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 الملخص
الضروري مراقبة وقياس ، فمن ليهاالعالم. ومن أجل السيطرة ع دولتمثل األمراض المعدية أو السارية مشكلة مزمنة في جميع المقدمة: 

ية المجتمعية أو السرير البحثية الدراسات فيواضحة نظام فعال لمراقبتها. هناك ندرة  على المجتمع مع ضرورة إيجاد الناجمة عنهااألعباء 

المعوية المعدية واحدة من أكثر  ضتعتبر األمرا حول مدى انتشار األمراض المعدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.تم نشرها التي 

، وبما ومع ذلك عن مدى انتشارها في رأس الخيمة.بحثية وجد دراسة لكن ال تالعالم، فى  اتمجتمعال تمت دراستها لدىالتي شيوعا األمراض 

لى عجاهدة فإنها تعمل المتوسط البحر األبيض أن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي دولة عضو في منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق 

مراقبة ل. وقد بدأت الدولة في السنوات األخيرة في تطوير أنظمة التى توصي بها المنظمة لتنفيذ وتطبيق اللوائح الصحية الدولية طوضع خط

 مكافحتها. أنظمةفعالية  أو تقييم أعباء هذه األمراض لوصف موثقة منشورة ، لكن ال توجد دراساتالسارية العديد من األمراض المعدية

المجتمع ووصف نظام الترصد في إمارة رأس الخيمة  لدى (IIDs) المعديةالمعوية تهدف هذه الدراسة إلى تقدير عبء األمراض  األهداف:

 .)رأس الخيمة(

( وذلك باستخدام استبيان IIDsانتشار األمراض المعوية المعدية ) ةلتقدير نسب قطعيةعبارة عن دراسة م الجزء األول من هذا البحث،الطريقة: 

 في ( IIDs)األمراض المعوية المعدية انتشار  نسبةلتقدير  خاص لجمع المعلومات عن المشاركين عبر الهاتف

سنة( وذلك من جميع الفئات العمرية. وقد أكمل المشاركون  18أقل من  ٪25.2ذكور؛  ٪57.3؛ 1254سكان رأس الخيمة )العدد = تمثل عينة 

ذلك ولدى المشاركين،  (المعدية المعوية الديموغرافية ومعلومات حول اإلصابة باألمراضواالستبيان الذي يجمع الخصائص االجتماعية 

 .لمقابلة الهاتفيةالسابقة لخالل فترة األربع أسابيع األخيرة 

حكومية في المؤسسات الصحية التقييم األنشطة الرئيسية والوظائف الداعمة لنظام مراقبة األمراض المعدية وفي الجزء الثاني من الدراسة، تم 

 لمية. الصحة العا ةبناء على معايير منظم في رأس الخيمة

( خالل األربع أسابيع السابقة للمقابلة الهاتفية IIDsوجدت الدراسة بشكل عام أن معدل انتشار األمراض المعوية المعدية )النتائج: 

  :اإلناثمعدل اإلصابة لدى . وقد أوضح تحليل االنحدار اللوجستي متعدد المتغيرات أن %4.2هو

OR 2.43, 95%CI 1.16-5.07) ؛) 

 :األفراد من ذوي الدخل الشهري المتوسطلدى و

( (~ USD 4080-<6800: OR 5.42, 95%CI 1.15-25.48   

~ USD 6800<9530: OR 7.13, 95% CI 1.47-34.57)؛ ) 

سلبا باإلصابة  ينمرتبط سنا أو أكبر سنوات 6األعمار ون إيجابيا باإلصابة باألمراض المعوية المعدية. بينما وجد أن ذووأن المعدالن مرتبطا

من المشاركين المصابين باألمراض المعوية المعدية تلقوا  %49 وأن (.OR 0.95, 95% CI 0.90-0.99باألمراض المعوية المعدية )

  تلقوا األدوية بدون وصفة طبية.منهم  %20.8وأن الرعاية الصحية 

األعلى المتمثل في الطب لى مستويين: المستوى وذلك عمة وأوضحت الدراسة وجود أنظمة لمراقبة األمراض المعدية بإمارة رأس الخي

 ألمراضاأيضا وجود بنية أساسية ووظائف دعم خاصة بأنظمة مراقبة  الدراسة المستشفيات. وأوضحتدنى المتمثل في والمستوى األالوقائي 

م مثل عدم توحيد طريقة العمل بين المؤسسات وأنها فعالة رغم أن هناك بعض األمور التي تعيق تطوير النظاعلى كال المستويين المعدية 

المختلفة وعدم وجود تدريب الزامي يشمل جميع العاملين في هذا المجال. وعدم تطبيق برامج تحسين الجودة على نظام ترصد االمراض 

 المعدية في رأس الخيمة. 

د قدولة اإلمارات العربية المتحدة، ومراض المعوية المعدية في مجتمع انتشار األ معدلأول دراسة لتقدير هذه المساهمات الهامة للدراسة: 

كندا  المعدالت في ( ولكن أقل من%4الصين )المعدل في الدراسات المثيلة بض المعوية المعدية يماثل اوجدت الدراسة أن معدل انتشار األمر

المعدية برأس  األمراضلوصف نظام مراقبة  من نوعها اسةدرأول هي (. و%6( والواليات المتحدة األمريكية )%7هولندا )و ،(10%)

 .تحسين الخدماتالمطلوبة ل التدخالتالخيمة بغرض تحديد 

عدالت انتشار األمراض المعدية في مجتمع رأس الخيمة، كما مجديدة خاصة بأساسية  معلوماتكشفت الدراسة عن ة: يسد الثغرات المعرف

 .المعدية الحالي في إمارة رأس الخيمةوثقت لنظام مراقبة األمراض 

اإلبالغ عن األمراض، األمراض المعدية، مراقبة األمراض المعدية، نظام مراقبة األمراض المعدية، األمراض : كلمات البحث الرئيسية

 ، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.مدى االنتشار علم األوبئة، ،المعدية المعوية


