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�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى لقوة
دفاع البحرين

�صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى

�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر

الدليل ال�صحي
للم�سافرين

املقدمة:
�إن ما ي�شهده ع�صر العوملة من تقدم يف و�سائل النقل و�سهولتها لل�سفر �إىل
جانب تطور الو�ضع االقت�صادي للأفراد � ،أدى �إىل زيادة حركة ال�سفر
�إىل خمتلف �إنحاء العامل والو�صول اليها يف زمن قيا�سي.
وهذه الزيادة الهائلة يف عدد امل�سافرين و�سرعة ال�سفر ت�سهم ب�شكل كبري
يف انت�شار الأمرا�ض املعدية من بلد �إىل �آخر حتى قبل �أن تالحظ �أعرا�ض
املر�ض.
فامل�سافر اليوم �أ�صبح بحاجة ما�سة ملعرفة املخاطر ال�صحية املحدقه
به ح�سب اجلهة املعتزم ال�سفر اليها ،حيث ان بع�ض الأمرا�ض كاملالريا
واحلمى ال�صفراء وحمى ال�ضنك غري موجودة يف مملكة البحرين� ،إال
�أنها قد تكون �شائعة يف بع�ض املناطق الأخرى من العامل.
كما �أن الأن�شطة وال�سلوكيات التي قد ميار�سها امل�سافر�أثناء �سفره مثل
تلك املتعلقة بتناول الغذاء ،وممار�سة بع�ض الهوايات ،والتدخني وغريها
قد تكون حمفوفة باملخاطر ،فينبغي على كل م�سافر �أن يكون على علم
ملواطن اخلطر وكيفية الوقاية منها.
�إن التخطيط امل�سبق لل�سفر  ،واتخاذ كافة االحتياطات والتدابري الوقائية
الالزمة �أثناء الرحلة و �إتباع الن�صائح الطبية ملرحلة ما بعد العودة �إىل
الوطن هو ال�سبيل الأمثل ل�ضمان �سفر �صحي و�آمن.
�إن ال�صحة وال�سالمة �أثناء ال�سفر هي �ضرورة ملحة لأي م�سافر ،وهذا
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ما حد� بوز�رة �ل�سحة لتوفري خدمات �سحة �مل�سافرين يف جميع �ملر�كز
�ل�سحية و�لتي ت�سمل �إعطاء �مل�سورة حول �ملخاطر �ل�سحية لوجهات
�ل�سفر �ملختلفة وكذلك �إعطاء �لتطعيمات �للزمة و�الأدوية �لوقائية.
�إن هذ� �لكتيب يهدف �إىل توعية �مل�سافرين باإالجر�ء�ت �لوقائية �لتي
يجب �تخاذها قبل ،و�ثناء وبعد �ل�سفر.

٩

مرحلة التخطيط لل�سفر:
•ا�ست�شارة طبيب العائلة على الأقل � 6أ�سابيع قبل ال�سفر �أو يف �أقرب
وقت ممكن للت�أكد من املخاطر ال�صحية املحتملة لوجهة ال�سفر،
و�أخذ اللقاحات املو�صى بها ،وو�صفات الأدوية الوقائية �ضد املالريا
�إذا دعت احلاجة وغريها من التدابري الوقائية.
• قد حتتاج �إىل اخذ املزيد من اال�ستعدادات �إذا كنت تعاين من مر�ض
مزمن.
•يجب ابالغ الطبيب عن �أي عملية جراحية خ�ضعت لها يف الآونة
الأخرية خ�صو�صا �إذا كنت تخطط لرحلة طويلة ،واي�ضا البد للن�ساء
من اخبار الطبيب عن احلمل �أو الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع
احلمل.
•يجب الت�أكد من �أن �أدويتك م�صرح با�ستخدامها يف البلد الذي
�ستزوره ،كما يجب �أخذ الأدوية يف عبواتها الأ�صلية �سواء تلك التي
ت�صرف من قبل الطبيب املعالج �أو الأدوية التي ت�ؤخذ ب�شكل ذاتي.
•يجب �أخذ ن�سخة من و�صفات الأدوية �أو التقارير ال�صحية اخلا�صة
بك.
•الت�أكد من عمل الت�أمني على ال�سفر لتجنب النفقات الطبية التي قد
تكون باهظة �إذا مر�ضت (ال قدر اهلل) �أثناء رحلتك.
•الت�أكد من �أنك ح�صلت على ت�أ�شريات دخول لوجهة ال�سفر ،ومن �أن
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جوازك �ساري املفعول ملدة ال تقل عن � 6أ�شهر من تاريخ ال�سفر حيث
ت�شرتط بع�ض البلدان ذلك.
•�إذا كنت تعتزم قيادة ال�سيارة �أثناء ال�سفر ،ت�أكد من �أن رخ�صتك
لل�سياقة �سارية املفعول ،و ت�أكد من ح�صولك على معلومات حول
قوانني القيادة يف البلد الذي �ستزوره.
•البد من االطالع على مناخ البلد املراد ال�سفر �إليه.
الأمور التي قد حتتاجها �أثناء ال�سفر بناء على املخاطر
ال�صحية لوجهة �سفرك:
1 .1للحد من حروق ال�شم�س والآثار ال�ضارة لأ�شعة ال�شم�س فوق
البنف�سجية:
•الكرمي الواقي من ال�شم�س (ويف�ضل �أن يكون تركيزه � SPF 15أو
�أكرث) ،ونظارات �شم�سية ،وقبعة �أو و�شاح.
•كرمي ملطف للحروق
2 .2للحد من الأمرا�ض التي تنقلها احل�شرات:
•مالب�س وقم�صان طويلة الأكمام و�سراويل طويلة ،وقبعة �أو و�شاح ًا
الرتدائها �أثناء التجول يف اخلارج.
• مواد طاردة للح�شرات حتتوي على مادة الديت (.)DEET
• النامو�سيات املعاجلة مبادة البريميرثين �أو مبواد كيميائية اخرى
طاردة للح�شرات .
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• مادة �لبريميرثين� ،أو �لدلتامرثين� ،أو مو�د كيميائية �خرى طاردة
للح�سر�ت ملعاجلة �لنامو�سيات و�مللب�ض.
•مبيد ح�سر�ت لر�ض �لغرف ،ويف�سل �لنوع �ملحتوي على مادة
�لبريوثرويد�ت للق�ساء على �لبعو�ض ،و �حل�سر�ت �لطائرة.

� .سندوق املواد البية ال يحو:
•ميز�ن �حلر�رة (�لثريموميرت)
•بطاقة �الأمر��ض �ملزمنة ،ون�سخ من �لو�سفات �لطبية.
•�الأدوية �لتي يو�سى بها على �سوء �حلالة �ل�سحية للم�سافر.
•�الأدوية �لب�سيطة مثل خاف�ض للحر�رة ،و م�سكن ب�سيط  ،و م�ساد�ت
�لهي�ستامني ،و �أكيا�ض حماليل �جلفاف.
• �الأدوية �لوقائية �مل�سادة للملريا �لتي يو�سى بها بناء على وجهة
�ل�سفر.
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•�أدوية الغثيان الذي قد يحدث اثناء ال�سفر.
• م�ستلزمات الإ�سعافات الأولية الأ�سا�سية (�ضمادات ال�صقة  ،ال�شا�ش،
مطهر..الخ)
• مناديل اليد املعقمة وامل�ضادة للجراثيم� ،أو املطهرات.
اعتبارات لبع�ض الأمرا�ض املعدية واللقاحات املو�صى بها :
احلمى ال�صفراء :
• قد تكمن �إحتمالية العدوى باحلمى ال�صفراء يف العديد من البلدان
يف �أفريقيا و �أمريكا الالتينية ب�سبب وجود امل�ستودعات احليوانية ونواقل
العدوى من البعو�ض.
• ت�شرتط بع�ض البلدان �شهادة دولية معتمدة للتطعيم �ضد احلمى
ال�صفراء من امل�سافرين القادمني من �أو امل�سافرين �إليها.
• ينبغي �أن ي�ؤخذ اللقاح على الأقل � 10أيام قبل ال�سفر.
• ميكن �أن يعطى هذا اللقاح كل ع�شر �سنوات �إذا لزم الأمر.
• مركز ال�شيخ �صباح ال�سامل ب�أم احل�صم هو املركز ال�صحي املعتمد
لإعطاء هذا اللقاح يف مملكة البحرين.
حمى التيفوئيد :
• هنالك خماطر حمتملة للعدوى بحمى التيفوئيد تكمن يف عدة دول
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فيجب �أخذ امل�شورة ال�صحية للت�أكد من احلاجة لأخذ اللقاح على �ضوء
وجهة ال�سفر.
• قد تنتقل العدوى عن طريق الغذاء� ،أو ال�شراب امللوث باجلرثومة
امل�سببة للعدوى.
• تبد�أ فعالية اللقاح ا�سبوع اىل ا�سبوعني بعد احلقن.
• ميكن �أن يعطى هذا اللقاح كل ثالث �سنوات �إذا لزم الأمر.
• اللقاح متوفر يف جميع املراكز ال�صحية.
التهاب الكبد الوبائي (�أ) :
• هنالك خماطر حمتملة للعدوى بالتهاب الكبد الوبائي (�أ) تكمن يف
عدة دول فيجب �أخذ امل�شورة ال�صحية للت�أكد من احلاجة لأخذ اللقاح
على �ضوء وجهة ال�سفر.
• لقاح التهاب الكبد (�أ) �آمن وفعال للغاية �إذا مت �أخذ جرعتني من
اللقاح.
• يو�صى ب�أخذ اجلرعة االوىل من لقاح التهاب الكبد الوبائي (�أ) يف
�آقرب وقت عند التخطيط لل�سفر يف حني تعطى اجلرعة الثانية بعد
فرتة التقل عن �ستة �أ�شهر من اجلرعة الأوىل لتوفري حماية طويلة املدى.
• اللقاح متوفر يف جميع املراكز ال�صحية.

14

التهاب احلمى ال�سوية ال�سحائية :
• هنالك خماطر حمتملة للعدوى باملكور�ت �ل�سحائية تكمن يف عدة دول
فيجب �أخذ �مل�سورة �ل�سحية للتاأكد من �حلاجة الأخذ �للقاح على �سوء
وجهة �ل�سفر.
• د�ء �لتهاب �حلمى �ل�سوكية �ل�سحائية �لناجم عن �ملكور�ت �ل�سحائية
هو �لتهاب جرثومي حاد ،و�أعر��سه قد تتمثل بحمى مفاجة و�سد�ع،
وتقيوؤ وت�سلب يف �لرقبة.
• ت�سرتط �ململكة �لعربية �ل�سعودية �أخذ لقاح �ملكور�ت �ل�سحائية
�لرباعي للحجاج ،كما يو�سى �مل�سافرون �إىل منطقة حز�م �اللتهاب
�ل�سحائي (بع�ض �لبلد�ن �الأفريقية) ،و�لبلد�ن �الأخرى ذ�ت �ملخاطر
�ملحتملة باأخذ �للقاح.
• ميكن �أن يعطى لقاح �ملكور�ت �ل�سحائية �لرباعي متعدد �ل�سكريات كل
ثلث �سنو�ت �إذ� لزم �الأمر.
• �للقاح متوفر يف جميع �ملر�كز
�ل�سحية.
املالريا :
• �مللريا هو مر�ض �سائع يف �لعديد من
�لبلد�ن �لتي يزورها �سنوي ًا عدد كبري من
�مل�سافرين.
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• خطر الإ�صابة باملالريا للم�سافرين متفاوت بدرجة كبرية من بلد �إىل
�آخر وحتى بني املناطق يف البلد الواحد.
• للوقاية من املالريا يو�صى امل�سافرون (وزن >  45كلغ) ب�أخذ امليفلوكوين
 250ملغم مرة واحدة �أ�سبوعيا على ان يبد�أ �أ�سبوع واحد على االقل قبل
ال�سفر �إىل منطقة انت�شار املالريا و ي�ستمرب�أخذه مرة واحدة �أ�سبوعي ًا
خالل ال�سفر وملدة � 4أ�سابيع بعد العودة اىل الديار� ،أما عن اجلرعة
للأطفال دون (<  45كلغ) فيجب ا�ست�شارة الطبيب ملعرفة اجلرعة
املنا�سبة وفق ًا للوزن .كما توجد �أدوية �أخرى للوقاية من املالريا.
• ميكن للأطباء يف املراكز ال�صحية كتابة و�صفة طبية بدواء املالريا.
• ال يوجد دواء بفعالية  ٪ 100ملنع الإ�صابة باملالريا  ،وبالتايل يجب
اتخاذ تدابري �أخرى للحد من ل�سع احل�شرات .وت�شمل هذه التدابري :
 النوم يف غرف تتوافر فيها و�سائل احلماية من دخول
البعو�ض ،كما يجب النوم حتت النامو�سية املعلقة فوق
ال�سرير (يف�ضل �أن تكون النامو�سية معاجلة مبواد
كيميائية طاردة للح�شرات).
ا�ستخدام املواد الطاردة للح�شرات مثل املراهم والغ�سول
والبخاخات.
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لب�س املالب�س الطويلة و يف�ضل ذات الألوان الفاحتة
لتغطية اليدين وال�ساقني على اخل�صو�ص يف امل�ساء،
كما ميكن معاجلة املالب�س با�ستخدام املواد الطاردة
للح�شرات.

• ا�ست�شارة الطبيب ملزيد من املعلومات حول هذا الدواء للت�أكد من عدم
وجود �أي موانع لأخذه .
• يجب مراجعة الطبيب عند حدوث �أعرا�ض املالريا (حمى ،وق�شعريرة،
و�صداع ،وتعرق)

البقاء ب�صحة جيدة �أثناء ال�سفر:

• معرفة ما اذا كانت مياه ال�صنابري �صاحلة لل�شرب ،و�إال فيجب �شرب
املاء املغلي �أواملياه املعب�أة فقط وجتنب الثلج امل�صنوع من م�صدر مياه غري
معروف.
• جتنب ال�سلطات والفواكه التي ت�ؤكل بدون تق�شري واحلليب ومنتجات
الألبان الغري مب�سرتة .ويو�صى �أي�ضا بتجنب الطعام غري املطهي ب�شكل
جيد.
• ين�صح ب�شرب الكثري من املاء والع�صائر خ�صو�ص ًا يف املناخات احلارة
لتجنب اجلفاف.
• يجب غ�سل اليدين با�ستمرار باملاء وال�صابون� ،أو ا�ستخدام معقم اليد
ملنع انتقال العدوى.
• اال�ستمرار يف تناول الدواء الوقائي للمالريا طوال فرتة ال�سفرعلى
النحو املو�صى به من قبل الطبيب.
• يجب احلر�ص على تناول �أدويتك التي تو�صف لك ب�شكل يومي ك�أدوية
الأمرا�ض املزمنة ح�سب تو�صيات الطبيب املعالج.
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• احلر�ص على نظافة وجفاف القدمني وارتداء �أحذية مريحة و جتنب
امل�شي حافي ًا.
• ارتداء قم�صان طويلة الأكمام و�سراويل طويلة ،وو�شاح �أو قبعة وعلى
اخل�صو�ص �أثناء التجول يف خارج ال�سكن.كما ين�صح با�ستخدام املواد
الطاردة للح�شرات للتقليل من ل�سع احل�شرات والبعو�ض.
• النوم حتت النامو�سيات املعاجلة مبواد كيمائية طاردة للح�شرات � ،إذا
كان ذلك ممكن ًا.
• جتنب ال�سباحة يف املياه العذبة كالبحريات والأنهار ال�سريعة يف بع�ض
الأماكن التي قد تكون م�صدر ًا لبع�ض الأمرا�ض.
• عدم التعامل مع احليوانات كالقرود ،والقطط ،والكالب التي الت�ضمن
حالتها ال�صحية وكذلك االبتعاد عن الأماكن التي يتم فيها تربية الدواجن
احلية �أو االحتفاظ بها وذلك لتجنب انتقال الأمرا�ض.
• جتنب امل�شاركة يف �إبر احلقن �أو الو�شم ملنع العدوى.
• عند ال�شعور بتوعك ين�صح با�ست�شارة الطبيب.
• حوادث ال�سيارات هي من بني الأ�سباب الرئي�سية لإ�صابات امل�سافرين.
�إذا كنت تقود ال�سيارة يف اخلارج يجب احلر�ص على :
 ارتداء حزام الأمان.
 و�ضع الأطفال ح�سب العمر يف املقعد اخللفي مع ربط االحزمة.
االلتزام بقوانني ال�سياقة.
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�� ستخد�م �خلوذ�ت �أثناء قيادة �لدر�جات ،و�لدر�جات �لنارية.

و�صيات ملا بعد العوة من ال�صفر:

• �إذ� كنت عائد ً� من منطقة م�ستوطنة بامللريا ،فيجب �ملو��سلة على �أخذ
�لدو�ء �لوقائي للمدة �لتي �أو�سى بها �لطبيب (� أ�سابيع للميفلوكوين).
• عند �ال�سابة بحمى �أو �أعر��ض �سبيه باالنفلونز� يجب �أخذ �مل�سورة
�لطبية و�إطلع �لطبيب باملعلومات �ملتعلقة بال�سفر.
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, äÉfGƒ«◊Gh ,AÉŸGh , óLƒJ ¬fCG ’EG , ¢VôŸG
,áH
≈∏Y ádƒªﬁ º«KGô÷ ÎdG ‘ , ™°SGh ¥É£f
ìGƒdCG É°Uƒ°üNh , G √òg ¿ƒµJh ¿É°ùfE’Gh
ÊGhC’Gh
¤EG ¢SÉ“ πbCG …O í°SÉªŸGh …ójC’G
¿É°ùfE’G áHÉ°UEGh ΩÉ© Dƒj ¿CG øµÁh , ™«£≤àdG
£dG ¤EG º«KGô÷G √òg
AGò¨dÉH ádƒ≤æŸG ¢VGôe π≤f
C’ÉH

?GPÉŸ

°ùZGh ,ΩÉ©£dG ∫hÉæ

J πÑb ∂jój π°ùZG
¢VÉMôŸG ¤EG ÜÉgòd √OGóYEG AÉæKCG
G ó©
áeóîà°ùŸG äGó©ŸGh
ìƒ£°ùdG ™«ªL Hô¡∂Wjój π°ùZG
h π°ùZG
, äGöû◊G øe ïÑ£
ŸG äÉMÉ°Sh ΩÉ©£dG ΩÉ©£dG OGóYE’
äÉfGƒ«◊G ôFÉ°ájShÉªM øª°VG
ñƒÑ£ŸG Ω
, ΩGƒ¡dGh

Ωƒë∏dG Éª«°S’ , áÄ«
ædG
, ájôëÑdG áª©WC’Gh áª©WC’G ¿C’
ájƒàﬁ ¿ƒµJ ób , øLGhódGh
¤EG É¡∏≤f øµÁ Iô£N, É¡JGQÉ°üYh
ΩÉ©£dG OGóYEG AÉæKCG i º«KGôL ≈∏Y
ôNC’G áª©WC’G
¬æjõîJh

?GPÉŸ

∂àaÉ¶f ≈∏Y ßaÉM

GQGôµJh GQGôe Éª¡∏

Iô£ÿG º«KGô÷G
πà≤
ƒ¡W ¿EG äÉ°SGQód j ó«÷G ïÑ£dG ¿C’
óYÉ°ùj ¿CG øµÁ ájƒ G øe í°†JG óbh ÉÑjô≤J
Äe 70
áªFÉb πª°ûJh .¬dhÉæ áLQO ≈àM ΩÉ©£dG
J á«fƒe
É°UÉN ÉeÉªàgG Ö∏ CÉe ¿Éª°V ≈∏Y
£àJ »àdG
,(áàØµdG ) áaƒØ∏Ÿ
G äÉjƒ°ûŸGh , ΩhôØŸáª©WC’G
≈¡£àJ »àdG øLGhó
G
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á∏eÉc
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ÑWG
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L
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ó©j ⁄ øLGhódGh ájƒÄe 70 áLQO ¤EG É¡dƒ
°Uh
Ωƒë∏dG äGQÉ°üY
(ÎeƒeôJ) IQGô
¿ƒd ¿CG øe ócCÉJ
ë∏d ¢SÉ
Gó«L Éæ«î°ùJ ñ«≤e ΩGóîà°SG π°†aC’Gh , ÉjOQ
h
ƒÑ£ŸG ΩÉ©£dG Ú
, øLGhódGh , Ωƒ

?GPÉŸ áfƒeCÉe IQGô

M áLQO ‘ ΩÉ©£dG

§°SƒàŸG ¥öT º«∏b’ á«ŸÉ©dG :áë°üdG áª¶æe Öàµe :áaô©Ã á«Hô©dG ”
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áª©WC’G ÚH ¢SÉªà
∏d ÉjOÉØJ á«YhCG ‘ G πãe) á∏°üØæe
ΩÉ©£dG øjõîàH ºb
áNƒÑ£ŸGh áÄ«ædG

ájôëÑdG áª©WC’Gh
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J IOÉYEÉH ºb
áYöùH ôKÉµàJ ¿CG
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áLQO ‘ ΩÉ©£dG øj£à°ùJ º«KGô÷G ¿C’
IQGôM áLQO õîJ ádÉM ‘ á≤FÉa ÚàYÉ°S øe ÌcCG áaô¨dG IQ
M áLQO ‘ ñƒÑ£ŸG
, ájƒÄe áLQO 60 AÉ≤HEÉHh áaô¨dG IQGôM á∏HÉ≤dGh áNƒÑ£
ŸG áª©WC’G ™«GôªL
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™eh ÉeÉ“ ∞bƒàj ¥ƒa hCG 5 â– ΩÉ©£dG
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e
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d

AÉ≤HEG ≈∏Y ßaÉM

°S ≈∏Y ßaÉM
(OGÈ ) áLÓãdG
‘ ≈àM á∏jƒW Ió¬Áe ó≤J óYƒe ≈àM
áaô¨dG IQGôMdG áL
ΩÉ©£
QO ‘ óªéŸG ΩÉ©£
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÷ÉY hCG Üöû∏d á◊É°
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¿ƒµàJ
QÉ«àNEG ‘ ¢Uôë∏d
üd
G
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ÉàdG Î°ùÑŸG
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G
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¬à«MÓ°U ïjQÉJ AÉ
¡àfG ó©H ΩÉ©£dG ΩóØdG π°ùZG
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á``jÉ```bƒdG = áaô```©`ª`dG

ájƒÄe áLQO 70

ájƒÄe áLQO 60
ájƒÄe áLQO5

á≤£æe
ô£ÿG

áÄ«ÑdG áë°U á£°ûfC’ »ª«∏bE’G õcôŸG
§°SƒàŸG ¥öûd »ª«∏bE’G ÖàµŸG
á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe
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