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  مرض اليد والقدم والفم
  

 

  )؟HFMDما ھو مرض اليد والقدم والفم (
في الغالب األطفال  يصيب) ھو مرض فيروسي  HFMD(يشار إليه في اللغة اإلنجليزية بـ  مرض اليد والقدم والفمإن 

  بالفم. قروحالحمراء أو البقع الظھور والطفح الجلدي والحمي على أعراض المرض مل توالرضع. وتش
 
المرضين يحمالن نفس  مع أن كال من. يسمى أيضاً بمرض الحافر والفم ) والذيبمرض الحمى القالعية (HFMD يتعلق  ال

اإلنسان فقط، بينما مرض القدم والفم فيصيب  HFMDويصيب فيروسات مختلفة. إلى سبب ظھورھما يرجع  األسماء، إال أن
  مثل الماشية والخنازير والخراف.   فقط الحيوانات

  
  ؟HFMDھي أسباب ما 

تنتمي إلي مجموعة الفيروسات المعوية، بما في من الفيروسات والتي عديدة ومختلفة نتيجة اإلصابة بأنواع  HFMDيظھر 
ً لإلصابة  A16 الَفيروس الُكوْكساِكيعد ي. و71 والفيروس المعوي ُكوْكساِكيال َفيروسالذلك  ً شائعا . ولقد بHFMDسببا

أثناء لة سقم شديد من حا ولقد عانى بعض المرضىبمعدالت كبيرة في آسيا.  HFMD نتشارإفي  71وي فيروس المعتَسبََّب ال
    الفيروس المعوي. الناتج عن اإلصابة بمرضHFMD نتشار إ

 
  ؟HFMDمن ھم عرضة لخطر اإلصابة ب

ر سناً والمراھقين والبالغين. سنوات، ولكنه يمكن أن يصيب األطفال األكب 10بين الرضع واألطفال ما دون الـ  HFMDينتشر 
ويمكن أن يصاب الشخص للعدوى إذا ما تعرض  لإلصابة بنوع من الفيروسات المعوية والتي لم يتعرض لإلصابة بھا من 

  يصابون بالمرض.ال األشخاص الذين يتعرضون لإلصابة بالعدوى قبل. ومع ذلك، فإن بعض 
 

  ؟HFMDما ھي أعراض 
). وفي خالل يوم أو الوعكة( بالغثيانالحمى والتھاب الحلق وفقدان الشھية واإلحساس يكون عادة ما  HFMDأعراض إن أول 

أو  نفطاتوجنتين واللثة واللسان. ربما تتحول البقع إلي في على الجزء الداخلي لل البقع الحمراءتظھر  الحمى ظھوريومين من 
ً األيدي واألقدام واالطفح الجلدي على ظھر ييمكن أن . كما قروح مل الطفح تظھر على اليدين والساقين. ويشيألرداف وأحيانا

   .ألعراضليسوا عرضة لظھور كل ھذه اHFMD جميع المصابين بو. ونفطاتمسطحة  أوحمراء مرتفعة  الجلدي على بقع
 

ً  غالب األمرفي تزول  وطفيفة  HFMDعادة ما تكون أعراض  عض في ب، وولكنهأيام.  10إلى  7من  الفترةفي  تلقائيا
. (العقيم)ھو مرض التھاب السحايا الفيروسي  ھذه المضاعفاتحد أفي مضاعفات. و HFMDقد يتسبب ، الحاالت النادرة

ً يحتاج المصابين بالتھاب السحايا الوتشتمل أعراض التھاب السحايا الفيروسي على  صداع وتصلب الرقبة والحمى. وأحيانا
التھاب الدماغ (تورم الدماغ). ويعد في  HFMD يمكن أن يسببرة جداً، المستشفى. وفي حاالت ناددخول الفيروسي إلى 

  التھاب الدماغ من األمراض الخطيرة التي يمكن أن تكون مميتة.
 

 ؟HFMD كيف ينتشر
ً  HFMDينتشر  أو براز الشخص المصاب. وفي غالب إفرازات الحلق واألنف  وسائل النفطة ألعاب أو  عند مالمسة عموما

الفيروس عند مالمسة األيدي الملوثة للمصاب لشخص آخر أو تلوث سطحاً. ويمكن أن تعيش الفيروسات المسببة  األحيان ينتقل
  في المحيط البيئي الخارجي.لفترات طويلة HFMD ل

 
رض وربما يظل ناقالً للعدوى ألسابيع بعد يكون أكثر نقالً للعدوى أثناء األسبوع األول للمHFMD إن الشخص المصاب ب

  زوال األعراض.
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  ؟األعراضما مدى سرعة ظھور 
  التعرض واإلصابة بالعدوى.أيام من بداية  7 – 3خالل الفترة من  HFMDأعراض تظھر 

 
  ؟HFMDكيف يشخص 

أو القروح. وبوجه على عمر المريض، واألعراض ونوع ومكان الطفح الجلدي HFMD يبني األطباء تشخيصھم لعادة ما 
الطبيب أو الطبيبة مسحة من قد يأخذ . وفي بعض األحيان HFMDعام، ال يحتاج الطبيب إلى الفحص من أجل تشخيص 

َفاطات من سائلعينة الحلق أو يحصل على    ستكشاف أي أنواع الفيروسات المعوية ھو المسبب للمرض. أو البراز إل النُّ
 

 ؟HFMDكيف يعالج 
ً يتعافون HFMD المصابين ب األطفالين. فتقريبا كل ال يوجد عالج مع أن ينالوا  HFMD. ويجب على المصابين بتلقائيا
  ن يشربوا سوائل لتجنب الجفاف. وربما يوصي مقدموا الرعاية الصحية بأدوية للتحكم في الحمى واأللم. أقسطاً من الراحة و

قد يرفض بعض األطفال تناول السوائل لھذا السبب. إذا أدى  الفم يمكن ان تؤدي إلى ألم وصعوبة في البلع، كما قروحإن 
  اإلحجام عن الشرب إلى جفاف حاد، فربما يستدعي األمر العالج بتسريب المحاليل الوريدية.

 
  ؟HFMDكيف يمكن الوقاية من 

تخدام المرحاض أو تماماً بالماء والصابون بعد اس أن يغسلوا أيديھمHFMD يجب على كل أھل المنزل المحيطين بالمصاب ب
. يجب غسل األلعاب واألسطح بالماء والصابون النفطةسائل أو البراز أو تبديل الحفاظات أو مالمسة إفرازات األنف أو الحلق 

األطفال المصابين  حجزيجب  كأس من الكلور إلى جالون من الماء). ربعثم تمسح بمحلول من الكلور المخفف (أضف 
HFMDحھم الفموية. وعلى المصابين من ودار الحضانة أو المدرسة حتى تختفي الحمى وتلتئم قربالمنزل بعيداً عن  ب
  .األعراض تزوللعمل حتى إلى االمنزل دون الذھاب يعتكفوا بالبالغين أن 

 
 ؟HFMDكيف يمكنني أن أتعلم المزيد عن 

  شؤون الصحية.تصال بطبيبك أو اإلدارة المحلية لل، يرجى اإلHFMDستفسارات عن إإذا كان لديك 
  
  
  

  
[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): The California Department of 
Education (CDE) expresses appreciation to Claudia J. Erickson and the California 
Department of Public Health (CDPH) for their permission to translate the CDPH’s “HFMD 
Prevention.” As a form of assistance to LEAs, the CDE offers this translation free of 
charge. Because there can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs 
confer with local translators to determine any need for additions or modifications, 
including the addition of local contact information or local data, or modifications in 
language to suit the needs of specific language groups in the local community. If you 
have comments or questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse 
for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.] 

  


