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المعلومات  )ECDCالمركز األوروبي للوقایة من األمراض ومكافحتھا (
 الصحیة

 

ات أو دال تھدف المعلومات الواردة في ھذه النشرة إال ألغراض التثقیف العام. الرجاء االتصال بالسلطات المسؤولة في دولتك للحصول على اإلرشا إخالء المسؤولیة:
 التشریعات الخاصة بدولتك.

 ما ھو داء الفیالقة؟
 معلومات أساسیة

. وعلى الرغم من ذلك، یمكن الحد من خطر داء الفیالقة في نُزل السفر. تشتمل ھذه النشرة على *مسافًرا بداء الفیالقة 1000یتم اإلبالغ كل عام عن إصابة أكثر من 
 معلومات تخص مالكي أو مدیري النزل السیاحیة (مثل الفنادق أو الشقق أو أماكن إقامة المخیمات). 

 ما ھو داء الفیالقة؟
من المرضى المصابین بھذا الداء. ال  %10-5. یموت حوالي الفَیلَقِیَّاتلرئة) والذي یحدث بسبب بكتیریا یعد داء الفیالقة أحد أنواع االلتھاب الرئوي الخطیرة (عدوى ا

. یعد األشخاص المصابون بأمراض مستترة لم یتم تشخیصھا والمدخنون وكبار السن ھم األكثر عرضة لخطر الفَیلَقِیَّاتیصاب بھذا الداء كل شخص یتعرض لبكتیریا 
. تبدأ األعراض عادة في الظھور بعد یومین إلى عشرة أیام من اإلصابة بالعدوى ولكن قد تنتظر األعراض في الفَیلَقِیَّاتعند تعرضھم لبكتیریا  اإلصابة بالمرض

 حاالت نادرة لمدة ثالثة أسابیع حتى تبدأ في الظھور.

بع ذلك سعال جاف وصعوبات في التنفس قد یتطور لیصبح التھابًا رئویًا خطیًرا. كما یبدأ ھذا المرض عادة بارتفاع بالحمى والقشعریرة والصداع وألم في العضالت. یت
تھم باستخدام فى ومعالجیعاني ثلث المرضى تقریبًا من اإلسھال أو القيء ویصاب نصفھم تقریبًا بالتشویش أو الھذیان. یحتاج معظم المرضى إلى الدخول إلى المستش

 م تشخیص المرض فحوصات معملیة معینة. یتم التشخیص عادة بعد رجوع المسافر إلى وطنھ األم.المضادات الحیویة المناسبة. یستلز

 كیف تحدث العدوى بداء الفیالقة؟
الماء وتتكاثر  في تلك البكتیریاتحدث العدوى بداء الفیالقة عن طریق استنشاق قطرات المیاه المجھریة (رذاذ مائي دقیق) التي تشتمل على بكتیریا الفَیلَقِیَّات. تعیش 

درجة مئویة. ویمكن  50إلى  20عندما تصبح الظروف مناسبة؛ مثل المیاه الراكدة في المسطحات المائیة التي ھي من صنع االنسان عند درجة حرارة تتراوح من 
ا" أو أو عن طریق الفقاعات الطافیة عبر المیاه في حوض "سبمثالً عن طریق تشغیل الصنبور أو مرشة االغتسال  الفَیلَقِیَّاتأیًضا أن یتكون الرذاذ الذي یحمل بكتیریا 

 عن طریق بعض أنظمة تكییف الھواء. 

                                                      
. متاح من 2016استكھولم: المركز األوروبي للوقایة من األمراض ومكافحتھا؛  2014المركز األوروبي للوقایة من األمراض ومكافحتھا داء الفیالقة في أوروبا،  *

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/legionnares-disease-europe-2014.pdf 
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 ھل نُزل اإلقامة ھي مصدر العدوى؟
ذلك  . قد یكونفي حالة اإلبالغ عن شخص مریض بداء الفیالقة یقیم في نزل معین، فإن ذلك ال یعني بالضرورة أن ذلك المریض أصیب بالعدوى في ھذا المكان
ة خص خالل فترالمریض قد أصیب بالعدوى من مجموعة متنوعة من األماكن. وعلى الرغم من ذلك، في حالة بقاء حالتین مرضیتین أو أكثر في نفس النزل وباأل

 ت عاجلة في ذلك النزل.زمنیة قصیرة، فستزداد احتمالیة أن یصبح ذلك النزل مصدًرا لتناقل العدوى. في مثل ھذه الحالة، من الضروري القیام بتحقیقا

 بصفتك مدیًرا لنزل سیاحي، ینبغي أن تحذر من خطر داء الفیالقة وأن تتخذ التدابیر الالزمة لتقلیل ھذا الخطر بأكبر درجة ممكنة.

 ما ھي جوانب الخطر في النزل السیاحي؟
 بعض أمثلة ذلك فیما یلي: یظھر خطر العدوى عندما تتكون قطیرات الماء الدقیقة (الرذاذ المائي الدقیق). تتمثل

 مرشات االغتسال والصنابیر •
 أحواض السبا/الدوامات المائیة •
 أبراج التبرید ومكثفات التبخیر المستخدمة في تكییف الھواء •
 نافورات الزینة وباألخص في األماكن الداخلیة •
 منصات عرض الطعام المشبعة بالرطوبة واألجھزة األخرى المشبعة برذاذ المیاه  •
 ت المائیة في خراطیم الحدائق والمستخدمة في ري النباتاتالوصال •

 ؟الَفیلَِقیَّاتما األماكن التي تنمو وتتكاثر فیھا بكتیريا 
 درجة مئویة  50و 20في المیاه في درجات حرارة تنحصر بین  •
 في خزانات وصھاریج المیاه الساخنة والباردة •
 منعدًما (یشتمل ذلك على الغرف غیر المأھولة)في األنابیب التي یكون تدفق الماء فیھا ضعیفًا أو  •
 في الطین (األغشیة الحیویة الرقیقة) والتراب الموجود على األسطح الداخلیة لألنابیب والخزانات  •
 في األنسجة المطاطیة والطبیعیة في فلكات التثبیت وسدادات منع التسرب •
 في سخانات المیاه وصھاریج تخزین المیاه الساخنة •
 الكلسیة والصدأ داخل األنابیب ومرشات االغتسال والصنابیر.  في الرواسب •

 وزیادة خطر إصابة الضیوف والعاملین في المكان بالعدوى.  الفَیلَقِیَّاتتشجع ھذه الظروف على نمو بكتیریا 

 كیف يمكننا مراقبة داء الفیالقة؟ 
الفیالقة. ویتم تنسیق تلك الجھود بواسطة المركز األوروبي للوقایة من األمراض ومكافحتھا  ) بمراقبة داءELDSNetتقوم الشبكة األوروبیة لمراقبة داء الفیالقة (

)ECDCیة والعدید ب). تضم تلك الشبكة مجموعة من اختصاصیي الوبائیات وأخصائیي المكروبیولوجیا الذین قامت سلطات الصحة العامة الوطنیة في الدول األورور
ما كلم بتعیینھم. تقوم ھذه الشبكة بتناقل المعلومات بین الدول التي یصاب فیھا الناس بھذا الداء وبین الدول التي قد تحدث العدوى فیھا. من الدول األخرى في أنحاء العا

ق لعدوى عن طریا تتبع ھذه الشبكة مجموعة من اإلجراءات إلبالغ العاملین في الرحالت السیاحیة بأماكن ومناسبات تجمع الحاالت المرضیة. یمكنك تقلیل خطر
 .الفَیلَقِیَّاتتطبیق خطة لمكافحة بكتیریا 

ما الذي يمكنني فعله كمدير لنزل سیاحي لتجنب 
 نشر عدوى مرض الفیالقة بین ضیوفي؟

نقطة من أجل تقلیل خطر بكتیريا  15تقلیل الخطر: خطة تشمل 
 الَفیلَِقیَّات

 یمكن تقلیل خطر داء الفیالقة. 

  :الفَیلَقِیَّاتنقطة من أجل تقلیل خطر بكتیریا  15نادق ومالكو النزل السیاحیة األخرى الخطة المكونة من یوصى بأن یتبع مسؤولو الف

 . الفَیلَقِیَّاتحدد شخًصا واحًدا یكون المسؤول عن مكافحة بكتیریا  .1

ذ دوره على أكمل وجھ وتأكد من تدریب باقي العاملین بحیث تأكد أن ذلك الشخص المعین لتلك المھمة لدیھ ما یكفي من التدریبات والخبرات التي تمكنھ من تنفی .2
 یكونون على درایة بأھمیة دورھم في مكافحة بكتیریا الفَیلَقِیَّات. 

في درجة مئویة (ساخنة جًدا لدرجة ال یمكن معھا وضع الیدین فیھا إال لثوان معدودة)  60 - 50حافظ على سخونة المیاه الساخنة مع تدویرھا طوال الوقت:  .3
 جمیع أجزاء منظومة وصالت المیاه الساخنة. 

درجة مئویة في جمیع أجزاء الوصالت وحتى كل المنافذ  20حافظ على برودة المیاه الباردة طوال الوقت. ینبغي االحتفاظ بھا عند درجات حرارة تنخفض عن  .4
ل كل الجھود لضمان دخول المیاه الباردة إلى المبانى وبقائھا باردة قدر اإلمكان (قد یتعذر استیفاء ذلك عندما تكون درجة الحرارة المحیطة مرتفعة ولكن ینبغي بذ

 عند تخزینھا).

لیھا ع قم بتشغیل كل الصنابیر ومرشات االغتسال في غرف الضیوف والمناطق األخرى لبضع دقائق لسحب المیاه (حتى تصل إلى درجات الحرارة المنصوص .5
 قل في األسبوع إذا كانت تلك الغرف خالیة من النزالء وقم بتكرار ھذا اإلجراء دائًما قبل تسلیمھا للنزالء. ) مرة واحدة على األ4و 3في النقطتین 

 حافظ على نظافة رؤوس مرشات االغتسال والصنابیر وخلوھا من الرواسب الكلسیة.  .6
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 مرتین على األقل كل عام.  -ھواء بشكل منتظم قم بتنظیف وتعقیم أبراج التبرید واألنابیب المتصلة بھ والمستخدمة في أنظمة تكییف ال .7

 قم بتنظیف سخانات المیاه (المسخنات الحراریة) وتصریف المیاه منھا وتطھیرھا مرة كل عام.  .8

ام وفي سخانات ساعات بعد انتھاء العمل في ذلك النظ 4-2مللیجرام/لتر) لمدة  50قم بتطھیر نظام وصالت المیاه الساخنة باستخدام مستوى مرتفع من الكلور ( .9
 المیاه وقبل بدایة كل موسم. 

 قم بتنظیف وتعقیم كل فالتر المیاه بشكل منتظم حسب توجیھات الشركة المصنعة وذلك كل شھر إلى ثالثة أشھر على األقل.  .10

 یتھا في أماكنھا بإحكام. افحص صھاریج تخزین المیاه وأبراج التبرید ووصالت المیاه الظاھرة كل شھر. تأكد من سالمة جمیع األغطیة ومن تثب .11

ملیجرام/لتر وقم بتنظیفھا إذا كانت بھا رواسب أو أي نوع آخر  50افحص خزانات المیاه الباردة من الداخل مرة واحدة على األقل كل عام وقم بتعقیمھا باستخدام  .12
 من األوساخ. 

لى تقطع أو انعدام تدفق المیاه في وصالت األنابیب وقم بتعقیم النظام بعد أي عمل تأكد عند إدخال تعدیالت على النظام أو تركیب تجھیزات جدیدة أنھا ال تؤدي إ .13
 تقوم بھ. 

 في حالة وجود حوض سبا (یعرف أیًضا بأحواض سبا الدوامیة أو "الجاكوزي" أو حمامات سبا)، فتأكد مما یلي:  .14

ور أو البروم مللیجرام/لتر من الكل 3-2خضوع تلك األحواض بشكل مستمر للمعالجة باستخدام  −
 " ثالث مرات على األقل في الیوم؛pHوتأكد من مراقبة المستويات واألس الھیدروجیني "

 استبدال نصف كمیة المیاه على األقل كل يوم؛ −
 خضوع الفالتر الرملیة للغسیل المرتد يومیًا؛ −
 تنظیف النظام بأكمله وتعقیمه مرة كل أسبوع. −

 " وتركیزات الكلور وتأكد أن المدیر یطلع علیھا بصفة منتظمة.pHمعالجة المیاة مثل درجة الحرارة واألس الھیدروجیني "االحتفاظ بسجالت یومیة لكل قراءات  .15

امة في لطات الصحة العینبغي طلب مزیٍد من النصائح حول الضوابط المحددة من الخبراء في ھذا المجال. یمكن تنفیذ تقییم مخاطر كامل في نزل اإلقامة. تستطیع س
 بلدك أن تقدم لك مزیًدا من النصائح. 

 الَفیلَِقیَّات الفحوصات البیئیة لبكتیريا 
أداة مفیدة ولكن فقط في حالة تنفیذھا بواسطة أفراد مدربین حیث یقومون في الوقت نفسھ بتقییم نظام المیاه أیًضا. عالوة على ذلك،  الفَیلَقِیَّاتتعد فحوصات بكتیریا 

 ISSO" أو UKAS(أي بواسطة معامل خدمة االعتماد في المملكة المتحدة " الفَیلَقِیَّاتبواسطة المعامل المعتمدة إلجراء فحوصات بكتیریا  ینبغي فحص عینات المیاه
 قِیَّاتالفَیلَ بكتیریا  " أو جھات وطنیة مكافئة). إن نتیجة الفحص السلبیة ال تعني بالضرورة أن موقع نزل اإلقامة خالیًا منACCREDIAأو جھة االعتماد االیطالیة "

 وأنھ ال یوجد أي خطر.

كیف يمكنني العثور على مزيٍد من المعلومات عن 
 ھذا الموضوع؟

عة الدراسات بالسفر" من مجمویمكنك العثور على مزیٍد من المعلومات وعلى رابط ینقلك إلى "اإلرشادات الفنیة للتحقیق والمكافحة والوقایة من مرض الفیالقة المتعلق 
 . * (ELDSNet) على الموقع اإللكتروني للشبكة األوروبیة لمراقبة داء الفیالقة (ESGLIوروبیة لعدوى الفیالقة (األ

                                                      
* http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/legionnaires_disease/ELDSNet/Pages/index.aspx 


