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المقدمة
يأتي هذا الدليل امتداداً للدالئل السابقة التي صدرت من ددار الببائينات بنبزار

الصحة القبمية بفيها تحديث للمعلبمات بطرق بقاية بمكافحة المرض .

يعتبننر اهسننهال المننائي الحنناد م ن اكفننر االم نراض فتك ناً ب ي ن فر لنني ال احيننة

الصننحية باالقتصننادية للوننرد بالم تم ن  .ت ننير معتننل الدراسننات النني ا د ننبل
المننرض أل ي م طقننة يصننع م ع نه بلك ن يمك ن السننيطر لنني ا ت نناره بات نناذ
اه راءات البقائية .

في الل الفالفة قرب الماضية دلت الدراسات العالمية المكفوة لي أ ه :

 في  %90م الحاالت تكنب االصنابة بسنيطة بيصنع توريقهنا من أ نبا
االسهاالت األ رى .

 يكفر يب حاملي العدب ي .
 يتحس

الج معتل الحاالت بناألرباء الومنب ي ممنا يقلنل سنبة البفنا ألقنل

م . %1

 تعتبر معال ة مياه ال ر بسالمة الطعنال بالنت لا السنليل من الوضنالت
بال تافة العامة بال

صية م أهل بسائل البقاية م المرض .

ي مل هذا الدليل فالفة أببا :
الباب األول  :تعريف المرض
لي التعريف المبحد للمرض ،طريقة ا ت نار المنرض  ،أهنل
يحتب ي هذا البا
مصادر اهصابة بالبقاية ضد المرض .
الباب الثاني  :االستعداد المبكر لإلسهال المائي الحاد :
يضل هذا البا كل اصر االستعداد المبكنر لإلسنهال المنائي الحناد بالمتمفلنة

في :

 توعيننل ل ننا الط نباري الصننحية لننت المسننتبيات الم تلوننة بالباليننة ،
طه التصد ي بالمبا هة



تننال الترصنند المرضنني باهبننال  ،التأكنند المعملني للمننرض ،الم ننزب

االستراتي ي ،

 تنننندري العنننناملي  ،فريننننق استقصنننناء الببنننناء  ،األ ننننراءات البقائيننننة
ال اصة بالتي ت مل سالمة مياه ال ر  ،سنالمة الطعنال ب النت لا
السليل م ال وايات بفضالت اه سا  .التفقيف

 الصحي بالتقييل المستمر ل تال االستعداد المبكر .
الباب الثالث التصدي لوباء اإلسهال المائي الحاد:
 ي مل هذا البا طبات التصد ي لبباء اهسهال المنائي الحناد بالتني
تضننل درسننال فننرق االستقصنناء

نند تهننبر م نرات الببنناء  ،ت هيننز

البحدات الصحية بتطبيق بربتبكبل الج الحاالت  ،تطبينق ا نراءات
التعقيل المطلببه  ،متابعة د راءات االستعداد المبكر بتكفيف األ نراف

بالمتابعة .
الباب الرابع الملحقات:






مركز عزل وعالج حاالت االسهال المائي الحاد
استمارة البالغ اليومي لالسهال المائي الحاد
استمارة تقصي حاالت االسهال المائي الحاد
استمارة متابعة انشطة الكلوره اليومية
ارشادات الستخدام الكلور

تعريف المرض

ي نننمل هنننذا البنننا التعرينننف المبحننند للمنننرض ،طريقنننة ا ت نننار المنننرض  ،أهنننل

مصادر اهصابة بالبقاية ضد المرض .

أوالً التعريف الموحد للمرض :

 اشتباه المرض (: ) suspected case
دسهال مائي ف ائي حاد بدب مغا ي به ماء األرز بربما يصاحبه طراش .

اصة في األ مار أكفر م مس س بات .
 احتمال المرض ( : ) probable case

األ راض أ اله زائداً فقدا السبائل السري بحدبث البفا

الل سا ات اذا لل

تعبض السبائل  .بيعتبر حدبث اهسهال بالبفيات بسط الكبار م

أهل

م رات االحتمال في لل األببئة .
 تأكيد المرض ( -: confirmed case
ي كد اهسهال المائي الحاد لت أ ه كبلي ار بز ار ة ب زل ضمات ( ميكرببات )
الكبلي ار م

البراز أب مسحه م

المصلي للميكرب (. )species

المستقيل بذلك دضافة للبقبف

لت ال ب

ثانيا ً  :طريقة االنتشار -:



بباء معبياً تسببه الم مب ة المصلية( ( O1 ،0139
تعتبر الكبلي ار ً
 serogroupم باكتريا الضمة الهيضية (.) Vibrio cholerae
ت ت ر الكبلي ار

طريق ت ابل المياه بالغذاء الملبث ببكتريا الكبلي ار

ثالثا ً أهم مصادر االصابة -:
 .1ر المياه الملبفة .

 .2أكل األطعمة الملبفة .

 .3الوباكه بال ضربات الملبفة .طعال البحر
بالمياه الملبفة غير المطهي يداً .

رابعا ً الوقاية ضد المرض -:
ت ننننمل البقايننننة ضنننند المننننرض اه ننننراءات

التالية :

 .1سالمة مياه ال ر
 .2سالمة الطعال

 .3الت لا السليل م ال وايات
بفضالت اه سا .

اإلستعداد المبكر

ي مل هذا البا أهل

اصر االستعداد المبكر بالتي تتمفل في :

 /1توعيل ل ا الطباري الصحية لي المستبيات الم تلوة .
 /2ب بد طنه للتصند ي بالمبا هنة العا لنة بمي از ينة محندد بتنبفير هنذه
المي از ية.
 /3ب بد تال فا ل للترصد المرضي باهبال .
 /4تبفر دمكا ية التأكد المعملي للمرض .
 /5تبفير م زب استراتي ي م اللقاح باهمدادات األ رى .
 /6تدري العاملي .
 /7ب بد فريق مدر الستقصاء البباء .
 /8اه راءات البقائية ال اصة :
أ/سالمة مياه ال ر .
 /سالمة الطعال .
ج  /الت لا السليل م ال وايات بفضالت اه سا .
 /9التفقيف الصحي .
 /10التقييل المستمر ل تال االستعداد المبكر
بيتل توعيل ذلك في مايلي

 )1تفعيل لجان الطوارئ الصحية على المستويات المختلفة بالوالية :


مفهوم اللجنة -:

هي م مب ة متكاملة م العناملي بممكا ينات محندد مهمتهنا د ناز منل


محدد بطريقة استف ائية .
متي تتكون اللجنة -:

ت كل الل ة لتعمل بصبر دائمة بمستمر بتوعل بصبر كبير في األبقات

التننت يتبقن فيهننا حنندبث أببئننة أب كنبارث  .بي ن أ يكننب توعيننل الل ننة

سابقاً لبقنت الحندث حتنت تقنبل بعمنل اه نراءات البقائينة المطلببنة  .لم ن
حدبث مكافحة االسهال المائي الحاد توعل الل ة في التربف التالية -:
 )1قبل بداية فصل ال ريف
 )2حدبث سيبل بالم طقة
 )3حدبث فيضا ات

 )4زبح أ داد كبير م السكا

 )5ب بد م رات لحدبث بباء
 )6ترد ي ال في صحة البيئة


المستويات التي يتم فيها تكوين لجان الطوارئ الصحية :

 )1مستبى بزار الصحة القبمية (بقرار م السيد البكيل أب م
يوبضه) .

 )2مستبى بزار الصحة البالئية (بقرار م السيد المدير العال أب
م يوبضه) .

 )3مستبى المحلية (بقرار م السيد المعتمد أب م يوبضه) .



هياكل لجان الطوارئ -:

لت مستبى بزار الصحة القبمية :

أ)

 /1السيد بكيل بزار الصحة
 /2مدير ددار الط البقائي
 /3مدير الببائيات

 ،، /4الر اية الصحية األبلية
 ،، /5ال الط العال ي

ائباً للرئيس

مقرراً

ضباً

،،

 /6مدير ددار صحة البيئة

،،

 /8مدير الصيدلة

،،

 /7م سق الطباري

،،

 /9الم تمات ذات الصله

،،

 /11مدير التغذية

،،

 /10مدير المعامل

)

رئيساً

،،

 /12مدير تعزيز الصحة

،،

 /13ال هات ذات الصلة

،،

لت مستبى بزار الصحة البالئية :

 /1مدير ال بزار الصحة البالئية
 ،، ،، /2ددار الط البقائي
 ،، /3الببائيات

 ،، /4الر اية الصحية األبلية
 ،، /5ال الط العال ي

 /6مدير ددار صحة البيئة

رئيساً

ائباً للرئيس

مقرراً

ضباً

،،
،،

 /7م سق الطباري الصحية باالعب اال سا ي ،،

،،

 /8مدير الصيدلة

 ،، ،، /9الم تمات

،،

 ،، ،، /10المعامل

،،

 /12مدير تعزيز الصحة

،،

،،

 ،، ،، /11التغذية

 /13ال هات ذات الصلة
ج)

،،

لي مستبى المحلية :

رئيساً

 /1مدير ال دمات الصحية

مقرراً

 /2م سق الببائيات

 /3موتش صحة البيئة بالمحلية

ضباً

 /5ممفل للمياه

،،

 /4م سق التفقيف الصحي

،،

 /6ممفل الم تمات بالمحلية

،،

 /7ال هات ذات الصلة



،،

مهام لجان الطوارئ عند حدوث مؤشرات لالسهاالت الوبائية -:

أ ) ل ة الطباري الصحية برئاسة البزار القبمية -:
 /1الت طيط باالستعداد المبكر لم

حدبث االسهاالت الببائية .

 /2استقطا الد ل الالزل ف ياً بمادياً بلب ستياً.

 /3تحديد المهال بالمسئبليات ال اصة باالستعداد المبكر بالتصد ي
للبباء بتكب مر عية ف ية

 /4تكبي بت يط ل ا الطباري الصحية بالمستبيات األد ت .
 /5متابعة المبقف بتقييل ا طة االستعداد بالتصد ي لبباء االسهال
المائي الحاد

) ل ة الطباري الصحية برئاسة البزار البالئية -:
 /1الت طيط باالستعداد لم

حدبث االسهاالت الببائية .

 /2تكبي بت يط ل ا الطباري الصحية بالمستبيات األد ت .

 /3تحديد المهال بالمسئبليات ال اصة باالستعداد المبكر بالتصد ي
للبباء بتكب مر عية ف ية

 /4استقطا الد ل الالزل .

 /5مراقبة البض الصحي بالبالية باالبال

 /6التقبيل باأل راف لت مليات المكافحة .

البباء .

 /7الت سيق م الم تمات بالقطا ات ذات الصلة .

ج) ل ة الطباري الصحية بمدار ال دمات الصحية بالمحلية -:
 /1الت طيط بات اذ اه راءات البقائية لم
الببائية .

حدبث االسهاالت

 /2المتابعة بالتقصي باالبال لحاالت اهسهال المائي الحاد
بالبحدات الصحية بالم ازل .

 /3د اء بتكبي مراكز زل بمعال ة بالم اطق المتأفر .
 /4ت ويذ مب هات التعامل م اهسهال المائي الحاد .


 /5التقبيل باال راف لت مليات المكافحة .
طريقة عمل لجان الطوارئ الصحية :

-

أ تعمل الل ة  24سا ة

د تهبر م رات البباء .

-

أ يكب لل ة محضر ا تما

-

أ يكب لل ة تقرير دبر ي باستمارات محدد .

-

أ يكب لل ة زيارات د رافية بدبرية محدد .

أ يكب لل ة تال اتصال فابت ببحداتها الد يا.

-

 /2وجود خطة للتصدي والمواجهة العاجلة :
ي

-

ا

تحتب ي ال طة

لي اال طه التي تضم

تبافر كل

اصر االستعداد المبكر  ،بكذلك ال طبات التي تت ذ بعد

التفبت م اهسهال المائي الحاد .

ي

-

ا تكب ال طة بأهداف با طة بم رات باضحة بتحدد

بما ي

مله  ،متي ي

ا يعمله  ،ما هي

مله  ،م ي

المبارد الالزمه لذلك ب كيوية تبفرها بمتابعة بتقييل ال طة.

 /3نظام الترصد المرضي واإلبالغ -:
الكت اف االسهاالت الببائية مبك ارً ي
أ)

اتبا ال طبات التالية .

مل ريطة صحية للم طقة بها تبزي السكا  ،مصادر مياه

ال ر  ،مباق

الكبارث السابقة  ،األسباق العامة …. ) ..

) التأكد م ب بد بحدات صحية بالمباق المستهدفة .

ج) ا تتال التقارير الوبرية باألسبب ية م
م ار ا أهمية االبال

البحدات الصحية م

الصور ي ) .( zero reporting

د) تأمي بسائل االتصال م البحدات الصحية .
ه) تدري
ب)

الكبادر الصحية

لت بربتبكبل الت

باالضافة الي بربتبكبل التبليغ.

مل بر امج د رافي للبحدات الصحية .

يا بالعالج

ز) االفاد ال ار عة م كل مستبى للمستبى الذ ي يليه .

 /4توفر إمكانية التأكيد المعملي للمرض :

 التحليننل المعملنني للعي ننات الم ننتبهة األبلنني مهننل ننداً لتأكينند حنندبث الببنناء
.لننذلك ي ن فحننا العي ننات لمعرفننة ننب ال رفبمننة ب الحساسننية للمضننادات

الحيبية .

 لضما فا لية التأكد المعملي للمرض البد م التأكد م اآلتي :
أ /معرفة الكادر بطريقة أ ذ العي ة .

 /تبفر المعدات الالزمة أل ذ العي ات ب قلها الي الم تبر .

ج /تحديد الم تبرات المر عية أل راء الزر بالتعرف لي ال رفبمة .
د /تبفر المعدات بالمباد الالزمة ألداء الم تبرات المر عية .

 /5توفير المخزون االستراتيجي -:
أ ) ي ننن تنننبفير الم نننزب االسنننتراتي ي قبنننل حننندبث الببننناء ب ننندل اسنننتعماله
لالستهالك الربتي ي بالل بء أليه فقط

د حدبث البباء  .كمنا ي ن دكمنال

ال قا بصبر مستمر بتحديد مد ي الصالحية .

لتحديد دد االصابات المتبقن فني م طقنة محندد بهنا ببناء كنبلي ار سنتعمل

معدل دصابة  %0.2م

دد السكا .

مفال  :دد السكا في الم طقة ( أ ) =  100.000سمة

دد حاالت الكبلي ار المتبقعة =  200 = 100.000 × 0.2حالة متبقعة
100

) يتل حسا

الكميات با تبار أ ه في كل  100حالة كبلي ار ه اك حبالي 20

حالة تحتاج للعالج بالمحاليل البريدية يعقبها

البقية (  80حالة ) يمك

ر أمالح األرباء بي ما

ال ها باستعمال أمالح األرباء فقط بأ ه اك

حبالي  4م الطي لكل حالة م حاالت العالج بالمحاليل البريدية تحتاج
لبقاية  .ليه فم االحتيا ات لعدد  100حالة دصابة بالكبلي ار تكب -:

الرقم

الصنف

الكمية

/1

أكياس أمالح ارباء

 650كيس

لتر ( بالعدل ملح طعال )

 240در

/2
/3

ف ار ات

 10ف ار ة

/4

أ ابي معد م تلوة المقاسات لألطوال بالكبار

/5
/6
/7
/8
/9
/10

ري ر الكتيت ½

حبب دبكسي سايكلي 100ملج للمرضت
بالم الطي
أب حبب تتراسيكلي  250ملج للمرضت بالم الطي
سبتري

ار لألطوال

حافتة مياه كبير بماسبر ( سعة – 5
ز اج مقاس ½

 300 =240+60حبه
 2400 = 1920 + 480حبه
 20فتيل

 10لتر )

ك لمحلبل االبراء ( سعة باحد لتر )
لتر

 6أ ابي

 2حافتة كبير
 20ك
 20ز ا ة

/11

كبابي مقاس  200مل

 40كباية

/12

مال ق

 20ملعقة

/13

قط طبي

 5كيلب رال

/14

م م الصق

 3بكره

/15

صابب ف يك

 50قطعة

/16

ب تيات

 300ب تي

/17

فبرمالي

 35لتر

ج) ي

تبفير الكميات الكافية م المباد التالية حس طبيعة الم طقة -:
-

االيسبل

-

الكلبري بدر بحبب

-

أ هز لوحا الماء (ببل تيستر رقمي أب ضبئي)
المباد المعملية:


أسبا ب بسائط حوت العي ات



مباد ز ار ة



أطباق للز ار ة

 /6تدريب العاملين :
البد م أ تكب لدى العاملي الصحيي المهارات الال زمة لالستعداد المبكر
بالتصد ي لالسهاالت الببائية بذلك باقامة البحدات التدريبية الم تلوة مفل :
-

دبرات تدريبية لل ا الطباري الصحية بمستبياتها الم تلوة .

دبرات تدريبية للورق المعال ة في م ال الت

يا بالعالج .

دبرات تدريبية في م ال الترصد باالبال بالتقصي المرضي

 /7فريق استقصاء الوباء :
البد م ب بد فريق لالستقصاء

حاالت االسهال المائي الحاد التت ترد

طريق تال الترصد المرضي باالبال أب م المصادر اال رى


أ ضاء الوريق  :طبي

 ،ضابط صحة  ،ف ي معمل  ،امل رش ،

سائق .


احتيا ات الوريق  :ربة  ،هاز اتصال  ،معدات أ ذ العي ات  ،أدبية



متت يتحرك الوريق لالستقصاء :

بمطهرات .
-



د االبال

با بات الوريق

أ ي حالة اسهال مائي حاد للعمر  5س بات فأكفر .

د بصبل بال :

 م ار عة المعلبمات حبل الحالة المبلغيا .

الت

 -م المعلبمات

ها للتأكد م

تبافق

الحالة باستعمال استمار التقصي بتحليلها.

 أ ذ ي ة م براز المريض لتحليلها . -د طاء المرافقي

ر ات بقائية حس الحالة .

 زيار م زل المريض بتطهيره بالمطهر الم اس . م ار عة البض البيئي للم زل بالم طقة . -البحث

حاالت بالم زل بال ي ار

 -كلبر المياه بالم زل .

 تقييل اهمكا ية المحلية لي التصد ي للبباء( ب بد اطر صحية ،تدري األطر  ،ب بد معي ات العمل ) .

 تقديل تقرير توصيليلصا عي القرار .

الزيار ي مل احتماالت مصدر العدبى

 /8اإلجراءات الوقائية الخاصة وتشمل :
 /1سالمة مياه الشرب -:
دما يكب ه اك ت بفاً م

سالمة مياه ال ر :

حدبث بباء ي

اتبا

اآلتي لضما

أ /اه نراف النندبر ي لننت ال ننبكة العامننة بذلننك بأ ننذ ي ننات للتأكنند م ن
الكلبري

)  (free available chlorineبال نبكة بالتنت ي ن أ تكنب

لت ال حب اآلتي -:
-

سن

الكلبري في أ ي مبق بال بكة العامنة ي ن أ ال يقنل ن 0.5

مل ل/لتر .

-

الكلبري فني مبقن الميناه العنال ( صنهريج ) بالنذ ي يقنبل ال ناس

بأ ذ المناء م نه النت م نازلهل بنأ ي بسنيلة ( كنارب …… ) ي ن
أ ال يقل

-

 1مل ل/لتر .

فني حالننة تبزين المينناه بالت ناكر ي ن أ ال يقنل تركيننز الكلننبري
ننن 2مل ل/لتنننر بهنننب الكلنننبري المتبقننني بعننند دضنننافة الكلنننبري

(حبب  ،غاز أب سائل ) باال تتار لمد صف سا ة
 ار

ملحق رقل ( )5ار ادات است دال الكلبر

 /أ ذ ي ات دبرية م مباق المياه العامة ( صهاريج ،ت اكر  ،برك ب أ ي
مصادر أ ر ي ) با راء الوحا المعملي ليها للتأكد م

ج /تبزي حبب

الكلبري

لي المباط ي في المباق

دل تلبفها .

ارج ال بكة بالتأكد

م است دامها .
 /2سالمة الطعام -:
تمفل األطعمة في األماك العامة مصد ارً هاماً ل قل العدبى لذلك البد م تطبيق
تل سالمة األطعمة م التركيز لي -:

أ ) التأكد م ب بد الكربت الصحية لدى العاملي بمباق األطعمة العامة .
)م

البا ة المت بلي .

ج) أ ذ ي ات م األطعمة بصبر دبرية بارسالها للتحليل .

د) مل بر امج د رافي دبر ي لت األسباق .
 / 3التخلص السليم من النفايات وفضالت اإلنسان -:
يعتبر الت لا السليل م ال وايات بفضالت اه سا أم ارً ضربرياً لم
المياه باألطعمة  ،لذلك ال بد م التأكد م اآلتي :
أ ) ب بد بر امج ل قل ال وايات بالمحليات .

) ب بد بر امج ل تافة األسباق بمباق الت معات العامة .

ج) ب بد بر امج لمكافحة الذبا .

د) ب بد بر امج لتطهير المراحيض الم هار .

تلبث

هن) في حالة البباء أب ا هيار مراحيض كفير يمك

مل المراحيض

الم قتننة ( بقا د  ,3 × ,3متر ب مق  ,5متر  .ب لت بعد ال يقل
أقر م زل ) بيكب

 30متر م أ ي مصدر مياه ب  6أمتار

مرحاض لكل  20فرد لي االقل.

 /9التثقيف الصحي -:
أ التفقيف الصحي هب الموتاح لرف الب ي الصحي للمباط ي بزياد تعاب هل
لم

حدبث األببئة لذلك البد م

مل اآلتي -:

أ) ب بد بر امج للتفقيف الصحي للمباط ي
بالمسمب ة ب بر المسا د .

بر البسائل المقربء

) مل دبات بسي ما مت بلة ب ربض فيديب في الم اطق المتأفر .
ج) تبزي ملصقات ب رات تفقيوية للمباط ي .

د) مل بر امج للتفقيف الصحي بالمدارس .

هن) ال بد أ ت مل الرسالة التفقيوية المباضي التالية -:
ر المياه م المصادر اآلم ة .

-

طهي الطعال يداً قبل أكله بالعمل لت أكله سا اً .

غلي الماء قبل ربه في حالة المصادر غير اآلم ه .

ت

األطعمة غير المطهية .

األكل بال ر م البا ة المت بلي .

-

ت

-

غسل الوباكه بال ضربات يداً قبل أكلها .

-

غسل اليدي بالصابب

-

غسل األبا ي التي يطبخ أب يحوت فيها األكل يداً .

ببعد التبرز .
-

 -دل التبرز في العراء

يداً قبل طهي األكل بقبل ببعد األكل

الذها الي اقر بحد صحية

د ال عبر بأ راض المرض

 /10التقييم المستمر لنظام االستعداد المبكر :
-

تقييل االستعداد للبباء با تتال باست دال م رات القياس (input
ي
) indicators, processor indicators, outcome indicators
اء لي تائج التقييل .
قبل حلبل البباء ب كل دبر ي بالتصرف ب ً

-

وذ بر ام اً دبرياً م تتماً لإل راف لي كل المستبيات باستعمل استمار

-

أ قد ا تما ات دبريه لم اق ة التقارير البارد م ال هات الم تلوة .

-

قل بم ار عه م ه يه ل مي

اصر االستعداد المبكر المذكبر سابقاً .

اه راف

التصدي للمرض

يمفل التصد ي العا ل لبباء اهسهال المائي الحاد
ت ويض سبة االصابة ب البفا بالمرض  ،ي مل هذا البا

للمرض بالتي تتمفل في :
للتصد ي العا ل للبباء ي

 /1درسال فريق االستقصاء

امالً فا الً في

طبات التصد ي

لي ل ة الطباري اتبا ال طبات التالية :

د تهبر م رات البباء .

 /2ت هيز البحدات الصحية بمبق الحاالت .

 /3فتح مست وي ميدا ي اذا تطل البض ذلك .
 /4الج الحاالت .

 /5تطبيق ا راءات التعقيل المطلببة .

 /6متابعة بتكفيف ا راءات االستعداد المبكر البارد بالبا الفا ي.
 /7تكفيف اه راف بالمتابعة .
 /8مل تقرير متكامل

البباء بعد هايته

بيننننننننننننننننننننننناتي توعينننننننننننننننننننننننل ذلنننننننننننننننننننننننك فيمنننننننننننننننننننننننا يلننننننننننننننننننننننني:

 /1إرسال فريق االستقصاء عند ظهور مؤشرات الوباء :
أ – درسال فريق االستقصناء لم طقة تهبر الحاالت فب ارً للقيال بالبا بات
المذكبر في البا الفا ي .

 -درسال

ي ات م

براز المرضت األبائل للمعمل ( ي

ديقاف درسال

العي ات اذا تأكد سب المرض م الحاالت األبلت التت أ ذت م ها ي ات

) باستغالل مقدرات المعمل في تحديد مصدر العدب ي.
ج -أطل م المعمل تحديد حساسية الميكرب .

 )2تجهيز الوحدات الصحية بموقع الحاالت -:
 -1التأكد م أ البحدات تعمل  24سا ة .
-2

التأكد م ب بد األدبية بالمحاليل المطلببة .

-3

التأكد م تدري الكادر لت مب هات العالج للحاالت .

-5

التأكد م ا راءات ال تافة بالت لا م الوضالت اآلدمية .

 -4التأكد م تبزي مب هات الج الحاالت لكل البحدات الصحية .
 -6التأكد م ب بد تال لإلحصاء بالتقارير .
-7

التأكد م م

تبا د الزبار بالع ابر .

 )3المستشفي الميدانى -:
أ -يتل افتتاحه فت حالة دل ب بد بحد بم طقة اهسهال الببائت  ،أب

دل ب بد كبادر م هلة للعمل  ،أب ب بد دد كبير الحاالت توبق

دمكا ات البحد القائمة .

 يكب هدف المست وت العالج السري بالوعال لعدد كبير م الحاالتبليس ح ز بح ر الحاالت .


ار

ملحق رقل ( )3مركز

المائي الحاد )(CTC

زل ب الج حاالت االسهال

 /4التشخيص وعالج حاالت االسهاالت المائى الحاد:
ي دد ال المريض الي البحد الصحية ه راء الت
أوالً  :التشخيص المبدئي -:
 -يتل حس تعريف الحالة البارد بالبا األبل .

يا ب العالج :

 تتميز األ راض بالعالمات للمرض ببداية سريعة هسهال مائيي به ماء األرز  ،يصاح

ذلك استو ار

للسبائل بالن ( ) electrolytesم

مما ي د ي الي فقدا

ال سل بتهبر

ديد

كبير

المات فقدا

السبائل لي المريض .
ثانيا ً  :الفحص المعملي -:
أ ذ ي ات م حاالت االصابة األبلي للتأكد م ب بد بكتريا الكبليرا
يبلمعرفة حساسية الميكرب للمضادات الحيبية.

طريقة أ ذ ب قل العي ات :

 -ا م العي ات قبل د طاء المضاد الحيب ي .

 -أل ذ مسحة م المستقيل استعمل مسحة قط (cotton tipped swap

) فل امسح برفق لي المستقيل ( في حالة أ رائها بصبر صحيحة فأ ها

تصبح مبتلة ).

 في حالة تعذر أ ذ مسحة المستقيل يمك -العي ات م

الحاالت الم تبهة ي

ا

م

ي ة فسحة حديفة .

ت قل في بسائط اقلة ( مفل

 ) medium Carry –Blairبفي حالة غيابها يمك حمل العي ات في

فتيل معقل محكل اهغالق فل ترسل الي المعمل.
ثالثا ً  :متابعة وعالج الحاالت -:
ت مل طبات الج حاالت اهسهال المائت الحاد اآلتي -:

أ /تقدير در ة فقدا السبائل .
 /الج فقدا السبائل .

ج /استعمال المضادات الحيبية .

د /غذاء المريض .

أ) تقدير در ة فقدا السبائل -:
يعتبر فقدا السبائل باألمالح م أهل باكفر األسبا

احدافاً للبفا فت حاالت

اهسهال الحاد بلذلك البد م التعبيض السري لل سل لما فقده م سبائل .

بلتقدير در ة فقدا السبائل اتب ال دبل التالت -:
أسأل عن

أنظر

اإلسهال

عدد مرات التبرز أقل
من  4مرات في اليوم
إسهال مائي

عدد مرات التبرز من
 10-4في اليوم
إسهال مائي

اكثر من  10مرات تبرز إسهال
مائي في اليوم

القئ ( الطراش )

ال يوجد أو قليل

بسيط

كثير

العطش

عادي

اكثر من عادي

غير قادر علي الشراب

كمية البول

عادي

كمية قليلة ومركزة

عدم التبول لفترة  6ساعات

الحالة العامة

عادية وصاحي

غير عادية فإما
كالنائم أو سهل اإلثارة

كالنائم تماما وعديم الحركة أو
غائب عن الوعي وقد توجد
تشنجات

موجودة عند البكاء

ال توجد دموع عند
البكاء

ال توجد

العيون

عادية

غائرة

جافه جداً وغائرة

الفم واللسان

مبتل باللعاب
عادي

جفاف

جاف جداً

البشرة ( الجلد )

قبضة الجلد عند
جذبها تعود للوضع
العادي بسرعة

سرعة التنفس أعلي
من العادي
قبضة الجلد عند
جذبها تعود للوضع
العادي ببطء

التنفس سريع وعميق

النبض

عادي

أسرع من العادي

الفجوة في عظام الجمجمة أو
اليافوخ ( لألطفال دون العام )

عادية

منخفضة

درجة حرارة الجسم

ال توجد حمى

توجد حمى

توجد حمى عالية

ال يوجد جفاف

يوجد بعض جفاف

يوجد جفاف شديد

الدموع

التنفس

تحسس

قس درجة
الحرارة
قرر

قبضة الجلد عند جذبها تعود
للوضع العادي ببطء شديد
سريع جداً وضعيف وقد ال يمكن
تحسسه
شديدة االنخفاض

 /الج فقدا السبائل -:
أ /الج حاالت ال واف ال ديد -:
دت

يا المريض بأ لديه واف ديد اتب اآلتي -:

 )1د طاء محلبل ري ر الكتيت ببالعدل محلبل ملح الطعال .
)2

ابدأ د طاء المنريض المحلنبل فنت الحنال باذا كنا المنريض فنت

)3

مر المنريض نال فنأكفر أ طنه 100منل /ك نل بالبريند

استطا ته ال ر أ طه ملح االرباء أف اء تركي الدر .
اذا كا

فت الفالث سا ات األبلت كاآلتي -:

دبل الج حاالت ( واف ديد ) للعمر ال فأكفر
خالل الساعتين والنصف التالية
خالل النصف ساعة األولى
العمر
 30مل/ك ل

ال فأكفر

 )4اذا كا

منر المنريض اقنل من

 70مل /ك ل
نال أ طنه  100منل  /ك نل فنت

الست سا ات األبلي لت ال حب التالت -:

دبل الج حاالت ( واف ديد ) للعمر أقل م
العمر
اقل م

ال

ال

الل السا ة األبلت

الل ال مسة سا ات التالية

 30مل/ك ل

 70مل /ك ل

 )5راقننن المنننريض بصنننبر مسنننتمر بتننناب در نننة فقدا نننه للسنننبائل
باست دال دبل تقدير در ة فقدا السبائل

 )6اذا كنننا باسنننتطا ة المنننريض ال نننر أ طنننه  5منننل /ك نننل فنننت
السا ة م استمرار المحلبل البريد ي .

 )7أ د تقدير در ة فقدا السبائل بعند  3سنا ات (  6سنا ات
االطونننال اقنننل مننن

نننال ) باسنننتعمال ننندبل تقننندير در نننة فقننندا

ند

السبائل بقرر-:
.
-

د ب بد المات واف ديد ا د د طاء السبائل بالبريد
د ب بد المات بعض واف اتب

دبل معال ة بعض

ال واف .

د ب بد المات ال يب د واف بض السبائل ال ار ة

-

دبل ( ال يب د واف ) للحوات لت ارباء ال سل

باتبا

.

 /الج حاالت )بعض واف( -:
جدول عالج حاالت ( بعض الجفاف )
العمر
الوزن

ملححححححححححححححححح

 23 -12شهر

4-2
سنة
15.9 – 11

14 -5
سنة
– 16

15سنة
فاكثر
 30كجم

اقل من 4
شهور
اقل من

11 -4
شهر
7.9 – 5

10.9 – 8

 29.9كجم

فأكثر

5كجم

كجم

كجم

كجم

-1200

-2200

400– 200

600-400

800-600

1200-800

2200

4.000

االرواء
بالمل

 /1د طاء المريض محلبل ملح االرباء كما فت ال دبل أ اله .

 /2راق المريض للتأكد م ت ابل محلبل ملح االرباء بصبر كافية بالكت اف
الحاالت التت تعا ت م دسهال ديد بمستمر بالتت تحتاج لمراقبة لصيقة

.

 /3ا د تقييل الحالة بعد  4سا ات باستعمال دبل تقدير در ة فقدا السبائل
-

اذا تهرت

المات واف

ديد ( بهذا ادر ) اتب العالج المحدد

لحاالت ال واف ال ديد
-

اذا كا ه الك بعض واف ا د االرباء مر أ رى بابدأ بم طاء الطعال

-

دبل ( ال يب د

بالسبائل األ رى بالول .

د دل ب بد واف بض السبائل ال ار ة حس

واف ) .

-

اذا كا المريض ال ي ر يمك است دال أتبببه معد الربائه .

ج /الج حاالت ال يب د واف -:

 /1أ ط المريض أمالح ارباء الستعمالها بالم زل .
 /2أ ط المريض أمالح ارباء تكويه لمد يبمي .

 /3ا رح للمريض كيوية ت هيز با طاء محلبل االرباء .

 /4ا رح للمريض ال ر ات المطلببة حس ال دبل التالت -:
دبل الج حاالت ( ال يب د واف )

العمر

كمية محلول االرواء المطلوبة

كمية أكياس محلول

بعد كل نوبة إسهال

االرواء المطلوبة

اقل من  24شهر

 100 -50مل

واحد كيس فى اليوم

 9-2اعوام

 200-100مل

واحد كيس فى اليوم

 10اعوام فأكثر

اكبر كمية يمكن للمريض شربها

2

كيس فى اليوم

 /.5ب ه المريض بالعبد الت البحد الصحية اذا تهرت دحدى العالمات
التالية

زياد

-

دد مرات اهسهال .

ضعف القدر لت ال ر اب األكل .

-

العطش الباضح لدى المريض .

-

االستو ار المتكرر .

-

 -الحمت .

-

ب بد دل م البراز .

-

ج /استعمال المضادات الحيبية -:
أ /د طاء المريض المصا ب واف ديد ب مره اكفر م
الحيبية الم اسبة حس ال دبل أد اه.

امي المضادات

 /ابدأ د طاء المضاد الحيبى بعد ارباء المريض (
سا ات) ببعد تبقف االستو ار .

اد بعد 6-4

ج /ال تعط المريض أى أدبية أ رى لعدل فائدتها .
جدول المضادات الحيوية لعالج حاالت الجفاف الشديد
المضاد الحيبى

االطوال

الكبار

دبكسي سايكلي ( ر ة باحد )

-

 300ملج

تتراسايكلي (لمد  3أيال)

-

 500ملج كل  12سا ة

 12.5ملغ/كل ل

 250ملغ كل  6سا ات

ارفربمايسي

ار أب حبب (لمد  3ايال)

كل  6سا ات

د /ال تعطت حبب الدبكسي سايكلي لل ساء الحبامل باالطوال .
ه /ارفربمايسي هب العالج األفضل لألطوال بيمك ايضا است دامه للحبامل

د /غذاء المريض -:

 /1ابدأ بم طاء المريض الغذاء العادى

د تبقف االستو ار .

 /2االستمرار فت درضا الطول بال يبقف ابداً .

.

 /5تطبيق اجراءات التعقيم المطلوبة :
تطهير مالبس مريض الكبلي ار بذلك ببضعها في ماء يغلي لمد 5

 ي

دقائق اب بغسلها بالكلبري المركز ( 20مل/لتر).

 فراش المريض يمك تطهيره ببضعه تحت ال مس حتي ي ف تماماًُ .
 فضالت المريض يمك

الت لا م ها ببضعها في المرحاض أب دف ها

 في المست ويات يمك

معال ة الوضالت ب لطها بمحاليل حمضية

بيمك تطهيرها بن( . )crestol , Lysol or cholrine
(كلبري

 ،فبرملي  ،ديتبل) ل وض الن( )pHألقل م

دقيقة تكب سليمة لدف ها أب بضعها في مرحاض .

 ي

 ،4.5ببعد 15

غسل ال فث دا ل البحد الصحية ما أمك ذلك م م ار ا ا راءات

التطهير المطلببة باألس ار

بدف ال فما ).

بدف ها ( ار

ملحق رقل  6ا راءات تطهير

 /6متابعة وتكثيف اجراءات االستعداد المبكر :
التأكد م بمتابعة ا راءات االستعداد المبكر البارد بالبا الفا ي :
 /1توعيل ل ا الطباري الصحية لي المستبيات الم تلوة .
 /2ب بد

المي از ية.

طه للتصد ي بالمبا هة العا لة بمي از ية محدد بتبفير هذه

 /3ب بد تال فا ل للترصد المرضي باهبال .
 /4تبفر دمكا ية التأكد المعملي للمرض .

 /5تبفير م زب استراتي ي م اللقاح باهمدادات األ رى .
 /6تدري العاملي .

 /7ب بد فريق مدر الستقصاء البباء .
 /8اه راءات البقائية ال اصة :
أ/سالمة مياه ال ر .

 /سالمة الطعال .

ج  /الت لا السليل م ال وايات بفضالت اه سا .
 /9التفقيف الصحي .

 /10التقييل المستمر ل تال االستعداد المبكر

 /7تكثيف اإلشراف والمتابعة :



ب بد غرفة طباري املة يبمياً لت كل المستبيات .

ب بد استمار د راف محدد للمستبيات الم تلوة بالبالية .



زيار د رافية يبمية لت األقل م الوريق الصحي بالمحلية للم اطق



البالية للم اطق

المستهدفة .

زيار د رافية مرتي

في االسبب

المستهدفة .



لت األقل م

تقرير يبمي م كل البحدات المستهدفة .

تقرير يبمي للبالية بالمبقف العال .

الباب الرابع
الملحقات

ملحق ( )1استمارة تبلبغ

بسم هللا الرحمن الرحيم
وزارة الصحة القومية
االدارة العامة للطب الوقائي
ادارة الوبائيات

استمارة االبالغ الفوري ألمراض القائمة (أ)
حاالت االسهال المائي الحاد

الوالية....................................:
رقم

االسم





العمر

النوع

السكن

القطاع

المحلية

تاريخ
الشعور

تاريخ
الدخول

(  ) 3حمى (  ) 4مغص
(  ) 2استفراغ
االعراض  ) 1 ( :اسهال
اسم المبلغ ............................ :
تاريخ التبليغ ........................... :
اسم المستلم .......................... :

االعراض
1

2

3

4

الحالة العامة
تاريخ
 5حي
الوفاة

اخذ العينة
نعم

ال

العالج

(  ) 5اخرى .......
مالحظات ....................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

استمارة تقصي حالة اسهال مائي حاد
رقم االستمارة (

)

الوالية ……………………………
احمللية ....................................... :
الوحدة االدارية ............................. :
القطاع ..................................... :
العنوان بالتفصيل  (:املدينة \ القرية )  ............................... :احلي .................. .................... ................... :
..........................................................................................................................................
البيانات الشخصية :
 .1االسم (رباعي) ........... ............. ............. ............. :
 .2العمر .......................... :
 .3النوع :

انثى ?

ذكر ?

 .4القبيلة ....................... :
 .5احلالة االجتماعية  :عازب ?
 .6املستوى التعليمي  :صغري ?
ثانوي ?

جامعي ?

متزوج ?
امي ?

مطلق ?
خلوة ?

ارمل ?
اساس ?

غري ذلك  :حدد .....................

 .7طبيعة العمل ......................................................... :
مكان العمل ( بالتفصيل ) :
...................................................................................
...................................................................................

/ /
 .1تاريخ الشعور:
/
/
 .2تاريخ الدخول:
مكان /اماكن العالج _ العزل ................................ :
................................................................
اسم الكادر املعاجل ............................................ :
وظيفته ....................................................... :
/
/
 .3تاريخ التبليغ :
اسم املبلغ ................................................... :
/
/
 .4تاريخ التحري :
اسم املتحري ................................................ :
/
/
 .5تاريخ اخلروج :
/
 .6تاريخ الوفاة ( ان حدثت ) / :
 .7سبب الوفاة...............................................:
.................................................................
العالمــات -:
الحالة العامة للمريض:

جيدة ?

األعـ ـراض

درجة فقدان السوائل :

تاريخ بداية المرض

جفاف شديد ?

جيدة ?

متوسطة ?

غير

ال يوجد جفاف ? بعض الجفاف ?

شهر...........يوم..............سنة.........الساعة................

درجة الح اررة :

عدد المرات ................لونه...........................

هل كان كامل الوعى ..............................................

صف............... ............................................................

.............. ..............................................................

عدد المرات.......................................................

........................

هل يشكوى المريض من إسهال

نوع اإلسهال

مائى ?

فى حالة وصول المريض فى غيبوبة............................

غير مائى ?

يوجد طراش

نعم ?

ال ?

اآلالم بالبطن

نعم ?

ال ?

عند وصول المريض للمستشفى هل كان فى صدمة نعم ?

النبض ..............الضغط .............

التشخيص األولى

............................................................................

ال ?
1

العننالج ب تائ نننه :

المعمل :

ال

هل تم أخذ اى فحوصات نعم

اين ارسلت.................................................
الفسحة  ...............نتيجة

الزراعة والحساسية ...................نتيجة الفحص..........
التشخيص النهائي

.............................................................
خالل االسبوع الذي سبق الشعور بالمرض:
.............................................................
سجل األماكن التى زارها المريض خارج القرية  /المدينة التى
.......فيها خالل األسبوع السابق
يعيش
المكان  ...................الشخص الذى تم
مقابلته .....................متى تمت الزيارة
.....................................................
المناسبات / :سجل اماكن التجمعات
...............................................
......................................................................
سجل اماكن سافر اليها المريض :
.....................................................................
..............................................................................
..............................................................

.................................................:
نوع الطعام  :لبن

طعام غير
مطهي

اخرى  :حدد ...............................................

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

..........................................................................
.......................................................................
هل تم تغير نتيجة العالج بعد نتيجة الفحص

إذ كانت اإلجابة بنعم اذكر العالجات (نوعها/مدتها /

جرعاتها)..................................................................
..........................................................................
..........................................................................

..............................................................
هل حدث للمريض مضاعفات

...................................
اذكر ذلك
اإلجابة بنعم
اشخاص مصابين باالسهال:
شخص/
كانتالمريض
 هلإذاخالط
...........................................
............................
ال
نعم
اذا كانت االجابة بنعم حدد :
 .1اسم الشخص......................................... :

 .2المكان ................................................ :

خالل االسبوع الذي سبق الشعور بالمرض:
اماكن تناول الطعام
فواكه

اذكري العالجات (نوعها  -جرعاتها  -مدتها )

..........................................................................

الفحص...............................

خضروات

تاريخ بداية العالج.........................................

 .3الزمان ................................................ :
عدد المخالطين ........... :
ال
هل ظهرت على اي منهم عالمات المرض :نعم
هل هناك اى حالة مشابه حصلت للمخالطين

االسم ................العمر..........النوع........السكن.................
االسم ................العمر..........النوع........السكن.................
االسم ...............العمر..........النوع........السكن.................

جمام
اخرى (حدد) :

خالل االسبوع الذي سبق الشعور بالمرض:
بئر (مكشوفة /
بئر (مضخة يدوية /كرجاكة)

بئر (دلو)
شبكة
نوع مصدر  /مصادر مياه الشرب:
نهر
حفير
ترعة
خور
دونكي
بابور)
....................................................................
اسم المصدر  /المصادر ................................................. :
موقع المصدر........................................................... :
ال
هل مياه المصدر مكلورة :نعم
خرج/جركانة اخرى (حدد) ............................ :
كارو
وسيلة نقل المياه من المصدر :ماسورة بالمنزل
جركانة (بغطاء بدون غطاء )
طريق حفظ المياه بالمنزل :زير (مكشوف مغطى ) برميل(مكشوف مغطى )
مفتوح ) اخرى (حدد ) ...................
خزان (مقفول

تعريضها الشعة الشمس
ليمون
كلورة
غليان
اسلوب المعالجة المتبعة عادة للمياه بالمنزل :التخزين ( ترويق)
اخرى (حدد)................................................... :
بدون معالجة

استمارة بيانات منزلية تمأل فى المنزل

عدد أفراد األسرة  ..........الحالة العامة للمنزل
.......................
راكوبة  /فراندا .........................المطبخ
.....................

معلومات عامة عن المنزل:
الغرفارجاء المنزل :نعم
مخلفات في
...................
 .1هل توجد اوساخ او عدد
ال
 .2مكان لجمع القمامة  :موجود غير موجود
مغطى
في حالة وجوده  :مكشوف

تعليق المتحري على النظافة العامة بالمنزل:
 .1المرحاض :موجود غير موجود
حفرة سطحية في
سايفون حفرة مصاص
نوعه  :حفرة بلدية
العراء (حدد المكان) ............................................
واقرب مصدر مياه اليه (ان وجد) .................................... :
ال
المرحاض (ان وجد) هل هو مصدر لتوالد الذباب بالمنزل :نعم
 .2المطبخ : :موجود غير موجود
مكان تخزين الطعام  :مكشوف مغطى غير موجود

اه راءات البقائية التت تل ات اذها ضد المرض :
.1

جرعة وقائية للمخالطين

.2

رش وتطهير المنزل

.3

كلورة المياه

.4

إصحاح البيئة

.5

الكشف على بائعي األطعمة

.6

تفعيل القانون

.7

رفع الوعى الصحى

.8

تفعيل المجتمع المحلي

.9
رقم
1
2
3
4
5

الرصد و التقصى المرضى

االجراءات
التقصي النشط عن حاالت جديدة ( ان وجدت ) -
منزل المريض
جرعة وقائية للمخالطين
بالمنازل المجاورة
منزل المريض
الرش والتطهير
المنازل المجاورة
كلورة المياه ( ان لم تكن مكلورة )
التثقيف الصحي ( عدد المنازل )

المستهدف
) حالة
(
( ) مخالط
( ) مخالط
1
( ) منزل

الخالصة

المنفذ
) زيارة
(
( ) مخالط
( ) مخالط
لم يتم
تم
( ) منزل

مالحظات

مما سبق اتضح ان مصدر العدوى المتوقع هو ............................................................................................................. :
يوجد احتمال النتقال المرض الخرين  ،و عالقتهم بالمريض هي ............................................................................................. :
مكان اقامتهم ........................................................................................................................................... :
مالحظات .............................................................................................................................................. :

) مركز عزل وعالج حاالت االسهال المائي الحاد3( ملحق رقم

B. Cholera Treatment Centre for 30 Patients in Sudan
F&H

Patients
Entrance

1. Observation Area

Patients Exit
4. Recovery Area

Morgue F&H

F&H

Incinerator

Screening
Room
H

Recovery
Ward (82m2
for 30 pts)

Observation
Ward- (82m2
for 30 pts)

H
F
Water
Storage
Area
H

H

H

Pharmacy

F&H

H
Staff and
Visitors
Entrance

Logistic
Store

Staff
office

Logistic
Room

H

H

Kitchen

IVF&
ORS
Ward
(tent of
40m2 for
15 pts)

Male

IVF&
ORS
Ward
(tent of
40m2 for
15 pts)
Female

Laundry
area

3. Severe and Moderate Dehydrated pts Area
2. Neutral Area
Foot and hand disinfection

Latrines
F&H

Foot disinfection

Latrines

F

Hand washing

H
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استمارة متابعة انشطة الكلورة اليومية
الوالية ..................... :

رقم
1
2
3
4
5
6
7
8

المحلية

الوحدة
االدارية

المنطقة
 -القرية

مصادر المياه
عدد المصادر التي تمت كلورتها
المصادر المستهدفة بالكلورة
اخرى شبكة ابار حفاير اخرى
حفاير
ابار
شبكة

نسبة
التغطية
بالكلور

33 mg
متبقي

مستهلك

167 mg
متبقي

مستهلك

1.67 g
متبقي

مستهلك

كلور بدرة
متبقي

مستهلك

قحلم مقر )(5

ارشادات الستخدا الكلور
اوال لتعقيم مياه الشرب
ا -1بدره الكلور:
 اضف  4جرام من بدره الكلورين (مايعادل  2ملعقة كبيرة) للتر من الماء
 حرك المحلول جيداً حتي يذوب الكلورين ليصبح جاهزأ لالستخدام
 ثم اسحب  3مل من المحلول المجهز واضفها لــــ  20لتر من الماء ( 4جالون)
المياه صالحة للشرب بعد نصف ساعة
 -2حبوب الكلور:

ستصبح

وهي تكون مجهزه لكمية محدده من المياه مثال ( 0.33ملج لكل  5-4لتر من الماء مايعادل جالون او
 1.67جم لكل  220لتر من الماء مايعادل برميل)

ثانيا لتعقيم االدوات والمالبس
وفي هذه العملية يتطلب أن يكون المحلول مركزا 20جرام لطلمبة هدسون سعة  4جالون (مايعادل
 10مالعق كبيرة) وفي حالة استخدام الحبوب  1.67جم تضاف 10حبات للطلمبة

العوامل التي تؤثر في فعالية الكلورين:
التوقيت:
يجب انتظار نصف ساعة علي االقل بعد اضافة الكلور حتي يتثني للمركب من الزوبان و اطالق
الكلور الحر ليقتل الميكروبات الدقيقة

العكارة:
تؤثر في زوبان الكلور في المياه مما يقلل من فعاليتة  ،العكارة المسموح بها لكلورة لمياه الشرب هي
5 ntu

الرقم الهيروجيني PH
بوثر ايضا في زوبان وفعالية الكلور ,المعدل المسموح به يتراوح بين PH 8-5

ملحق رقم ()6

اجراءات تطهير ودفن الجثمان
إلعداد الجسم في المرفق الصحية :
 .1ارتداء مالبس واقية على النحو الموصى به في مجال عزل المريض .استخدام قفازات طبية
والزوج الثاني (أو الطبقة الخارجية) من القفازات تكون القفازات مطاطية وسميكة.
 .2رش الجسم ومحيطه بمحلول الكلور المركز  20مل  /لتر
 .3وضع الجثة في كيس الجسم (كيس المشرحة) وإغالقه بإحكام.
رش الجسم مع كيس محلول الكلور المركز  20مل  /لتر
 .4إذا لم توجد حقيبة الجسم يجب لف الجسم في اثنين لفه من قماش القطن المنقوع بمحلول الكلور
المركز  20مل /لتر ثم لف الجسم باألغطية البالستيكية .ثم تثيبت االغطية البالستيكية حول الجسم
بشريط من البالستيك الالصقز ووضع الجثمان في تابوت إذا كان متوفرا.
 .5نقل الجثمان إلى موقع الدفن في أقرب وقت ممكن .تعيين ضابط الصحة أو عضوا من الكوادر
الصحية لمرافقة جثة لضمان مواصلة احتياطات السالمة التي يتعين مراعاتها أثناء الرحلة.
إعداد موقع الدفن
• يجب أن تكون الحفره بعمق ال يقل عن  2متر.
• شرح بعناية لعائلة سبب الحد من حضور مراسم التشييع.
تطهير السيارة بعد نقل الجثة
• الكادر الذي يطهر السيارة يجب أن يرتدي مالبس واقية.
• تفسل السيارة التي نقلت الجسمان بمحلول الكلور المركز  20مل  /لتر لمدة  10دقائق.

