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ما هو عالج التيفوئيد؟
•  السوائل 

•  الراحة
•  المضادات الحيوية المناسبة

ما هي مضاعفات التيفوئيد؟
•  تسمم الدم 

•  فقدان الوعي 
•  التهاب الغشاء البيريتوني

    (الغشاء الذي يحيط جدار البطن) 
•  ثقب ونزيف في االمعاء 

•  انتشار االلتهاب إلى العظم والمفاصل

ما هي طرق الوقاية من التيفوئيد؟
غسل الفاكهة والخضروات جيد� 

تحضير ا�طعمة وطهيها بشكل جيد
شرب المياه الغير الملوثة

تفادي الثلج المجهول المصدر
االهتمام الجيد بالنظافة الشخصية كغسل 

اليدين
اللقاح ضد التيفوئيد يعطي مناعة ضد التيفوئيد 

بنسبة ٧٥%، تقل إلى ٥٥% بعد ٣ سنوات
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هل تعلم؟
تسبب بكتيريا السلمونيال

“Salmonella Typhi” التيفية
مرض التيفوئيد

من أهم أعراضه الحمى، الصداع وآالم البطن

ينتقل خاصًة من خالل ا�كل
والمياه الملوثين بالبكتيريا

التيفوئيد



ما هو مرض التيفوئيد؟
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كيف يتم تشخيص التيفوئيد؟
فحص وزرع دم
فحص وزرع براز
فحص ا�شعة

هبوط في الكرويات البيضاء
ارتفاع ”ALT, AST“ في الكبد

لتحّري  مصلي  اختبار  وهو   “Widal test” اختبار 
ا�جسام المضادة ولكنه قليل الحساسية ويرتفع 

في ا�سبوع الثاني من المرض
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الحمى الشديدة
الصداع وا«رهاق

ا«مساك أو ا«سهال 
فقدان الشهية

آالم شديدة في البطن
بقع زهرية اللون على الصدر والظهر

تضخم الطحال والكبد
تورم مؤلم في الغدد اللمفاوية

الهذيان في الحاالت الشديدة
بطء قلب نسبي
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ما هي أعراض التيفوئيد؟
ثالثة  إلى  أسبوع  مرور  بعد  عادًة  ا�عراض  تظهر 

أسابيع على التعّرض. ونذكر منها:

كيف ينتقل التيفوئيد؟
ينتقل التيفوئيد بشكل رئيسي: 

عن طريق الماء وا�كل الملّوثين ببكتيريا السلمونيال 
التيفية

غير  والحليب  الدواجن  البيض،  اللحوم،  تعتبر 
المعّقم من أهم طرق إنتقال التيفوئيد

إلى  المرض  بهذا  المصاب  يد  من  ينتقل  كما 
الطعام أو الشراب

وأحيانÄ ينتقل عبر حاملي البكتيريا في أجسادهم 
وخاصًة الذين يعملون في إعداد الطعام فيمكن 
المرارة  كيس  في  تتعشش  أن  البكتيريا  لهذه 
وخاصًة في حصوات المرارة من دون أن تظهر على 

حامليها أعراض المرض.
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التيفية،  بالحمى   Äأيض وُيعرف  التيفوئيد  مرض 
الُحمى المعوية، حمى التيفوئيد أو التيفود

هو من ا�مراض المعدية والمعروفة منذ القدم
وهو مرض وبائي خطير تسببه جرثومة السلمونيال 

“Salmonella typhi” التيفية
الصغار)  من  أكثر  (الكبار  المختلفة  ا�عمار  يصيب 

وينتشر في الدول النامية
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