنازل وفي أماكن العمل.وجودة في األماكن الم

                                                           
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن نواقل المرض في الرابط    أ

  /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/enاإللكتروني التالي: 
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ُينصـح بتنفيـذ التـدخالت الـواردة أدنـاه فيمـا  تدابير الحمايـة الشخصـية:
  يخص عامة السكان والحوامل بوجه خاص: 

حمايــة الجلــد مــن التعــرض للبعــوض عــن طريــق ارتــداء مالبــس   •
الجسـم (مثـل القمصـان الطويلـة  تغطـي أكبـر مسـاحة ممكنـة مـن

  .تنانير الطويلة)األكمام أو السراويل أو ال
اســـتخدام ناموســـيات طـــرد البعـــوض عنـــد النـــوم، بمـــا ذلـــك عنـــد   •

  .النوم أثناء النهار
وضــع األلــواح المشــّبكة/ الشــبكات/ ألــواح الحجــب علــى النوافــذ   •

  .واألبواب
اســـــتخدام المـــــواد الطـــــاردة للحشـــــرات والمعتمـــــدة مـــــن الســـــلطات   •

ــــائي أثيــــل  التولواميــــد الطــــاردة الصــــحية المحليــــة (مثــــل مــــادة ثن
للحشـــــرات أو المـــــواد الطـــــاردة للحشـــــرات المكـــــّون قوامهـــــا مــــــن 
اإليكاريـــــدين؛ والتـــــي ُرِئـــــي حتـــــى اآلن أنهـــــا مـــــواد آمنـــــة أثنـــــاء 
الحمــــل). وينبغــــي أن ُتوضــــع المــــواد الطــــاردة علــــى المســــاحات 
المكشوفة من الجسم، بل حتى على المالبس، حيثما ُأِشـير إلـى 

مثلمــا تبّينــه الشــركة المصــنعة علــى  وضــعها، وأن ُيعــاد وضــعها
  .المنتج ملصق

ينبغــــي تشــــجيع األفــــراد المصــــابين بعــــدوى فيــــروس زيكــــا و/ أو   •
حمــى الضــنك و/ أو فيــروس الشــيكونغونيا علــى تطبيــق تــدابير 
الحمايـــة الشخصـــية المـــذكورة أعـــاله تجّنبـــًا النتقـــال العـــدوى إلـــى 

لتـدابير أثنـاء األفراد غير المصابين بها، والبـد مـن تطبيـق تلـك ا
األســـبوع األول علـــى األقـــل مـــن بدايـــة ظهـــور أعـــراض المـــرض 

  (مرحلة ظهور الفيروس في الدم).
ســعيًا إلــى الوقايــة مــن احتمــال انتقــال فيــروس زيكــا عــن طريــق   •

علــــى العشــــراء الجنســــيين للحوامــــل مــــن ممارســــة الجــــنس، فــــإن 
ن في مناطق يتواصل فيها انتقـال الفيـروس، أو العائـديالمقيمين 

مــن تلــك المنــاطق، أن يتبعــوا ممارســات أكثــر أمنــًا بشــأن مزاولــة 
النشاط الجنسي (بوسائل منها استعمال الواقي الذكري اسـتعماًال 

  بصحيحًا ومستمرًا) أو يمتنعوا عن مزاولته طوال فترة الحمل.
  
  التشخيص  ٢-٢

ال يوجـد فـرق معـروف فـي المظـاهر السـريرية بـين  المظاهر السريرية:
الحوامـــل المصـــابات بفيـــروس زيكـــا وســـواهن مـــن غيـــر الحوامـــل، ألن 
عدوى فيـروس زيكـا غيـر مصـحوبة بـأعراض فـي معظـم الحـاالت. أمـا 
فــي حــاالت اإلصــابة بعــدواه المصــحوبة بــأعراض، فــإن تلــك األعــراض 

بعوضــة حاملــة تظهــر فــي العــادة بعــد بضــعة أيــام مــن التعــرض للدغــة 
لعــدوى الفيــروس، وتظهــر علــى معظــم المصــابين بمــرض فيــروس زيكــا 
حمى خفيفة وطفح جلدي، بينما قـد تظهـر أيضـًا علـى آخـرين أعـراض 
اإلصــابة بالتهــاب الملتحمــة وآالم المفاصــل والصــداع وآالم العضــالت 

أيام  ٧والشعور بالتعب، وتدوم تلك األعراض لفترة تتراوح بين يومين و
  ومًا خفيفة وذاتية الشفاء.وهي عم

  
وأبلغت بعض البلدان التي تشهد انتقـاًال ناشـطًا لفيـروس زيكـا فيهـا عـن 
زيــادة فــي معــدالت اإلصــابة بالمتالزمــات العصــبية، ومنهــا علــى ســبيل 

ــــذا، فــــإن مــــن المعقــــول -المثــــال ال الحصــــر، متالزمــــة غيــــان ــــه، ل باري

                                                           
االطالع على مزيد من المعلومات عن نواقل المرض في الرابط يمكن    ب

  : اإللكتروني التالي
-http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/sexual

prevention/en/-transmission  

ة حامـل ُتصـاب التحّقق من اإلصابة بعـدوى فيـروس زيكـا لـدى أي امـرأ
  بمضاعفات عصبية.

  
ــا: ــروس زيك ــة اإلصــابة بمــرض في لقــد وضــعت المنظمــة  تعريــف حال

تعــاريف مبدئيــة لحــاالت مــرض فيــروس زيكــا، ويمكــن االطــالع عليهــا 
  عبر الرابط اإللكتروني التالي: 

definition/en-http://www.who.int/csr/disease/zika/case  
  

خطــوات التشــخيص الُموصــى بهــا بشــأن الحوامــل مطابقــة  التشــخيص:
لتلك الموصى بهـا بشـأن عامـة السـكان. ويسـتدعي التشـخيص الكشـف 

النســـخ المعكـــوس لتفاعـــل البـــوليميراز عـــن الفيـــروس بواســـطة الفحـــص ب
خمســــة أيــــام مــــن ظهــــور  فــــي مصــــل دم األم فــــي غضــــون المتسلســــل

أعراض المرض عليها، كما يمكن الكشف عن فيروس زيكـا فـي البـول 
فـــي غضـــون فتـــرة ظهـــوره لمـــدة تصـــل إلـــى ثالثـــة أســـابيع عقـــب ظهـــور 
أعراضه. وُكِشف كذلك عن الفيروس في اللعاب، غيـر أن فتـرة ظهـور 
الفيــــروس مطابقــــة علــــى مــــا يبــــدو لظهــــوره فــــي مصــــل الــــدم. وبإمكــــان 

أن يحّدد أيضـًا  النسخ المعكوس لتفاعل البوليميراز المتسلسلالفحص ب
ــــي ــــووي الريب ــــا الحمــــض الن ــــروس زيكــــا فــــي الســــائل المحــــيط  )(الرن لفي

لكشـف عـن بالجنين، برغم أن حساسية هذا الفحص وخصوصيته فـي ا
  زالت غير مؤكدة في الوقت الحالي.حاالت العدوى الخلقية ما

  
شـــخيص عـــدوى فيـــروس زيكـــا ويمكـــن أيضـــًا إجـــراء فحـــوص مصـــلية لت

بواســـطة مستضـــدات الغلوبـــولين المنـــاعي التـــي ُيكشـــف عنهـــا بواســـطة 
فحـــص مقايســـة الُمْمَتـــِز المنـــاعي المـــرتبط بـــاإلنزيم أو بواســـطة فحـــص 
التــــألق المنــــاعي اعتبــــارًا مــــن اليـــــوم الخــــامس عقــــب ظهــــور أعـــــراض 
المـــرض. وتكـــاد تكـــون معدومـــة ردود الفعـــل المشـــتركة مـــع الفيروســـات 

ـــًا فـــي الفحـــوص المصـــلية عقـــب إصـــابة الفـــرد األخـــ رى المرتبطـــة وراثي
ألول مرة بعدوى أحد الفيروسات المصـفرة، ولكـن يـزداد احتمـال ظهـور 
ردود الفعل المشتركة تلك في مصل األفراد الذين سبق لهـم أن ُأِصـيبوا 
بعــدوى فيروســات مصــفرة أخــرى. ومــن المحتمــل الحصــول علــى ردود 

بية زائفة بالنظر إلى أن هناك نسبة كبيرة مـن فعل مشتركة ونتائج إيجا
الســكان الــذين يعيشــون فــي منــاطق يتواصــل فيهــا انتقــال فيــروس زيكــا 
ــــــن ُيفتــــــرض أنهــــــم قــــــد خــــــالطوا ســــــابقًا فيروســــــات مصــــــفرة أخــــــرى  مّم
(وخصوصــًا فيروســات حمــى الضــنك والحمــى الصــفراء، بمــا فــي ذلــك 

اص لضــمان قيــام اللقاحــات المضــادة لهــا)، لــذا ينبغــي إيــالء اهتمــام خــ
ســلطة وطنيــة أو دوليــة مختصــة بــالتحقق مــن صــحة إجــراء أي فحــص 

  مصلي ُيسترشد به في إدارة حاالت الحمل.
  
  الرعاية العامة وعالج األعراض  ٣-٢
  

لــم ُيطــّور حتـــى اليــوم أي لقـــاح أو عــالج محــدد لعـــدوى فيــروس زيكـــا، 
وعليــه فـــإن الهـــدف مــن العـــالج هـــو تخفيـــف حــدة األعـــراض فـــي حـــال 

  ورها.ظه
  

  الركون إلى الراحة وتدابير الحماية الشخصية
  

ينبغــي أن تُنصــح الحوامــل المصــابات بعــدوى فيــروس زيكــا المصــحوبة 
ـــأعراض بـــأن يـــركّن إلـــى الراحـــة ويطـــّبقن تـــدابير الحمايـــة الشخصـــية  ب

ال الفيــــروس إلــــى أشــــخاص المــــذكورة أعــــاله للتقليــــل مــــن احتمــــال انتقــــ
األول مــن إصــابتهن بــالمرض (مرحلــة ســيما خــالل األســبوع آخــرين، وال

  ظهور الفيروس في الدم).
ينبغــي تــدبير حــاالت الحمــى عالجيــًا بتطبيــق تــدابير خفضــها  الحمــى:

ـــــة أو االســـــتحمام أو  ـــــة أو الخفيف ـــــس الرطب ـــــداء المالب ـــــل ارت ـــــًا (مث مادي



 إدارة الحمل في سياق انتقال فيروس زيكا

االغتســــال بالــــدش) وأخــــذ األســــيتامينوفين (الباراســــيتامول)، والبــــد مــــن 
غيره من األدوية غير الحاويـة علـى السـتيرويد  تجنب أخذ األسبرين أو

والمضـــادة لاللتهابـــات حتـــى ُتســـتبعد إمكانيـــة اإلصـــابة بالتهـــاب حمـــى 
  الضنك الفيروسية.

  
ينبغـي أيضـًا عـالج الصـداع بأخـذ األسـيتامينوفين بالجرعـات  الصداع:

  الُموصى بها لتدبير حاالت الحمى عالجيًا.
  

بـــرغم عـــدم وجــود بحـــوث تؤيـــد أو تــدحض مأمونيـــة المنتجـــات  الحكــة:
الموضـــعية لعـــالج الطفـــح الجلـــدي المســـبب للحكـــة أثنـــاء الحمـــل فـــإن 
هنــــاك تجــــارب ســــريرية تشــــير إلــــى مأمونيتهــــا، كمــــا ترتفــــع مرتســــمات 
مأمونية العالج المنهجي بواسطة العوامل المضادة للهسـتامين، ويمكـن 

ول الكـــاالمين أو العوامـــل المائيـــة اســـتعمال المـــواد الموضـــعية مـــن محلـــ
  المؤلف قوامها من المنثول أو أخذ اللوراتادين عن طريق الفم.

  
ينبغـــي أن تشـــرب الحوامـــل المتـــأثرات بـــالمرض الكثيـــر مـــن  الترطيـــب:

السوائل لتجنـب اسـتنفاد مخزونـاتهن مـن السـوائل جـراء التعـرق والتقيـؤ، 
التـــي يمكـــن أن  وغيرهمـــا مـــن حـــاالت فقـــدان الســـوائل غيـــر المحسوســـة

  تقترن بمرحلة ظهور الفيروس في الدم.
  
رعايـــة الحوامـــل الالتـــي يعشـــن فـــي منـــاطق يتواصـــل فيهـــا   ٤-٢

  انتقال فيروس زيكا
  

للحوامـل  ُيوَصى حاليـًا بـإجراء فحـص الكشـف عـن عـدوى فيـروس زيكـا
ــــدين أعــــراض أو عالمــــات اإلصــــابة بعــــدوى  الالئــــي ســــبق لهــــن أن أب
الفيروس. ونظرًا إلى العـبء الـذي ُيحتمـل أن ُيلقـى علـى عـاتق المـوارد 
الصــــحية المحليــــة المتاحــــة حاليــــًا، فــــإن المنظمــــة ال توصــــي فــــي هــــذا 
الوقت بفحص جميع الحوامل اللواتي يعشن في منـاطق انتقـال فيـروس 

نبغـــي أن ينظـــر المهنيـــون الصـــحيون فـــي إمكانيـــة إجـــراء زيكـــا. ولكـــن ي
مســح بالموجــات فــوق الصــوتية خــالل الثلــث األول مــن الحمــل، حيثمــا 
أمكن، لجميع النساء المراجعات للحصول علـى الرعايـة السـابقة للـوالدة 
من أجل تحديد موعـد الحمـل بدقـة وٕاجـراء تقـدير أساسـي لعمليـة تشـّكل 

  الجنين.
  

ميــــع الحوامــــل بــــإجراء زيــــارات المراجعــــة المقــــّررة وينبغــــي أن تُنصــــح ج
زمنيًا قبل الوالدة وفقًا للمعايير الوطنيـة وباالمتثـال لتوصـيات مـزّوديهن 
بخدمات الرعاية الصحية، كما ينبغي إسداء المشورة إليهم بشأن إجـراء 
زيـارات المراجعـة فـي وقـت مبكـر مــن أجـل اسـتحثاث العمـل فـي مجــال 

إن ُأِصــبن بأيــة أعــراض مــن األعــراض  عالجهــن وتشــخيص حــاالتهن
المــذكورة لعــدوى فيــروس زيكــا. وينبغــي تزويــد كــل النســاء خــالل جميــع 
زياراتهن السابقة للـوالدة بمعلومـات عـن التـدابير القياسـية لحمايـة البيئـة 
واألفـراد علـى النحـو المبـّين أعـاله، كمـا ينبغـي إجـراء تحقيقـات روتينيــة 

هري وداء المقوسات والفيـروس المضـخم الستبعاد احتمال اإلصابة بالز 
للخاليا والحصبة األلمانية والهربس المعـروف عنهـا أنهـا تتسـبب أيضـًا 

  في اإلصابة بالتهابات داخل الرحم وعيوب الوالدة الخلقية.
  

ــــة  ١الملحــــق ويــــرد فــــي  ــــرارات المتخــــذة بشــــأن رعاي ــــّين الق مخطــــط يب
ل فيــروس زيكــا. الحوامــل الالتــي يعشــن فــي منــاطق يتواصــل فيهــا انتقــا

وينبغــي أن ُتطـــرح فـــي كــل زيـــارة علـــى جميـــع الحوامــل أســـئلة عـــن أيـــة 
أعــراض أو عالمــات ُيشــار إليهــا أعــاله بشــأن اإلصــابة بعــدوى فيــروس 
زيكــا منـــذ قـــدومهن فـــي آخـــر زيـــارة ســـابقة للـــوالدة، وٕاذا كانـــت تلـــك أول 

زيــــارة لهــــن قبــــل الــــوالدة، فينبغــــي أن ُيســــألن عّمــــا إذا كــــّن يبــــدين هــــذه 
  األعراض خالل حملهن هذا.

  
وبغض النظـر عـن اإلصـابة سـابقًا بمـرض تتفـق أعراضـه مـع أعـراض 
عــدوى فيــروس زيكــا، فإنــه ينبغــي أن تُــزّود جميــع النســاء الالئــي يعشــن 
فــي منــاطق يتواصــل فيهــا انتقــال الفيــروس بخــدمات الرعايــة الروتينيــة 

ت فــوق الســابقة للــوالدة، وأن ُيطلــب مــنهن أن يخضــعن لمســح بالموجــا
الصوتية للكشف عن أية عيوب تصيب الجنـين خـالل فتـرة تتـراوح بـين 

أسبوعًا أو في أقرب وقت ممكـن، إذا كانـت زيـارتهن األولـى  ٢٠و ١٨
أســــبوعًا. والبــــد مــــن إيــــالء اهتمــــام خــــاص للجهــــاز العصــــبي  ٢٠بعــــد 

لتحديد أية عيوب تعتريه، ومنهـا صـغر الـرأس وغيرهـا  للجنينالمركزي 
  لهيكلية داخل الجمجمة.من التشوهات ا

  
أمــــا النســــاء الالتــــي ســــبق لهــــن أن ُأِصــــبن بمــــرض ســــريري ولــــم تثبــــت 
إصــابتهن بعــدوى فيــروس زيكــا، وال توجــد مــع ذلــك بّينــات علــى إصــابة 
أجنــتهن بصــغر الــرأس أو بتشــوهات أخــرى فــي الــدماغ بواســطة المســح 
بالموجـــات فـــوق الصـــوتية، فينبغـــي أن يواصـــلن تلقـــي خـــدمات الرعايـــة 

وتينية السابقة للوالدة. وُيوصى بتكرار إجـراء المسـح بالموجـات فـوق الر 
الصــوتية للجنــين فــي أواخــر الثلــث الثــاني أو مطلــع الثلــث األخيــر مــن 

أســـبوعًا مـــن  ٣٠و ٢٨الحمـــل، وُيفّضـــل إجـــراؤه فـــي فتـــرة تتـــراوح بـــين 
الحمـل، للوقــوف علــى مــا إذا كـان الجنــين مصــابًا بصــغر الــرأس و/ أو 

فــي الــدماغ ألن الكشــف عنهــا فــي تلــك األثنــاء أســهل بتشــوهات أخــرى 
بكثيـــر مـــن غيرهـــا، وألن مـــن الممكـــن أن ُتصـــاب األم بعـــدوى فيـــروس 
زيكـــــا ويلحـــــق الضـــــرر بـــــالجنين عقـــــب إجـــــراء فحـــــص أولـــــي ال يثبـــــت 

  اإلصابة بالفيروس وآخر عادي بالموجات فوق الصوتية.
  

للنســاء وينبغــي، حيثمــا أمكــن، أن ُينظــر فــي إجــراء فحــص بــزل الســلى 
الالتـي ال تثبــت نتـائج فحــص فيـروس زيكــا إصـابتهن بــالفيروس، ولكــن 
نتــــائج المســــح بالموجــــات فــــوق الصــــوتية تثبــــت إصــــابة دمــــاغ الجنــــين 
بتشوهات، إما من خالل مسح كشف التشـوهات فـي الفتـرة الواقعـة بـين 

أســـبوعًا أو مـــن خـــالل تكـــرار المســـح فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين  ٢٠و ١٨
، وذلــــك للكشــــف عــــن التشــــوهات الوراثيــــة وحــــاالت أســــبوعاً  ٣٠و ٢٨

العدوى الخلقية، ومنها فيـروس زيكـا. ومـن الجـدير بالـذكر أن حساسـية 
فحــــص بــــزل الســــلى وخصوصــــيته فــــي الكشــــف عــــن حــــاالت العــــدوى 

  الخلقية بفيروس زيكا غير مؤكدة في الوقت الراهن.
  

الـــذي يثبـــت حمــــل  وينبغـــي أن يـــؤدي فحــــص اإلصـــابة بفيـــروس زيكــــا
مصــل دم األم للفيــروس (أو عينــة فحــص بــزل الســلى) ونتــائج المســح 
بالموجــــــات فــــــوق الصـــــــوتية إلصــــــابة الجنـــــــين بصــــــغر الـــــــرأس و/ أو 
بتشــــوهات أخــــرى فــــي الــــدماغ، إلــــى إثــــارة شــــكوك فــــي إصــــابة الجنــــين 
بتشوهات ناجمة عن فيروس زيكا. وبالنسبة إلـى النسـاء الالتـي ينتمـين 

فإنــه يمكــن االســتعانة بســوابقهن المرضــية وٕاجــراء مزيــد  إلــى هــذه الفئــة،
من التحقيقات للبت فيما إذا كانـت التشـوهات ناجمـة عـن فيـروس زيكـا 
أم عـــن أســـباب محتملـــة أخـــرى، مـــن قبيـــل اإلصـــابة بحـــاالت العـــدوى 

  الخلقية أو المتالزمات الوراثية.
تقيــيم عالقــة فيــروس زيكــا بإصــابة الجنــين بصــغر الــرأس   ٥-٢
  بتشوهات أخرى في الدماغ قبل الوالدةأو  و/
  

ـــــع  ـــــإجراء فحـــــوص المســـــح بالموجـــــات فـــــوق الصـــــوتية لجمي ُيوَصـــــى ب
الحوامــل الالئــي يعشــن فــي منــاطق يتواصــل فيهــا انتقــال فيــروس زيكــا، 
وذلــــك لتحديــــد التشــــوهات التــــي تصــــيب دمــــاغ الجنــــين أو رصــــد تلــــك 



 إدارة الحمل في سياق انتقال فيروس زيكا

أن التشـــوهات أو اســـتبعادها، وخصوصـــًا منهـــا صـــغر الـــرأس. وينبغـــي 
يقــوم مقــدمو خــدمات الرعايــة الصــحية مــن ذوي الخبــرة فــي التشــخيص 
بالموجـــــات فـــــوق الصـــــوتية قبـــــل الـــــوالدة بعـــــرض إجـــــراء مســـــح كشـــــف 

أســبوعًا  ٢٠و ١٨التشــوهات علــى كــل الحوامــل فــي الفتــرة الواقعــة بــين 
مــن حملهــن. وينبغــي، حيثمــا أمكــن، أن ُيعــرض علــى الحوامــل إجــراء 

ـــ ي الثلـــث األول مـــن الحمـــل، وذلـــك مســـح بالموجـــات فـــوق الصـــوتية ف
لتحديد سن الحمل بدقة، ألن فحص المسح بالموجات المذكورة لكشـف 
تشوهات الجنين غالبًا ما يسـتدعي إجـراء قياسـات للجسـم البشـري علـى 

  أساس عمر الحمل.
  

وينبغـــــي فـــــي ســـــياق انتقـــــال فيـــــروس زيكـــــا أن ُيوجـــــه فحـــــص المســـــح 
بة الجنـــين بصـــغر بالموجـــات فـــوق الصـــوتية صـــوب تحديـــد مـــدى إصـــا

الـــــرأس و/ أو بتشـــــوهات أخـــــرى فـــــي الـــــدماغ، مثـــــل تضـــــّخم البطـــــين، 
ــتلم والــدوران غيــر الطبيعيــين، وضــمور الــدماغ، و  دم عــوالتكلســات، والت

وعـدم تصــور أجـزاء مختلفـة مــن الـدماغ، وصــغر تخلّـق الجسـم الثفنــي، 
المقلـــة، وتكلســـات العـــين، التـــي ُأبِلـــغ عنهـــا جميعـــًا فـــي حـــاالت الحمـــل 

ومـع أن الصـورة الكاملـة للتشـوهات الخلقيـة التـي قـد تــنجم  ٧ضـررة.المت
تـــزال غيـــر واضـــحة، فـــإن صـــابة الجنـــين بعـــدوى فيـــروس زيكـــا العـــن إ

المعـــــارف القائمـــــة حاليـــــًا عـــــن ســـــائر حـــــاالت العـــــدوى الخلقيـــــة (مثـــــل 
الفيـــروس المضـــخم للخاليـــا وداء المقوســـات والهـــربس) تشـــير إلـــى أن 
األجنة المصابة بتلك الحاالت يمكـن أن تبـدي طائفـة أوسـع بكثيـر مـن 
األمــراض، تتـــراوح بــين كونهـــا حــاالت غيـــر مصــحوبة بـــأعراض تمامـــًا 

رى تنطــوي علــى تعــرض الــدماغ وســائر األعضــاء لضــرر جســيم، وأخــ
بــل حتــى علــى وفــاة الجنــين داخــل الــرحم. لــذلك، فــإن مــن الُمــرّجح أن 
يفضــي البحــث عــن الظهــور المبكــر لعالمــات خفيــة تــدل علــى إصــابة 
ــــه  ــــاالقتران مــــع إجــــراء فحــــص يثبــــت حمل دمــــاغ الجنــــين بالتشــــوهات ب

تيســير التشـــخيص المبكـــر  لفيــروس زيكـــا أو ال يحســـم إصــابته بـــه إلـــى
  وتوفير الرعاية المناسبة.

  
وٕاصابة الجنين بصغر الـرأس هـي حالـة يكـون فيهـا حجـم رأسـه أصـغر 
بكثير من حجمه المتوقع بالنسبة إلى عمر الحمل والجنس، وقد تقتـرن 
الحالة بنمو الدماغ بشـكل غيـر طبيعـي. لـذا ينبغـي أن يكـون المهنيـون 

مــن أن تشــخيص تلــك الحالــة بواســطة الصــحيين والحوامــل علــى بّينــة 
المسح بالموجات فـوق الصـوتية قبـل الـوالدة هـو لـيس تشـخيص واضـح 
وأن معظــم حــاالت اإلصــابة بصــغر الــرأس الُمشّخصــة عنــد الــوالدة أو 

ومع أنه ال يوجـد  ٩الحمل.في وقت الحق من العمر قد ال ُتحّدد أثناء 
محــيط  حــد فاصــل قطعــي مــن حيــث قيــاس محــيط الــرأس، فــإن نقصــان

رأس الجنــين علــى مختلــف المســتويات عــن متوســطه بالنســبة إلــى الفئــة 
المرجعيــــة مــــن الســــكان ُيطّبــــق فــــي العــــادة لتشــــخيص إصــــابة الجنــــين 
بصـــغر الـــرأس، بــــاالقتران مـــع زيـــادة احتمــــال تشخيصـــه عنـــد نقصــــان 

  ١١،١٠أس.محيط الر 
  

وينبغي االشتباه في إصابة الجنين بصـغر الـرأس إذا كـان محـيط رأسـه 
قل من االنحرافات المعيارية بمعدل درجتين في متوسط عمر الحمـل، أ

بـــرغم أنـــه مـــن الشـــائع أن ينمــــو الجنـــين األكثـــر تضـــررًا نمـــوًا عصــــبيًا 
ونفســيًا طبيعيــًا بعــد الــوالدة فــي ظــل غيــاب مــا يثبــت إصــابته بتشــوهات 
خطيرة في الدماغ. أما بالنسبة إلى الجنين الـذي يقـل محـيط رأسـه عـن 

المعياريــة بمعــدل ثــالث درجــات فــي متوســط عمــر الحمــل، االنحرافــات 
فـــإن العالقـــة بـــين صـــغر رأســـه وضـــمور نمـــوه العصـــبي تكـــون أكبـــر. 
ويشــير نقصــان محــيط رأس الجنــين عــن االنحرافــات المعياريــة بمعــدل 
خمس درجات في متوسط عمر الحمل إلـى صـغر حجـم الجمجمـة مـن 

لموجــات فــوق الــداخل بشــكل حــاد، ويمكــن تشــخيص الحالــة بالمســح با
وبإمكـــان أحـــد المختصـــين فـــي  ١٢الصـــوتية بمســـتوى موثوقيـــة معقـــول.

المســح بالموجــات المــذكورة مــن ذوي الخبــرة فــي فحــوص اإلحصــاءات 
الحيوية للجنين، أن يجري تلك الفحوص الكمية للمسح بالموجات فـوق 
الصوتية، على الرغم مـن أن تحديـد تشـوهات الـدماغ المرتبطـة بالحالـة 

زيــدًا مــن التــدريب. وبــالنظر إلــى أن تلــك القياســات تــرتبط قــد يتطلــب م
بمتوســط أبعــاد الجنــين فــي عمــر الحمــل، فــإن مــن األهميــة بمكــان أن 
ُيكفــــل تحديــــد تــــاريخ الحمــــل بدقــــة، وأن ُيســــتعان بــــالمنحنى المرجعــــي 
المناســـــب لنمـــــو الجنـــــين فـــــي فئـــــة الســـــكان، وذلـــــك تالفيـــــًا للتشـــــخيص 

  الخاطئ للحالة.
  

ــة صــغر  ــا:تعريــف حال ــاجم عــن فيــروس زيك ــين الن تيســيرًا  رأس الجن
لتصــنيف صــغر رأس الجنــين فــي ســياق اســتمرار انتقــال فيــروس زيكــا، 
اعتمــد فريــق اإلرشــادات المبدئيــة التــابع للمنظمــة تعريــف الحالــة التــالي 

  لصغر رأس الجنين الناجم عن فيروس زيكا:
صـــغر رأس الجنـــين المـــرتبط بصـــلة جزيئيـــة أو وبائيـــة بفيـــروس   •

زيكـــا فـــي ظـــل غيـــاب حـــاالت أخـــرى ُيعـــرف عنهـــا أنهـــا تســـبب 
  صغره.

  وفيما يلي تعريف الصلة الجزيئية أو الوبائية بفيروس زيكا:
  أو الحامل هي حالة مؤكدة لإلصابة بمرض فيروس زيكا؛  •
ممارســـة الحامـــل للجـــنس مـــع حالـــة مؤكـــدة، أو إصـــابتها ســـابقًا   •

وٕاقامتهـا فـي  بأعراض أو عالمات تتفق مع عدوى فيـروس زيكـا
منطقــــة يتواصــــل فيهــــا انتقــــال فيــــروس زيكــــا/ ســــفرها إلــــى تلــــك 

  أو المنطقة أثناء حملها؛
وجـود فيـروس زيكــا فـي الســائل المحـيط بــالجنين (ُيحـّدد بواســطة   •

النسـخ المعكـوس لتفاعـل البـوليميراز فحص بزل السلى ومقايسة 
  أو )؛المتسلسل

حّدد عقـب تشـريح وجود فيروس زيكا في أنسجة دماغ الجنين (يُ   •
النســــخ المعكــــوس لتفاعــــل البــــوليميراز الجســــم بواســــطة مقايســــة 

  ).المتسلسل
  

وتشــــتمل األســــباب األخــــرى المعروفــــة لإلصــــابة بصــــغر الــــرأس والتــــي 
ينبغــي اســتبعادها علــى ســائر حــاالت العــدوى الخلقيــة وداء المقوســات 
والحصـــــبة األلمانيـــــة والهـــــربس والزهـــــري والفيـــــروس المضـــــخم للخاليـــــا 

فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري؛ والتعـــرض لألدويـــة الســـامة والمـــواد و 
الكيميائيــة واإلشــعاع؛ والتشــوهات الوراثيــة، مثــل متالزمــة داون؛ وســوء 

  تغذية الجنين وقصور المشيمة.
  
  
رعاية الحوامل الالئي ُيحتمل إصابة أجنتهن بحـاالت صـغر   ٦-٢

  الرأس و/ أو بتشوهات أخرى في الدماغ من جراء فيروس زيكا
  

ينبغــي عنــد تــوافر المــوارد الالزمــة أن ُتحــال إلــى الرعايــة المتخصصــة 
الحوامـــل الالتـــي يثبـــت مـــن فحصـــهن بالموجـــات فـــوق الصـــوتية وجـــود 

شــتبه فيهــا أو مؤكــدة مــن صــغر بّينــات علــى إصــابة أجنــتهن بحــاالت م
الرأس و/ أو بتشـوهات أخـرى فـي الـدماغ، بغـض النظـر عـن األسـباب 
األساسية التي تقف وراء ذلك. ومن الُمحتمل أن تكون التشوهات التـي 
تصيب دماغ الجنين ناجمة عن فيروس زيكا، إذا تأكدت إصابته بتلك 



 إدارة الحمل في سياق انتقال فيروس زيكا

لفحص أن التشوهات بواسطة المسح بالموجـات فـوق الصـوتية وثبـت بـا
  مصل دم أمه حامل لفيروس زيكا، أو بواسطة فحص بزل السلى.

  
ــــالث  ــــين وث ــــر مــــن درجت ــــرأس بمعــــدل أكث وُيســــتخَدم نقصــــان محــــيط ال
درجــات وخمــس درجــات عــن االنحرافــات المعياريــة فــي متوســط عمــر 
الحمــل بوصــفه معيــار تشــخيص إصــابة الجنــين بصــغر الــرأس، فكلمــا 

ال إصــابته بتشــوهات أخــرى فــي نقــص محــيط رأس الجنــين ازداد احتمــ
الــدماغ، وتفــاقم بالتــالي مســتوى الــتكهن بتشــخيص حالتــه. وينبغــي فــي 
تلـــك الحـــاالت أن تحصـــل المـــرأة وعشـــيرها، إن هـــي رغبـــت فـــي ذلـــك، 
علـــى رعايـــة وٕارشــــاد فـــرديين. ورهنــــًا بجســـامة تشــــوهات دمـــاغ الجنــــين 
 ومســتوى الــتكّهن بتشــخيص مــا يترتــب علــى الحالــة وبمــدى التأكــد مــن
تلـــك التشـــوهات، فـــإن الرعايـــة المـــذكورة يمكـــن أن تتـــراوح بـــين الرعايـــة 
المتخصصة السابقة للوالدة ومتابعة مراحل حمل المرأة بواسطة المسـح 
بالموجــات فــوق الصــوتية لرصــد أي تطــور فــي تلــك التشــوهات، وٕاجــراء 
مناقشة بشأن الخطوات التالية المحتمل اتباعهـا فـي إدارة الحمـل. ومـن 

التأكــد مــن حصــول الحامــل المتضــررة علــى معلومــات دقيقــة الضــروري 
ومســندة بالبّينــات عــن مســتوى الــتكهن بتشــخيص التشــوهات المحــّددة. 
ـــك،  وينبغـــي أن ُيعـــرض علـــى المـــرأة وعشـــيرها، إن هـــي رغبـــت فـــي ذل
إســداء المشــورة غيــر التوجيهيــة إليهــا، لكــي يتســنى لهــا، عقــب التشــاور 

ة، أن تتوصـل إلـى خيـار مســتنير مـع مزّودهـا بخـدمات الرعايـة الصـحي
  بالكامل بشأن الخطوات المقبلة في مجال إدارة حملها.

  
ويجــب أن تحصــل النســاء اللــواتي يواصــلن حملهــن حتــى الــوالدة علــى 
المناســب مــن خــدمات الرعايــة والــدعم مــن أجــل إدارة شــعورهن بــالقلق 

عايـة والتوتر وتهيئة بيئة مناسبة للوالدة، كمـا ينبغـي أن تُنـاقش خطـط ر 
الرضيع وتـدبير احتياجاتـه عقـب الـوالدة مباشـرة مـع الوالـدين وبالتشـاور 
مـــع طبيـــب األطفـــال أو أحـــد أطبـــاء األطفـــال المختصـــين باألعصـــاب، 

  حيثما ُأِتيحت خدماتهم.
  

أمـا النســاء الالتــي ال يــرغبن فـي مواصــلة حملهــن، فينبغــي أن يحصــلن 
 ١٣صــــى حــــد،علــــى معلومــــات دقيقــــة عــــن خيــــاراتهن القانونيــــة إلــــى أق

فــــي ذلــــك تقليــــل األضــــرار التــــي تلحــــق بهــــن فــــي الحــــاالت التــــي  بمــــا
  تسهل فيها إتاحة خدمات الرعاية التي يرغبن في الحصول عليها. ال
  

ويجب أن ُتعامل جميع النساء معاملة محترمة وكريمة، بصرف النظر 
  عن الُمتاح من خيارات فردية أمامهن بشأن حملهن.

 
 إعداد اإلرشادات  -٣

 شكر وتقدير  ١-٣

توّلــت إعــداد هــذه اإلرشــادات المبدئيــة إدارة الصــحة والبحــوث اإلنجابيــة 
وٕادارة صحة األم والوليد والطفل والمراهق في المنظمة، وذلك بالتعاون 
مع مكتب المنظمة اإلقليمي لألمريكتين، فيما قام فريـق تـوجيهي بـإدارة 

ــــين عمليــــة إعــــداد اإلرشــــادات، وتألفــــت عضــــويته مــــن كــــل مــــن أ.  مت
غولمــــاز أوغلــــو وأولــــوفيمي أوالدابــــو وكــــالرا مينينــــديز (المنظمــــة/ إدارة 
الصـــحة والبحـــوث اإلنجابيـــة) وبـــريمين دي موتشـــيو ورودولفـــو غـــوميز 
(المكتب اإلقليمي لألمريكيتين) وخواو باولو سـوزا (جامعـة سـاو بـاولو، 

  ريبيراو بريتو، البرازيل).
  

اء فريـــــق إعـــــداد وتعـــــرب المنظمـــــة عـــــن أســـــمى آيـــــات شـــــكرها ألعضـــــ
اإلرشادات المكّون من ريم أبـو رسـتم (مركـز الرعايـة المتقدمـة لألجنـة، 
طرابلس، لبنان) وميالنيا أموريم (معهد بارايبانو دي بيسـكويزا، األسـتاذ 

جـــواكيم أمـــوريم نيتـــو، البرازيـــل) وخوســـيه غـــويلهيرم سيســـاتي (جامعـــة 
(جامعـــة خـــون كامبينـــاس، كامبينـــاس، البرازيـــل) وبيســـاك لومبينيـــانون 

) وغوســتافو مــالينغر (جامعــة تــل أبيــب، تــل تايلنــدكــاين، خــون كــاين، 
غوفــــــار (معهــــــد آرمــــــي لبحــــــوث  - أبيــــــب، إســــــرائيل) وٕايزابيــــــل لوبــــــار

اإلحصـــــاءات الحيويـــــة، فرنســـــا) وراكيـــــل دي ألميـــــدا مـــــاركيز (رابطـــــة 
أرتمـــيس، البرازيــــل) ورينـــاترو مــــوري (المركـــز الــــوطني لصـــحة الطفــــل 

اليابـان) وغانيشـواران موتشـيدا (مستشـفى األطفـال فـي ونمائه، طوكيو، 
بوسطن، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكيـة) وأشـرف نبهـان (جامعـة 
عين شمس، مصر) وألفريـد أوسـوتي (جامعـة نيروبـي، نيروبـي، كينيـا) 
ولــــورانس بــــالت (كليــــة طــــب ديفيــــد غــــيفن، لــــوس أنجلــــوس، الواليــــات 

يمو رودريغــز (جامعــة ســاو بــاولو، المتحــدة األمريكيــة) وفرنانــدو بيليســ
ريبيــراو بريتــو، البرازيــل). وأجــرت فيرونيكــا تيــرادو (معهــد كارولينســكا، 
الســـويد) استعراضـــًا ســـريعًا للمصـــنفات األدبيـــة وعرضـــته فـــي المشـــاورة 
التقنيـــة، التـــي شـــاركت فيهـــا ميشـــيل غـــريفين (الـــدائرة الوطنيـــة لتســـجيل 

يئــــة الصــــحة العموميــــة فــــي التشــــوهات الخلقيــــة واألمــــراض والنــــادرة، ه
ــــــى كإن ــــــت مــــــع الفريــــــق التــــــوجيهي عل لتــــــرا، المملكــــــة المتحــــــدة)، وعمل

  استعراض مسودة الوثيقة التوجيهية.
  
  اإلرشادات إعدادأساليب   ٢-٣

تســـتند هـــذه اإلرشـــادات إلـــى التوصـــيات القائمـــة المقدمـــة مـــن المنظمـــة 
اإلرشـــادات وســـواها مـــن الوكـــاالت الدوليـــة، وقـــد تكّونـــت عمليـــة وضـــع 

فات البحـث السـريع فـي المصـني: تحديد المسائل ذات األولوية؛ يل مّما
االتفـاق علـى قدير توليفة البّينات المتـوفرة؛ تاألدبية واسترجاع البّينات؛ 

التوصيات. وقد استعان الفريق التوجيهي بالبّينـات المتـوفرة وبمشـاورات 
رية وٕاعـــداد الخبـــراء ألجـــل صـــياغة توصـــيات بشـــأن الممارســـات الســـري

مخطـــط التخـــاذ القـــرارات بشـــأن فحـــص الحوامـــل ورعـــايتهن فـــي ســـياق 
 ٢٠١٦ شـــباط/ فبرايـــر ١٦انتقـــال فيـــروس زيكـــا. ودعـــت المنظمـــة فـــي 

إلى عقد مشاورة تقنية افتراضية استعرض فيها فريـق إعـداد اإلرشـادات 
  التوصيات المبنية على البّينات المتوفرة وآراء الخبراء، ووافق عليها.

  
  المصالح إعالن  ٣-٣

استكمل جميع أعضـاء فريـق إعـداد اإلرشـادات اسـتمارة قياسـية صـادرة 
عــن المنظمــة بخصــوص إعــالن المصــالح قبــل المشــاركة فــي المشــاورة 
التقنية بشأن أية أنشـطة تتعلـق بإعـداد اإلرشـادات. وُأِديـرت كـل النتـائج 
 المســـــتمدة مــــــن البيانـــــات المتعلقــــــة بـــــإعالن المصــــــالح وفقـــــًا للمبــــــادئ
التوجيهيــة الصــادرة عــن المنظمــة، وذلــك علــى أســاس كــل حالــة علــى 
حدة، وقدم أيضـًا المشـاركون فـي المشـاورة التقنيـة بيانـات بشـأن إعـالن 

  المصالح قبل التشاور، ولم ُتحّدد أي حاالت تضارب فيها.
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    استعمالها.



 إدارة الحمل في سياق انتقال فيروس زيكا

في مناطق يتواصل فيها انتقال فيروس  يعشن الالئي: مخطط القرارات المتخذة بشأن رعاية الحوامل ١الملحق 
  زيكا

 

زيكاالحوامل الالئي يعشن في مناطق يتواصل فيھا انتقال فيروس 

ينبغي أن يقوم مقدمو الخدمات الصحية في أول زيارة تجريها الحامل قبل الوالدة وفي كل زيارة تليها، بتقدير وضعها من حيث إبدائها 
:وأعراضه، وبإسداء المشورة إليها بشأن ما يلي زيكالعالمات فيروس 

تدابير حماية األفراد من لدغ البعوض•
إجراءات الحد من انتشار البعوض في المنزل وفي محل العمل•
وأثرها على الحمل زيكاأوجه عدم اليقين بخصوص اإلصابة بعدوى فيروس •

 زيكــاعــن إبــدائهن عالمــات وأعراضــًا تتفــق مــع مــرض فيــروس  ال يــبّلغنحوامــل 
أثناء حملهن الحالي

أثنـاءزيكـافيـروسمـرضمعتتفقوأعراضاً عالماتإبدائهنعنيبّلغنحوامل
الحاليحملهن

الرعاية الروتينية السابقة للوالدة•
أسـبوعًا، ُينظـر فـي  18إذا ُأِتيحت، وُأجريـت الزيـارة األولـى السـابقة للـوالدة قبـل •

إجـراء مســح بالموجــات فـوق الصــوتية فــي الزيــارة نفسـها ألغــراض إجــراء تقــدير 
لمدى تشّكل الجنين وعمر الحمل

ضـــمان إجـــراء مســـح بالموجـــات فـــوق الصـــوتية ألغـــراض تقـــدير مـــدى تشــــّكل •
أسـبوعًا أو فـي الزيـارة نفسـها، إذا ُأجِريـت  20و 18الجنين في فترة تتـراوح بـين 

أسبوعاً  20الزيارة األولى عقب 

زيكاإجراء فحص لألم بشأن اإلصابة بعدوى فيروس •
وٕاسداء المشورة) عند اللزوم(عالج األعراض •
أسـبوعًا، ُينظـر فـي  18إذا ُأِتيحت، وُأجريـت الزيـارة األولـى السـابقة للـوالدة قبـل •

إجـراء مســح بالموجــات فـوق الصــوتية فــي الزيــارة نفسـها ألغــراض إجــراء تقــدير 
لمدى تشّكل الجنين وعمر الحمل

ضـــمان إجـــراء مســـح بالموجـــات فـــوق الصـــوتية ألغـــراض تقـــدير مـــدى تشــــّكل •
أسـبوعًا أو فـي الزيـارة نفسـها، إذا ُأجريـت  20و 18الجنين في فترة تتـراوح بـين 

أسبوعاً  20الزيارة األولى عقب 

الجنـــــــين بصـــــــغر  عـــــــدم إصـــــــابة
أو بتشـــــوهات أخــــــرى / الـــــرأس و
*في الدماغ

ـــــرأس  إصـــــابة الجنـــــين بصـــــغر ال
أو بتشــــــــــوهات أخــــــــــرى فــــــــــي / و

*الدماغ

فحـــــــــــوص تثبـــــــــــت إصـــــــــــابة األم 
أو ال تحسـم  زيكـابعدوى فيروس 
إصابتها بها

فحـــــــوص ال تثبـــــــت إصـــــــابة األم 
زيكابعدوى فيروس 

الرعاية الروتينية السابقة للوالدة•
ُينظـــــر فـــــي تكـــــرار إجـــــراء المســـــح •

بالموجــــات فــــوق الصــــوتية للجنــــين 
ــــــين  ــــــراوح ب ــــــرة تت  30و 28فــــــي فت

أسبوعاً 

ــــــــــألم بشــــــــــأن  إجــــــــــراء فحــــــــــص ل
زيكااإلصابة بعدوى فيروس 

فحص ال يثبت إصابة 
زيكااألم بعدوى فيروس 

عدم إصابة الجنين 
أو / بصغر الرأس و

بتشوهات أخرى في 
*الدماغ

عدم إصابة الجنين 
أو / بصغر الرأس و

بتشوهات أخرى في 
*الدماغ

إصابة الجنين بصغر 
أو بتشوهات / الرأس و

*أخرى في الدماغ

فحص يثبت إصابة األم 
أو ال  زيكابعدوى فيروس 

يحسم إصابتها بها

إصابة الجنين بصغر 
أو بتشوهات / الرأس و

*أخرى في الدماغ

ُينظــر فــي إجــراء فحــص •
بـــــزل الســـــلى وغيـــــره مـــــن 

بشــــــــــــأن ** الفحــــــــــــوص 
مســح التشــوهات الوراثيــة 
وحاالت العدوى الخلقية، 

زيكاومنها فيروس 
ُينظــر فــي إحالــة الحامــل •

إلى الرعاية المتخصصة
تقــــديم الرعايــــة والمشــــورة •

للحامل على انفراد

الرعاية الروتينية السـابقة •
للوالدة

ُينظر فـي متابعـة مراحـل •
الحمل بواسطة الموجات 

كــــــــــل (فــــــــــوق الصــــــــــوتية 
)أسابيع 4

ـــــة الســـــابقة • ـــــة الروتيني الرعاي
للوالدة

ُيكــــــــــــّرر إجــــــــــــراء المســــــــــــح •
بالموجـــــات فـــــوق الصــــــوتية 
للجنــين فــي فتــرة تتــراوح بــين 

أسبوعاً  30و 28

ُينظــر فــي إجــراء فحــص •
بـــــزل الســـــلى وغيـــــره مـــــن 

بشأن مسح ** الفحوص
التشــــــــــــــــوهات الوراثيــــــــــــــــة 
وحاالت العدوى الخلقية، 

زيكاومنها فيروس 
ُينظــر فــي إحالــة الحامــل •

إلى الرعاية المتخصصة
تقــــديم الرعايــــة والمشــــورة •

للحامل على انفراد

*أو بتشوھات أخرى في الدماغ/ في اإلصابة بصغر الرأس و زيكااالشتباه في تسبب مرض فيروس 

إجراء تقييم مفّصل بواسطة المسح بالموجات فوق الصوتية لتشريح الجنين لتأكيد نتائج المسح السابق•
زيكاُينظر في إجراء فحص بزل السلى بشأن مسح التشوهات الوراثية وحاالت العدوى الخلقية، ومنها فيروس •
تحّري األسباب األخرى المحتملة•

ُينظر في إحالة الحامل إلى الرعاية المتخصصة•
تقــــديم الرعايــــة والمشــــورة للحامــــل علــــى انفــــراد رهنــــًا بجســــامة تشــــوهات الــــدماغ المرتبطــــة بالحالــــة ومســــتوى الــــتكّهن •

بتشخيصها

أو بتشـــوهات أخـــرى فـــي / اإلصـــابة بصـــغر الـــرأس و
زيكاالدماغ بسبب مرض فيروس 

مثـــل ( زيكـــاحــاالت غيـــر ناجمـــة عـــن مـــرض فيـــروس 
المتالزمــــات الوراثيـــــة، وســـــواها مــــن حـــــاالت العـــــدوى 

)الخلقية

، أو عدم تصور أجزاء مختلفة من الدماغ، أو تشوهات المخ، أو صغر الثفنيوالدوران غير الطبيعيين، أو ضمور الدماغ، أو عدم تخّلق الجسم  التتلمتشمل التشوهات تضّخم البطين، أو التكلسات، أو   *
.المقلة، أو تكلسات العين، أو اعوجاج المفاصل

.حاالت اإلصابة البسيطة بعدوى الزهري وداء المقوسات والحصبة األلمانية والفيروس المضخم للخاليا والهربس  **


