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ﺳﯾﺳﺗم آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻓوری از اﻣراض
ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﺳﺎری

اوﻟﯿﻦ ﮐﻼم
و ﻣﻦ اﺣﯿﺎھﺎ ﻓﮑﺎﻧﻤﺎ اﺣﯿﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎ)ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه (32/5 ،
ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔﻮھﺮ ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن آراﺳﺘﮫ ﻓﺮﻣﻮد و درود ﻓﺮاوان ﺑﮫ روح ﭘﺮ ﻓﺘﻮح ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ,ﺷﺎﻓﻊ روز ﺟﺰا ,آﻧﮑﮫ روی او ﺑﻮد ,ﮐﮫ ذات ذواﻟﺠﻼل ھﺴﺘﯽ اش را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﺪ.
ھﻤﮫ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ دارای ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺻﺤﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﺤﺖ طﻔﻞ و ﻣﺎدر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی  BPHSو  EPHSاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز ھﻢ راه طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف و ﺗﮭﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ھﺎ از ﺳﺒﺐ اﻣﺮاض ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﺜﻞ اﺳﮭﺎﻻت ,ﺳﯿﻨﮫ
و ﺑﻐﻞ و ﺳﺮﺧﮑﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .رﺳﺎﻟﮫ ھﺬا  ,ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ رھﻨﻤﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎھﯽ ﻓﻮری از اﻣﺮاض  ,ﯾﮏ رھﻨﻤﺎی
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮول اﭘﯿﺪﯾﻤﯽ ھﺎی اﻣﺮاض ﺳﺎری ﺷﺎﯾﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﮫ ﺑﺮای رھﻨﻤﺎﯾﯽ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ھﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﮭﯿﮫ ,
ﺗﺮﺗﯿﺐ و طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺎن درک آن آﺳﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻼل آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺮدد.
در ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﮐﺘﺮ راﻧﺎ ﮐﺎﮐﺮ ,ﻣﺸﺎور ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﮭﻢ ﺑﺎرز و
ﺑﺴﺰاﺋﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ,اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺪه ﻗﺪر ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺰﯾﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ
دارد .ﺑﻌﺪاَ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻓﻮری از اﻣﺮاض از ھﺸﺖ وﻻﯾﺖ ﺑﮫ  18وﻻﯾﺖ و از  8ﻣﺮﮐﺰ راﭘﻮر دھﯽ
ﺑﮫ  80ﻣﺮﮐﺰ راﭘﻮر دھﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ,ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رھﻨﻤﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﺮس ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺣﺴﻦ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺎزه ﺑﮫ دﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ھﺪف ﮐﻠﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﺧﯿﺮ ﺳﺎل ﻋﯿﺴﻮی  2007ﺑﮫ ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﺳﺎﻟﮫ
ھﺬا ﺗﻤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران را ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﺪﻣﮫ ھﺎی درﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ را در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮول اﭘﯿﺪﯾﻤﯽ ھﺎی اﻣﺮاض ﺳﺎری ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ از زﺣﻤﺎت دﮐﺘﻮر ﻣﯿﺮﺟﻮاد اﺣﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ ) ﻣﺴﻮل ﭘﺮوﮔﺮام آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻓﻮری از اﻣﺮاض در
ﮐﺸﻮر( ﮐﮫ در ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﯽ ,ﺗﺼﺤﯿﺢ و وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و اﻣﺘﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰﯾﺪ ﺷﻤﺎ.

ﭘﻮھﻨﺪوی دﮐﺘﻮر ﺑﺸﯿﺮ ﻧﻮرﻣﻞ
رﺋﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ
ﺳﻨﺒﻠﮫ 1386
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ﻣﻌرﻓﯽ
ھدف از ﺗﮭﯾﮫ اﯾن رھﻧﻣود ,دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣراض اﭘﯾدﯾﻣﯽ زا و اﻣراض ﺳﺎری اﻧدﯾﻣﯾﮏ ﮐﮫ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻧﻔوس
ﮐﺷور ﺑوده ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺻﺣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗراﮐم زﯾﺎدﺟﻣﻌﯾت در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺟﺎ ﺷدﮔﺎن داﺧﻠﯽ  ،ﮐﻣﺑود
ﺳرﭘﻧﺎه  ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن آب ﺻﺣﯽ آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ و ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺻﺣﯽ اوﻟﯾﮫ و ﭘﺎﺋﯾن ﺑودن
ﺳطﺢ ﭘوﺷش واﮐﺳﯾن  ،ﻣطرح ﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺑزرگ اﻣراض ﺳﺎری در ﻣﻧﺎطق ﭘرﺟﻣﻌﯾت وﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗزﯾد ﺧطر ﺑرای وﻗوع
اﭘﯾدﯾﻣﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن رھﻧﻣود راھﺑرد ھﺎی ﻣﺷﺧص را ﺑراي وﻗﺎﯾﮫ و ﻛﻧﺗرول اﻣراض ﻣﺗذﮐره ,ﺑﺧﺻوص در ﺣﺎﻻت
اﺿطراری در دﺳﺗرس ﻗرار ﻣﻲ دھد .ﻟﺳت ﻣوﺟوده اﻣراض ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻋواﻣل ﺑﺎاﻟﻘوه ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﻣردم ازﻧظر ﻣﺻﺎﺑﯾت و ﻣرگ
و ﻣﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت .
اﯾن ﻛﺗﺎب ﺑر اﺳﺎس ﻧﺷرﯾﺎت زﯾر ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت:





ﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣراض ﺳﺎري در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻛﺷورھﺎي ھﻣﺳﺎﯾﮫ – ﺟﻧور ي ، WHO - HQ . 2002
 EMROو WHO/CDS/2002.1 ، EURO
 ، Case Definitions ، DEWSاداره و وﻗﺎﯾﮫ اﻣراض ﺳﺎري  .ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﭘرﯾل 2005
 Chin J , edﻛﺗﺎب ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻛﻧﺗرول اﻣراض ﺳﺎري  . APHA 2000 .واﺷﻧﮕﺗن DC
اﺳﻧﺎد ﻣﺗﻌدد  WHOاز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟوده در ﺳﺎﯾت www.who.int.
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اﻣراض ﮐﮫ ﺗوﺳط آب و ﻏذا اﻧﺗﻘﺎل و ﺳراﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد
 -1اﺳﮭﺎﻻت آﺑﮕﯾن
ﺷرح ﻣرض:

ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ

ﺑﺎﻛﺗري  :ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﻟﻣوﻧﻼ ) ﻣﻌﻣوﻻ  ( . typhimurium ُ◌S. enteritidis,و Eschirichia coli
ﻋواﻣل ﻣﻌﻣول اﺳﮭﺎل آﺑﮕﯾن ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎﻛﺗري ﻋﺎﻣل ﺷدﯾدﺗرﯾن اﭘﯾدﯾﻣﯽ ھﺎی اﺳﮭﺎل ﺣﺎد آﺑﮕﯾن ﻋﺑﺎرت از
 Vibrio choler ,ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ) .ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﻛوﻟرا ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد (
ﭘروﺗوزوا :ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎردﯾﺎ ﻟﻣﺑﻠﯾﺎ
وﯾروﺳﮭﺎ  :ﻣﺎﻧﻧد روﺗﺎ وﯾروس و ﻧورواك وﯾروس

ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

دﻓﻊ ﺳﮫ ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ﻧرم ﻏﯾر ﻧورﻣﺎل ﯾﺎ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ آﺑﮕﯾن در  24ﺳﺎﻋت

طرق اﻧﺗﻘﺎل

از طرﯾق ﻓﻣﯽ -ﻏﺎﯾطﯽ  ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺗوﺳط ﻏذا ﯾﺎ آب ﻣﻠوث ﺑﺎ ﻋﺎﻣل ﻣرض

دوره ﺗﻔرﯾﺦ

ﺳﺎﻟﻣوﻧﻼ ﻋﻣوﻣﺎ  48 – 8ﺳﺎﻋت ﺑﮫ دوره ﺧﻔﺎي ﺧود ﺿرورت دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دوره ﺧﻔﺎي E. coli
ﻣﻌﻣوﻻ طوﻻﻧﻲ ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن  8 -2روز ) ﺑطور اوﺳط  4-3روز ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .ھردو ﻣﻌﻣوﻻ  5-2روز
دوام ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
دوره ﺗﻔرﯾﺦ روﺗﺎوﯾروس ﺣدود  48ﺳﺎﻋت ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
در اﺛﻧﺎي ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺎد ﻣرﯾﺿﻲ و زﻣﺎن اطراح ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ﻣرﯾض ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺑب ﭘﺧش ﻣرض ﺷود .ﻧﺎﻗﻠﯾن
ﻣوﻗﺗﯽ ﺳﺎﻟﻣوﻧﻼ ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﺑراي ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﺳﺎری ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻣﺎﻧﻧدً.

دوره ﺳراﯾت

اﭘﯾدﯾﻣﯾوﻟوژی:

اﺳﮭﺎﻻت ﺑﺻورت اﻧدﯾﻣﯾك در ﺗﻣﺎم ﺣوزه ﺷرق ﻣدﯾﺗراﻧﮫ وﺟود دارﻧد.
ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺎھﮭﺎي ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣول اﺳت.
ﻣوﺳوم
دوﭼﻧد ﺷدن واﻗﻌﺎت از ﯾك ھﻔﺗﮫ ﺗﺎ ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر ،ﺗوﺿﻊ واﻗﻌﺎت در ﯾك ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺗزﯾد واﻗﻌﺎت
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﻣرض ﺑﯾﺷﺗر از اوﺳط واﻗﻌﺎت اﻧدﯾﻣﯾﮏ ﻣرض) ﺣد ﻣﺗوﻗﻌﮫ ﺗﻌداد واﻗﻌﺎت(
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺧطر وﻗﺎﯾﮫ از اﺳﮭﺎﻻت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ و اﺳﺗﻔﺎده از آب ﺻﺣﻲ  ،ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺻﺣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻘدار ﻛﺎﻓﻲ آب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﺑراي ﻛﻣﭘﮭﺎ ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﺑﯾﺟﺎﺷده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﻣدﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻧﯾﺎز ﻋﺎﺟل ﺑراي ھر ﺷﺧص  20ﻟﯾﺗر آب در ﯾك روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .در ﺷراﯾط ﻛﻣپ  ،ﻣرگ وﻣﯾر اﺳﮭﺎﻻت در
ﺻﻔﺣﮫ ﺣﺎد ﺣﺎﻟت اﺿطراری ﺑﯾن  40-25ﻓﯾﺻد ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﯾﺷﺗر از  %80ﻣرگ و ﻣﯾر در ﺑﯾن اطﻔﺎل ﻛﻣﺗر
از دو ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺗد.

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ
ﺗداوی واﻗﻌﮫ

ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ
وﻗﺎﯾﮫ












وﻗﺎﯾﮫ و ﺗداوی ﺿﯾﺎع ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  ORSﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت داﺧل ورﯾدی ) رﯾﻧﮕر ﻟﮑﺗﺎت (
ﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای ﻣرﯾﺿﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷدﯾداً آب وﺟود ﺧوﯾش را ﺑﺎﺧﺗﮫ اﻧد  ،اﻗداﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺗداوي اﺳﮭﺎﻻت
را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻲ دھد.
اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از ﺳرﮔرﻓﺗن ﺗﻐذی ﺑﺎ رژﯾم ﻏذاﺋﯽ ﻋﺎدی ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ اﺳﺗﻔراغ ﻣﺗوﻗف ﺷده ﺑﺎﺷد.
اداﻣﮫ ﺗﻐذی ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺑرای ﻧوزادان و اطﻔﺎل
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﻌداد واﻗﻌﺎت از ﺣد ﻣﺗوﻗﻌﮫ زﯾﺎدﺗر راﭘور داده ﺷده ﺑﮫ ﻣﺳوﻟﯾن ﺻﺣﯽ اطﻼع دھﯾد..
ﺗﺎﺋﯾد ﺗﺷﺧﯾص و اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐردن از ﺗداوی ﻓوری
ﺗﺎﺋﯾد اﭘﯾدﯾﻣﯽ و ﺗﻌﻘﯾب رھﻧﻣودھﺎی WHO
ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ آب ﺻﺣﯽ آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ  ،ﻏذای ﺻﺣﯽ و ﻣراﻋﺎت ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ
ﺗﮭﯾﮫ اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ آب ﭘﺎک  ،آﻣﺎده ﻧﻣودن ﻏذای ﺻﺣﯽ  ،ﺗﻐذی ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر و رﻋﺎﯾت ﺣﻔظ
اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﻲ
ﺟﮭت اﺧذ آب ﺻﺣﯽ و ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷﻣﺎره  3ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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 -2ﮐوﻟرا ) ( Cholera
ﺷرح ﻣرض :
ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ
ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

طرق اﻧﺗﻘﺎل
دوره ﺗﻔرﯾﺦ
دوره ﺳراﯾت
اﭘﯾدﯾﻣﯾوﻟوژِ ی
اﻧﺗﺷﺎر ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ
ﻣوﺳوم
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺧطر

ﺑﺎﻛﺗری Vibrio cholera :
ﺗﻌرﯾف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ واﻗﻌﮫ:
 در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ ﮐوﻟرا ﺑﮫ ﺷﮑل اﭘﯾدﯾﻣﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  :اﺳﮭﺎل ﺣﺎد آﺑﮕﯾن  ،ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون اﺳﺗﻔراغ
در ﯾﮏ ﻣرﯾض دوﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗراز آن ﯾﺎ
 در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ ﮐوﻟرا ﺑﺻورت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﯾﺳت  :از دﺳت دادن ﺷدﯾد ﻣﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ ﻣرگ از
ﺳﺑب اﺳﮭﺎل ﺣﺎد آﺑﮕﯾن در ﯾﮏ ﻣرﯾض ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر از آن
 ﺑرای اداره اﺳﮭﺎل ﺣﺎد آﺑﮕﯾن در ﯾﮏ ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ اﭘﯾدﯾﻣﯽ وﺟوددارد :ﮐوﻟرا ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم ﻣرﯾﺿﺎن
اﺳﮭﺎل آﺑﮑﯽ ﻣﺷﮑوک ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود.
واﻗﻌﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﺷده :
ھر واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوﮐﯽ ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻻﺑراﺗوار ﺗﺎﺋﯾد و وﯾﺑرﯾو ﮐوﻟرا )  01ﯾﺎ  ( 0139در ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ آن
ﺗﺟرﯾد ﺷود.
از طرﯾق ﻓﻣﯽ -ﻏﺎﯾطﯽ  ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً آب ﯾﺎ ﻏذای آﻟوده
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯾن  1ﺗﺎ  5روز
در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﮫ اﻋراض ﻣوﺟود اﺳت و ﺗﺎ  3 – 2روز ﺑﻌد از ﺑﮭﺑودی  ،ﻧدرﺗﺎ ً ﺗﺎ ﻣﺎھﮭﺎ
اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﮐوﻟرا در ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺣوزه ﺷرق ﻣدﯾﺗراﻧﮫ در اﺛﻧﺎی  5ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت.
ﺧطر ﺑروز آن ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺎھﮭﺎی ﺟوزا ﺗﺎ ﺳﻧﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ رﺳد).ﺟون ﺗﺎ ﺳﭘﺗﻣﺑر(
ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوک ﺑﺎﯾد ﺗﻔﺗﯾش ﺷود.
ﮐﺷف اوﻟﯾﮫ و ﻣﮭﺎر آﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺎھش واﻗﻌﺎت ارﺟﺣﯾت دارد.
ﻣﯾزان ﻣرگ و ﻣﯾر در ﺻورت ﻋدم ﺗداوی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد اﺳت  ) .از  %5ﺗﺎ ( %40
ﺧطر اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﮐوﻟرا در ﮐﻣﭘﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﺑﯾن ﻧﻔوس ﻋﻣوﻣﯽ ﺧطر ﻣرض واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت آب ﺻﺣﯽ آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ:
ﺗداوی واﻗﻌﮫ
 ﻣرﯾﺿﺎن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ  ORSﺗداوی ﻧﻣود  ،ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﻗﺑﻼ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﻣﺧﻠوط ﺷﮑر و ﻧﻣﮏ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻟﯾﺗرآب ﺑﺎﯾد ﻣﺧﻠوط و ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻧوﺷﯾده ﺷود.
 ﺑرای ﻣرﯾ ﺿﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻌﺎت وﺟودﺷﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﺷده اﺳت اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد اﻋﺎده ﻣﺎﯾﻌﺎت و
اﻟﮑﺗروﻟﯾﺗﮭﺎ از طرﯾق ورﯾدی ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣرﯾﺿﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺣﺎﻟت ﺷﺎک ﻗرار دارﻧد .ﻣﺎﯾﻊ
رﯾﻧﮕر ﻟﮑﺗﺎت ) ﻣﺎﯾﻊ زرﻗﯽ  ( Hartmann’sﺑرای اﻋﺎده ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود .ﺗرﮐﯾب آن
ﺑرای ﺗداوی ﺗﻣﺎم اﻧواع اﺳﮭﺎﻻت در ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﻧدی ﻣوﺛرﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و
ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
 ﺑﻌد از ﺗوﻗف اﺳﺗﻔراغ  ،در ھر ﺳﺎﻋت ﻣﻘدار  500mlﻣﺎﯾﻊ از طرﯾق ﻓﻣﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷود  .ﻣﻘدار
ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز  50ﻟﯾﺗر در ﯾﮏ دوره  2ﺗﺎ  5روزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 ﻏذا ﺑﺎﯾد ﭘس از  3ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋت از ﺷروع ﺗداوی و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻋﺎده ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾد ،ﺗوﺻﯾﮫ
ﮔردد .ﺗﻐذی ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺑرای ﻧوزادان و اطﻔﺎل ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ داده ﺷود.
اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺎﺣﯾوی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ادوﯾﮫ ﺻورت ﮔﯾرد .واﻗﻌﺎت
اﺧﯾر ﺑﮫ ادوﯾﮫ ای ﭼون  Ciprofloxacin ، Tetracycline ، Doxicyclineو
 Norfloxacinﺣﺳﺎس ﺑوده اﻧد.
ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ
 در ﺻورت ﮐﺷف ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوک  ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺻﺣﯽ اطﻼع داده ﺷوﻧد.
 ﺑراي ﺗﺎﺋﯾد ﺗﺷﺧﯾص  ،ﻧﻣوﻧﮫ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ را ﺑﺎ ﯾك ﺳواب ﻣﻘﻌدي ﮔرﻓﺗﮫ و در وﺳط زرﻋﯾﮫ Cary
 Blairﺑﮫ ﻻﺑراﺗوار اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷود .ﺑراي ﺗﺎﺋﯾد ﻋﺎﻣل ﻣرﺿﯽ  ،ﭘﺷﻧﮭﺎد ﻣﻲ ﺷود ﺗﺎ از  10ﺗﺎ 20
واﻗﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻋﺎﻣل ﻣرض را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺗﻲ ﺑﯾوﺗﯾك ھﺎ ﻣﺷﺧص ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﻣوﺟودﯾت اﭘﯾدﻣﻲ را ﯾﺎﯾد ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﺋﯾد .وﻗﺗﯾﮑﮫ اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﻣرض ﺗﺛﺑﯾت ﺷد دﯾﮕر ﻧﯾﺎزي ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺗك ﺗك
ﻣرﯾﺿﺎن ﺗوﺳط ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻻﺑراﺗواري ﺗﺄﺋﯾد ﺷوﻧد.
اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 2007-
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وﻗﺎﯾﮫ


















ﻣﻌﺎﻓﯾت ﯾﺎ ﺗطﺑﯾق
واﮐﺳﯾن

ﺗداوی و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﻧﺗروﻟﯽ را ﺗﺎ رﺳﯾدن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻﺑراﺗواري ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﻧﯾﺎﻧدازﯾد.
ﺗﺷﺧﯾص را ﺗﺄﺋﯾد ﻧﻣوده و ازﺗداوي ﻓوري اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺗﻣﺎم واﻗﻌﺎت ﻣﺷﮑوک را در ﻣرﻛز ﺗداوي ﮐوﻟرا ﺗﺟرﯾد ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﻣطﻣﺋن ﺑراي ﻣﺣﺎﻓظﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﺳﮭﺎﻻت ﺣﺎد ﺑﮫ ﺷﻣول واﻗﻌﺎت اﭘﯾدﻣﻲ ﮐوﻟرا  ،ﺗﮭﯾﮫ آب
ﺻﺣﯽ آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﻛﺎﻓﻲ و ﻣراﻋﺎت اﺻول ﺣﻔظ اﻟﺻﺣوي ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
وﻗﺗﯾﻛﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﻣﻠوث ﺷده اﻧد  ،ﺑراي ﺗﮭﯾﮫ آب ﺻﺣﯽ آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ  ،آب را ﺑﺟوش آورد و ﺑﮫ ﻣدت
ﯾك دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد.
آب را ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻛﻠورﯾن ﻣﺻون ﺳﺎزﯾد :ﯾﮏ ذﺧﯾره ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻠورﯾن ,ﺑرای ﺻﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗن آب را ﻣﻲ
ﺗوان ﺑﺎ ﻋﻼوه ﻧﻣودن  33ﮔرام ﻛﻠورﯾن )  3ﻗﺎﺷق ﻏذا ﺧوري ( از ﭘودر ﺳﻔﯾد درﯾك ﻟﯾﺗر آب ,در
ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ در ﯾك ﺑوﺗل ﻗﮭوه اي ﻧﮕﮭداري ﻣﻲ ﺷود ،ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود .ﺳﮫ ﻗطره )  ( 0/6mlاز اﯾن ذﺧﯾره
ﻣﺎﯾﻊ را درﯾك ﻟﯾﺗر آب ﯾﺎ  6mlرا در  10ﻟﯾﺗر آب و ﯾﺎ  60mlرا در  100ﻟﯾﺗر آب ﺑﯾﻧدازﯾد30 .
دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑر ﻧﻣوده و ﺳﭘس آب ﺻﺣﯽ را اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﻗداﻣﺎت ﺣﻔظ اﻟﺻﺣوی ﻣﺣﯾطﯽ :اوﻟوﯾت ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘرﻧﺳﯾب ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎی ﻣواد ﻓﺿﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ
در ﯾﮏ ﺟﺎی و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب از ﻣﻧﺑﻊ آب و ﺳﯾﺳﺗم آﺑرﺳﺎﻧﯽ داده ﺷود .ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ و ﭼﺎھﮭﺎ ﺑﺎﯾد از
ﻣواد ﻓﺎﺿﻠﮫ ﻣﺣﯾط ﺣﻔظ ﺷوﻧد .ﺳﯾﺳﺗم آﺑرﺳﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺑﺎﯾد ﮐﻠورﯾﺷن ﺷود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮔروﭘﮭﺎی ﺑزرﮔﯽ
از ﻣردم ﺑرای ﮐﺎر ،ﺟﺷﻧﮭﺎ  ،ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾره ﮔرد ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد  ،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی وﯾژه ﺑﺎﯾد
در ﻣورد ﺟﺎﺑﺟﺎی ﻣواد ﻓﺎﺿﻠﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺷﺳﺗن دﺳﺗﮭﺎ ﻣدﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ و ﺗﺣﻔظ ﻏذای:
دﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از اﺟﺎﺑت ﻣزاج  ،ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣواد ﻓﺿﻠﮫ  ،ﻗﺑل از ﺗﮭﯾﮫ و ﺧوردن ﻏذا و ﯾﺎ ﻏذا
دادن ﺑﮫ اطﻔﺎل ,ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺧوب ﺷﺳﺗﮫ ﺷود.
از ﺧوردن ﻏذای ﺧﺎم اﺟﺗﻧﺎب ﮔردد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﯾوه ﺟﺎت ﺳﺎﻟم و ﺳﺑزﯾﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧرا ﺑﮫ
طرﯾﻘﮫ ﺻﺣﯽ ﭘوﺳت ﮐﻧﯾد.
ﻏذا را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺧﺗﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﺧوب داغ ﺷود.
ﻏذا را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ ھﻧوز ﮔرم اﺳت  ،ﯾﺎ ﻗﺑل از ﺧوردن دوﺑﺎره ﮔرم ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻣﺎم دﯾﮕﮭﺎ و ظروف ﻏذا ﺧوری را ﺧوب ﺷﺳﺗﮫ و ﺧﺷﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻏذا را ﺑﮫ روﺷﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ ﺧطر ﻣﻧﺗن ﺷدن را ﺑﮫ ﺣد اﻗل ﻣﻣﮑن ﮐﺎھش دھد ) .ﻣﺛﻼً ﻏذای ﭘﺧﺗﮫ
و ظروف ﻏذا ﺧوری ﺑﺎﯾد در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟدا از ﻏذاھﺎی ﻧﺎﭘﺧﺗﮫ و ظروف ﻣﻠوث ﻧﮕﮭداری ﺷود(.
ﺷﻌﺎر ﺑرای ﺗﺣﻔظ ﻏذای اﯾﻧﺳت :ﺧوب ﭘﺧﺗﮫ ﮐﻧﯾد ،,ﭘوﺳت ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ دور ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.

دو ﻧوع واﮐﺳﯾن ﻓﻣﯽ ﻓﻌﻼً در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 واﮐﺳﯾن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮐوﻟرا )  ، WC/rBSدو دوز( و
 واﮐﺳﯾن ﺗﺿﻌﯾف ﺷده زﻧده )  CDV103-HgRﯾﮏ دوز (
ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن واﮐﺳﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط در ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣﺣدود از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت.ھر دو ﺑﺎﯾد در
ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟل دﻗﯾﻘﺎ ً ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﻣﺛﻼً در ﮐﻣﭘﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﻣﺣﻼت ﻣزدﺣم ﺷﮭر
واﮐﺳﯾن ﮐوﻟرا ﺑﺎﯾد ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕر اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗروﻟﯽ و وﻗﺎﯾوی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرارﮔﯾرد.
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 -3اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯾﭼﯾش ) ( Dysentery
ﺷرح ﻣرض:
ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ

ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

طرق اﻧﺗﻘﺎل
دوره ﺗﻔرﯾﺦ
دوره ﺳراﯾت

اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژی:

ﻋﺎﻣل ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﮑل اﭘﯾدﯾﻣﯽ اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ﻋﺑﺎرت از ﺷﯾﮕﯾﻼ دﯾزاﻧﺗری ﻧوع  1ﻣﯾﺑﺎﺷد ).ﺑﮫ ﺷﯾﮕﯾﻼ ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﺋﯾد( .
ﺑﺎﮐﺗرﯾﮭﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺳﺑب اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﮐﺎﻣﭘﯾﻠو ﺑﺎﮐﺗر ،اﺷﯽ رﯾﺷﯾﺎﮐوﻟﯽ 0157:H7
ﭘروﺗوزوا )،Entamoeba Histolytica :ﺑﮫ دﯾزاﻧﺗری آﻣﯾﺑﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد(.
 ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر دﻓﻊ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﺧون ﻗﺎﺑل دﯾد ﯾﺎ ﻣﯾﮑروﺳﮑوﭘﯾﮏ در  24ﺳﺎﻋت
 ﮐﺎﻣﭘﯾﻠوﺑﺎﮐﺗر :اﺳﮭﺎل ،ﭘﯾﭼش ،درد ﺑطﻧﯽ ،ﺗب ،دﻟﺑدی و اﺳﺗﻔراغ
 اﺷﯽ رﯾﺷﯾﺎﮐوﻟﯽ  : 0157:H7اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ﺷدﯾد و ﭘﯾﭘﭼش ھﺎی ﺑطﻧﯽ
 ﺗﺎﺋﯾد واﻗﻌﮫ  :ﺑﺎ ﮐﺷف ﺑﺎﮐﺗری در ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾﺷﺗر ﻻﺑراﺗوارھﺎ ﮐﮫ ﻣواد
ﻏﺎﯾطﮫ را ﮐﺷت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺗﺳت اﺷﯽ رﯾﺷﯾﺎﮐوﻟﯽ  0157:H7را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﮭم
اﺳت ﺗﺎ ﺗﺳت ﻧﻣوﻧﮫ در  sorbitol-MacConkey(SMAC) agarﺑرای اﯾن اورﮔﺎﻧﯾزم
درﺧواﺳت ﺷود.
طرﯾق ﻓﻣﯽ –ﻏﺎﯾطﻲ  ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻏذا ﯾﺎ آب آﻟوده
ﮐﺎﻣﭘﯾﻠوﺑﺎﮐﺗر 5-2 :روز ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس
ﺳراﯾت ﮐﺎﻣﭘﯾﻠوﺑﺎﮐﺗر ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در اﺛﻧﺎی ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﺎد ﻣرﯾﺿﯽ و زﻣﺎن اطراح ﻣواد
ﻏﺎﯾطﮫ ﺳﺎری اﺳت.
اﺷﯽ رﯾﺷﯾﺎﮐوﻟﯽ  0157:H7در ﻣدت  10-5روز ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود ,اﻣﺎ در اطﻔﺎل ﻋﻣﻼً ﺑﻌد از ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ھﻔﺗﮫ از ﺷروع ﻣرﯾﺿﯽ ﺷﺎن اورﮔﺎﻧﯾزم ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود.اطﻔﺎل ﮐﻼﻧﺗر ﻧدرﺗﺎ ً ﻧﺎﻗل اورﮔﺎﻧﯾزم ﺑدون ﮐدام
ﻋرض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

اﯾن ﻣرﯾﺿﯽ در ﺗﻣﺎم ﺣوزه ﺷرق ﻣدﯾﺗراﻧﮫ وﺟود دارد.
ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺎھﮭﺎي ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣول اﺳت.
ﻣوﺳوم
ﭘﻧﺞ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗر واﻗﻌﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗرﺗﻔﺗﯾش ﺷود.
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﯾﺿﺎن ﻣﺻﺎب ﺑﮫ E.coli 0157:H7ﺑﺎ ﺧوردن ﮔوﺷت ﮔﺎو ﻧﯾم ﭘﺧﺗﮫ و ﻣﻠوث ﻣرﺗﺑط ﺑوده اﻧد.
ﺑﺎﮐﺗری ھﺎی ﻣوﺟود در ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ﺷﺧص ﻣﻧﺗن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﺧص ﺳﺎﻟم درﺻورت ﻧداﺷﺗن ﻋﺎدت دﺳت
ﺷﺳﺗن ﯾﺎ ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد در اﺛر ﻧوﺷﯾدن ﺷﯾر ﺧﺎم  ,آب ﺑﺎزی در
ﺣوض ﺑﺎ آب آﻟوده و ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدن آﺑﮭﺎی آﻟوده اﺗﻔﺎق اﻓﺗد.

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ :

ﺗداوی واﻗﻌﮫ

ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ و
وﻗﺎﯾﮫ

ﮐﺎﻣﭘﯾﻠوﺑﺎﮐﺗر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻋﺎده ﻣﺎﯾﻌﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗداوی ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ  Erythromicinﺑﮭﺑود
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺎ ﻧﻘص ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻓﯾت ،ﮐﺎﻣﭘﯾﻠوﺑﺎﮐﺗر ﻧدرﺗﺎ ً ﺑﮫ دوران ﺧون اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺳﺑب ﯾﮏ
اﻧﺗﺎن ﺣﺎد ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت ﺷود.
اﺷﯽ رﯾﺷﯾﺎﮐوﻟﯽ  : 0157:H7ﺑﯾﺷﺗر واﻗﻌﺎت ﺑدون ﺗداوی ﺑﺎ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗداوﯾﮭﺎی ﻣﺷﺧص در
ﻣدت  5ﺗﺎ  10روز ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .ﺷواھدی ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﺳﯾر ﻣرض را ﺑﮭﺗر ﮐﻧد
در دﺳت ﻧﯾﺳت و ﻓﮑر ﻣﯽ ﺷودﮐﮫ ﺗداوی ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮑﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼطﺎت ﮐﻠﯾوی ﺷود.
ﻣﺳﺗﺣﺿرات ﺿد اﺳﮭﺎل ،ﻣﺎﻧﻧد  ( Imodium ) Loperamideﻧﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
اﺷﯽ رﯾﺷﯾﺎﮐوﻟﯽ  : 0157:H7در ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اطﻔﺎل زﯾر  5ﺳﺎل و ﮐﮭوﻟت) ،در  2ﺗﺎ %7
از واﻗﻌﺎت( ﻣﻣﮑن ﺳﺑب اﺧﺗﻼطﺎﺗﯽ ﭼون ﺳﻧدرم  )،Hemolytic Uremicﮐﮫ در آن ﮐرﯾوات ﺳرخ ﺗﺧرﯾب
ﻣﯽ ﺷوﻧد( و ﻋدم ﮐﻔﺎﯾﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺷود.
ﺳﻧدرم  hemolytic uremicﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت ﺑوده ﻣﻌﻣوﻻً در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺟدی )
 ( ICUﺗداوی ﻣﯽ ﺷود اﻏﻠب ﻣرﯾﺿﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﻘل اﻟدم و دﯾﺎﻟﯾز ﮐﻠﯾوی ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺟدی
ﻣﯾزان ﻣرگ و ﻣﯾر در ﺳﻧدرم  3 hemolytic uremicﺗﺎ  %5ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ در ﻗﺳﻣت اﺳﮭﺎل در ﺑﺎﻻ و ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  3ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ﺳﯾﺳﺗم آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻓوری از اﻣراض
ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﺳﺎری

 -4ﭘﯾﭼش ﺧوﻧﯽ ﻧوع ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ) (Bacillary Dysentery
ﺷرح ﻣرض:
ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ
ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

طرﯾق اﻧﺗﻘﺎل
دوره ﺗﻔرﯾﺦ
دوره ﺳراﯾت

ﺑﺎﮐﺗری :دﺳﺗﮫ  ، Shigellaﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ  shigella dysenteriaeﻧوع  ,1ﺣﺎدﺗرﯾن ﻣرﯾﺿﯽ و ﺑزرﮔﺗرﯾن
اﭘﯾدﯾﻣﯾﮭﺎ را ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻌرﯾف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ واﻗﻌﮫ:
اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ،ﮐﮫ ﺧون آن ﻗﺎﺑل دﯾد ﯾﺎ ﻣﯾﮑروﺳﮑوﭘﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
واﻗﻌﮫ ﺗﺄﺋﯾد ﺷده:
ﺗﺟرﯾد  shigella dysenteriaeﻧوع  1ازﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ
طرﯾق ﻓﻣﯽ –ﻏﺎﯾطﯽ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎ ﻏذا ﯾﺎ آب آﻟوده
دوره ﺗﻔرﯾﺦ آن ﻣﻌﻣوﻻ  3-1روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای  S.dysenteriaeﻧوع  1ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
درزﻣﺎن اﻧﺗﺎن ﺣﺎد و ﺗﺎ  4ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﻣرﯾﺿﯽ ) ،ﺑدون ﺗداوی ( ﺑﺎ ﺗداوی ﻣﻧﺎﺳب  3 -2روز  ،ﻧﺎﻗل ﺑدون
ﻋﻼﻣت ﻧﯾز وﺟود دارد.

اﭘﯾدﯾﻣﯾوﻟوژی:

اﯾن ﻣرﯾﺿﯽ در ﺗﻣﺎم ﺣوزه )ﺣوزه ﺷرق ﻣدﯾﺗراﻧﮫ( وﺟود دارد.
ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺎھﮭﺎي ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣول اﺳت.
ﻣوﺳوم
ﭘﻧﺞ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗر واﻗﻌﺎت ﻣرﺗﺑط اﯾﺟﺎب ﺗﻔﺗﯾش ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺧطر ﮐﺷف ﺳرﯾﻊ و ﻣﺣدود ﮐردن واﻗﻌﺎت ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل اﻧﺗﺎن ﻣﮭم اﺳت .ﻣﯾزان ﻣرگ و ﻣﯾر ﺑﻠﻧد ﺑوده
و در اطﻔﺎل زﯾر  10ﺳﺎل ﻣﺻﺎب ﺑﮫ S.dysenteriaeﻧوع  1ﺗﺎ  %10در ﺻورت ﻋدم ﺗداوی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﺧطراﭘﯾدﯾﻣﯽ S.dysenteriaeﻧوع  1در ﮐﻣﭘﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟرﯾن زﯾﺎد اﺳت )ﯾﮏ ﺛﻠث ﺟﻣﻌﯾت ﺗﺣت ﺧطر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣﺻﺎب ﺷوﻧد (.در ﻧﻔوس ﻋﺎﻣﮫ ﺧطر ﺷدﯾداً واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت آب ﺻﺣﯽ آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ :

ﺗداوی واﻗﻌﮫ

ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ

وﻗﺎﯾﮫ

ﺗداوی ﺑﺎ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳب ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت .اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﮐﺗری و
ﻣوﺟودﯾت ادوﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧﺗﺧﺎب اول  Nalidixic acidﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧط دوم ﺗداوی را
 Ciprofloxacinدر ﻣﻧطﻘﮫ) ﺣوزه ﺷرق ﻣدﯾﺗراﻧﮫ( ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
وﻗﺎﯾﮫ از ﺿﯾﺎع ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺗداوی ﻣرﯾض ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  ORSﯾﮏ رول ﻋﻣده دارد.
در ﺻورت ﮐﺷف ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوک  ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺻﺣﯽ ﺑﺎﯾد اطﻼع داده ﺷوﻧد.
ﺑراي ﺗﺎﺋﯾد ﺗﺷﺧﯾص ،راھﻧﻣﺎھﺎی  WHOراﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﻧﻣوﻧﮫ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ را ﺑﺎ ﯾك ﺳواب ﻣﻘﻌدي ﮔرﻓﺗﮫ
و در وﺳط زرﻋﯾﮫ  Cary Blairﺑﮫ ﻻﺑراﺗوار اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷود .ﺑراي ﺗﺎﺋﯾد ﻋﻠت  ،ﭘﺷﻧﮭﺎد ﻣﻲ ﺷود ﺗﺎ از 10
ﺗﺎ  20واﻗﻌﮫ ﻧﻣوﻧﮫ اﺧذ و ﺗﺛﺑت ﮔردد  ،ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺎﮐﺗری را در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ اﻧﺗﻲ ﺑﯾوﺗﯾك ھﺎ ﻣﺷﺧص ﺳﺎﺧﺗﮫ و
اﭘﯾدﯾﻣﻲ را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﺋﯾد .وﻗﺗﻲ اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﯾﻛﺑﺎر ﺗﺛﺑﯾت ﺷد دﯾﮕر ﻧﯾﺎزي ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺗك ﺗك ﻣرﯾﺿﺎن ﺗوﺳط ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﻻﺑراﺗواري ﺗﺄﺋﯾد ﺷوﻧد.
ﺟﮭت ﺷروع ﺗداوي و اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺗروﻟﯽ ﻣﻧﺗظر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻﺑراﺗواري ﻧﺑﺎﺷﯾد.
ﺗﺷﺧﯾص را ﺗﺄﺋﯾد ﻧﻣوده و ازﺗداوي ﻓوري اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﮫ وﻗﺎﯾﮫ اﻣراض ﺳﺎری ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ  3ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد .آب ﻣﺻون واﻗداﻣﺎت ﺻﺣﯽ
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ﺳﯾﺳﺗم آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻓوری از اﻣراض
ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﺳﺎری

 -5ﭘﯾﭼش آﻣﯾﺑﯽ ) (Amebic Dysentery
ﺷرح ﻣرض:
ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ
ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

طرﯾق اﻧﺗﻘﺎل
دوره ﺗﻔرﯾﺦ
دوره ﺳراﯾت

اﭘﯾدﯾﻣﯾوﻟوژی :

ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ

ﻣوﺳوم
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺧطر

 ، Entamoeba histolyticaﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷﮑل ﺳﯾﺳت آن  ،ﭼون ﻧوع  Trophzoiteﺗوﺳط اﺳﯾد ﻣﻌده
ﺗﺧرﯾب ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﻌرﯾف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ واﻗﻌﮫ:
اﻣﯾﺑﯾﺎز ﻣﻌﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﮐوﻟﯾت اﻣﯾﺑﯽ :اﻓزاﯾش اﺳﮭﺎل ﺑﺎ ﺗزاﯾد ﻣﻘدار ﺧون در ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘﯾﺷروﻧده
ھﻣراه ﺑﮫ در ﻗﺳﻣت ﺳﻔﻠﯽ ﺑطن و ﺗﯾﻧﯾﺳم ) در ﻣوﻗﻊ دﻓﻊ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ(
واﻗﻌﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﺷده :
ﺗﺟرﯾد  Entamoeba histolyticaدرﻧﻣوﻧﮫ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ
طرﯾق ﻓﻣﯽ –ﻏﺎﯾطﯽ  ،ازﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﺧص و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺗوﺳط ﻏذا و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ آﻟوده ﺳراﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
از ﭼﻧد روز ﻣﺣدود ﺗﺎ ﻣﺎھﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً  4 – 1ھﻔﺗﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد.
ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺳﯾﺳت را دﻓﻊ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗداوی ﻧﺷود ﺑﻌﺿﺎ ً ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ
اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اﻧﺗﺷﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد اﻣﺎ در اﻓرادی ﮐﮫ از ﻧظر ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳطﺢ ﭘﺎﺋﯾن ﺗری ﻗرار دارﻧد ،و
در ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ اﻣﮑﺎن ﺷﯾوع اﻧﺗﺎن اﻣﯾﺑﯽ ﺗﺎ  %50زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺧطر ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺎھﮭﺎی ﺟوزا ﺗﺎ ﺳﻧﺑﻠﮫ ) ﻣﺎه ھﺎی ﺟون ﺗﺎ ﺳﭘﺗﻣﺑر(
ﭘﻧﺞ ﯾﺎ زﯾﺎدﺗر واﻗﻌﺎت ﻣرﺗﺑط اﯾﺟﺎب ﺗﻔﺗﯾش ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻧﻔوس ﻋﺎﻣﮫ ﺧطر ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت آب ﺻﺣﯽ آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ دارد.

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ :

ﺗداوی واﻗﻌﮫ

ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ
وﻗﺎﯾﮫ

ﻣﺻﺎﺑﯾت دواﻣدار اﻣﻌﺎی ﻏﻠﯾظﮫ اﻣﮑﺎن اﺧﺗﻼطﺎت ﺷدﯾد را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﯾن اﺧﺗﻼطﺎت ﻣﺎﻧﻧد اﻟﺗﮭﺎب ﺣﺎد
ﺻﺎﻋﻘوی ﯾﺎ و اﻟﺗﮭﺎب ﻧﮑروز ﮐﻧﻧده ﮐوﻟون ) ، ( Acute Fulminant or Necrotizing Colitis
 ، Amebomaآﺑﺳﮫ ﮐﺑدی  .ﻣرﯾﺿﯽ ﻧزد اﻓراد اطﻔﺎل  ,اﻓرادﯾﮑﮫ ﻣﺻﺎب ﺳوء ﺗﻐذی  ،ﻧﻘص ﻣﻌﺎﻓﯾت ،
ﮐﺎھﻼن و زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷدﯾد ﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﺗداوی ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﺣو ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﻣرﺿﯽ در ﻧﺳﺞ ﻣﻌﺎﯾﯽ و ﺗروﻓوزوﺋﯾﺗﮭﺎی ﻟوﻣن اﻣﻌﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ادوﯾﮫ
ﮐورﺗﯾﮑو اﺳﺗروﺋﯾد و ﺿد ﺗﺣرﮐﯾت اﻣﻌﺎ را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﭼون اﯾن ادوﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻋراض و ﭘروﺳﮫ
ﻣرﯾﺿﯽ را ﺗﺷدﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
رژﯾﻣﮭﺎی ﺗداوی ﭘﯾﺷﮭﺎدی ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
 اطراح ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺳت ﺑدون ﻋﻼﯾم ) اﻧﺗﺎن داﺧل ﻣﻌﺎﺋﯽ (  ، Ioduquinol :ﺑﺟﺎی آن
 Paramomycinﯾﺎ  ،Diloxanide Furoateﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ادوﯾﮫ ﺿد اﻣﯾﺑﯽ ﻣﻌﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺎ اﻋراض ﺧﻔﯾف ﺗﺎ ﻣﺗوﺳط ﺑدون اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ) Metronidazole :ﯾﺎ
 ( Tinidazoleﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﯾﮏ ﮐورس ﺗداوی ﺑﺎ ادوﯾﮫ ﺿد اﻣﯾﺑﯽ داﺧل ﻣﻌﺎﺋﯽ.
 ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺎ اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻣرض ﺧﺎرج ﻣﻌﺎﺋﯽ) ﺑﮫ ﺷﻣول آﺑﺳﮫ ﮐﺑدی ( ) Metronidazole :ﯾﺎ
 ( Tinidazoleﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﯾﮏ ﮐورس ﺗداوی ﺑﺎ ادوﯾﮫ ﺿد اﻣﯾﺑﯽ داﺧل ﻣﻌﺎﺋﯽ.
 Dehydroemetineﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ادوﯾﮫ ﺿد اﻣﯾﺑﯽ ﻣﻌﺎﺋﯽ ﺑرای ﻣرﯾﺿﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗداوی ﺷﮑل invasive
ﻣرض ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾد ﻣدﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .در ﺗداوی آﺑﺳﮫ ﮐﺑدی ﻣﻣﮑن اﺳت
 Chloroquine Phosphateھﻣراه ﺑﺎ  Dehydroemetineو ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﺑﺎ
 ) Metronidazoleﯾﺎ  ( Tinidazoleاﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 درﺻورت ﻣﺷﺎھده ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺻﺣﯽ را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد.
 ﺗﺷﺧﯾص را ﺗﺄﺋﯾد و از ﺗداوی ﻓوری اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﻓراد دارای ﻋﻼﺋم را از دﺳت زدن ﺑﮫ ﻏذا و از ﻣراﻗﺑت ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺳﺗری در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﻊ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﮔر ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺷﺗرک ﻣﺎﻧﻧد آب وﯾﺎ ﻏذا ﺗﺷﺧﯾص ﺷود ،اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﺻﻼح اوﺿﺎع ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.
دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣردم در ﻣورد ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺧﺻوﺻﺎ در ﻗﺳﻣت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣودن ﻣواد
ﻏﺎﯾطﮫ و ﺷﺳﺗن دﺳﺗﮭﺎ ﺑﻌد از رﻓﻊ ﺣﺎﺟت و ﻗﺑل از آﻣﺎده ﻧﻣودن و ﺧوردن ﻏذا و در ﻗﺳﻣت ﺧطرات ﺧوردن
ﻣﯾوه ﺟﺎت و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺧﺎم  ,ﻧﺎﺷﺳﺗﮫ و ﭘوﺳت ﻧﺷده و ﻧوﺷﯾدن آب ﮐﮫ ﺧﺎﻟص ﺑودن آن زﯾر ﺳوال اﺳت،
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ھﻧﮕﺎم ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺣﺎره ﺟﮭﺎن  ,ﺿروری اﺳت.
ﺗﺟرﯾد ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺳﺗری :در ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣواد ﻓﺎﺿﻠﮫ ،ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی آﻟوده و ﺑﺳﺗر ﻣرﯾﺿﺎن ﻧﮭﺎﯾت اﺣﺗﯾﺎط ﺷود.

اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 2007-
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ﺳﯾﺳﺗم آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻓوری از اﻣراض
ﺳروﯾﻼﻧس اﻣراض ﺳﺎری

 -6ﺗب ﻣﺣرﻗﮫ ﯾﺎ ﺣﺻﺑﮫ ) (Typhoid Fever
ﺷرح ﻣرض:
ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ
ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

طرﯾق اﻧﺗﻘﺎل
دوره ﺗﻔرﯾﺦ
دوره ﺳراﯾت

اﭘﯾدﯾﻣﯾوﻟوژی :

ﺑﺎﮐﺗری ﺑﻧﺎم Salmonella Thyphi
ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ :
ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺗب دواﻣدار ،ﺳردردی ﺷدﯾد ،دﻟﺑدی ،ﺑﯽ اﺷﺗﮭﺎﺋﯽ  ،ﻗﺑﺿﯾت و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت اﺳﮭﺎل ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﻣﺣرﻗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﺷﮑﺎل ﺷدﯾد آن ﻣﺗراﻓق ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ذھﻧﯽ و اﻟﺗﮭﺎب ﺳﺣﺎﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮔرﭼﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ
آن ﻣﺷﮑل اﺳت اﻣﺎ در ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺷراﯾط ﺗﺎﺋﯾد ﻻﺑراﺗواری ،ھر واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوک واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ داﮐﺗر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
واﻗﻌﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﺷده :
ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻻﺑراﺗواری ﺧون ) اﻧﺗﯽ ﺑﺎدﯾﮭﺎ( ،ﺗﺟرﯾد  S.Typhiاز ﺧون ﯾﺎ ﻣوادﻏﺎﯾطﮫ ,ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓوراً
ﺑرای ﺗﺄﺋﯾد و ﺗﺳت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ادرار ﯾﺎ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﻌد
از ﺳﭘری ﺷدن ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ از ﺣﻣﻠﮫ ﻣرﯾﺿﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺄﺋﯾد ﻣرض ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.
راه ﻓﻣﯽ  -ﻏﺎﯾطﯽ  ،ﺑﺧﺻوص ﺗوﺳط آب و ﻏذای آﻟوده
دوره ﺗﻔرﯾﺦ ﻣرض ﻣﻌﻣوﻻً  12 -8روز اﺳت ،اﻣﺎﻣﻣﮑن اﺳت از ﺳﮫ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.
از زﻣﺎن ﺷروع اﻋراض ﺗﺎ دو ھﻔﺗﮫ %10 .ﻣرﯾﺿﺎن ﺗداوی ﻧﺷده ﺗﺎﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻧﺎﻗل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .ﻧﺎﻗﻠﯾن ﻣزﻣن
در اﻧﺗﺷﺎرﻣرﯾﺿﯽ ﯾﮏ رول ﻋﻣده دارﻧد.

ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ در ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود دارد ) .ﺣدود  70 %وﻓﯾﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣرض در آﺳﯾﺎ رخ ﻣﯽ دھد( .
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺎھﮭﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣول اﺳت .
ﻣوﺳوم
دو ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر واﻗﻌﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھم
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ
 ﮐﺷف ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﮐﻧﺗرول ﻧﻣودن واﻗﻌﺎت ﻣرض ,اﺻول ﻋﻣده ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﺷﺎر را ﺗﺷﮑﯾل
ﺧطر
ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﯾزان ﻣرگ وﻣﯾر در ﺻورت ﻋدم ﺗداوی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻻﺳت ) 10ﺗﺎ .( %20
 در ﻧﻔوس ﻋﺎﻣﮫ ﺧطر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت آب و ﻏذای ﺻﺣﯽ ﺑوده و آب آﻟوده ﻣﻌﻣوﻟﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺗﺎن
ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود .ﺷﯾر و ﻟﺑﻧﯾﺎت ﻧﯾز در اﻧﺗﻘﺎل ﻣرض رول ﻣﮭم دارﻧد.
 در ﻣﻧﺎطق اﻧدﯾﻣﯾﮏ ،ﺷﯾوع ﻣﺣرﻗﮫ ﺑﯾن ﺳﻧﯾن  5ﺗﺎ  12ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﻠﻧد ﺗرﯾن ﺳطﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ) .در
ھﻧدوﺳﺗﺎن در ﮔروﭘﮭﺎی ﺳﻧﯽ ﮐﻣﺗر از  5ﺳﺎل (

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ :

ﺗداوی واﻗﻌﮫ

ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ

وﻗﺎﯾﮫ

ﻣﻌﺎﻓﯾت

ﺷروع ﺗداوی ﺑﺎ ادوﯾﮫ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺑﺻورت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳب ﻧظر ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت و ﻣﻘﺎوﻣت
اﻧﺗﺎن :ادوﯾﮫ ﭼون  Ampicillin،Chloramphenicol،Cotrimoxazoleﻣﻌﻣوﻻً اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻗﺎﯾﮫ
از ﺿﯾﺎع ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺗداوی واﻗﻌﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  ORSﯾﮏ رول ﻋﻣده دارد.
 درﺻورت ﻣﺷﺎھده ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗرواﻗﻌﺎت ﻣﺷﮑوک ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺻﺣﯽ را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد.
 ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﺟدی ﺑرای درﯾﺎﻓت واﻗﻌﺎت و ﯾﺎ ﻧﺎﻗﻠﯾﻧﯾﮑﮫ ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و راھﮭﺎی اﻧﺗﻘﺎل ) آب و ﻏذا (
ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎﯾد ﻧﻣوﻧﮫ آب و ﻏذا از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺷﮑوک اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﻻﺑراﺗواری ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آب ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﻗﺗﯽ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺻﺣﯽ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻗداﻣﺎت طوﯾل اﻟﻣدت ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد.
 ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﮐﻠورﯾﺷن ﺷﺑﮑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ آﺑرﺳﺎﻧﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ
آﺑرﺳﺎﻧﯽ  ،ﺟﺎﺑﺟﺎی ﻣدﻓوع اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺷراﯾط ﺻﺣﯽ  ،ﺣﻔظ ﻣﺳﺗراح ھﺎ از ﻧﻔوذ ﻣﮕﺳﮭﺎ و ﻧظﺎﻓت دﻗﯾق
در ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﻏذا ﻣد ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 ﺑﻠﻧد ﺑردن داﻧش ﻣردم در راﺟﻊ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺷﺳﺗن دﺳﺗﮭﺎ  ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺑﺧش ھﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا و
ﺗوزﯾﻊ ﻏذا ﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﯾﺎ ﺧدﻣﮫ ھﺎی ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣرﯾﺿﺎن و اطﻔﺎل را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد.
 ﺑﺻورت ﻋﺎدی اﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
 ﺗطﺑﯾق واﮐﺳﯾن ﺑﺻورت ﮐﺗﻠوی ,ﯾﮏ ﻋﻣل ﺿﻣﯾﻣوی ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﻣﺣرﻗﮫ در ﺣﺎﻟت اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﯾوع زﯾﺎد
ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل ﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد
ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن دوا وﺟود دارد.
 واﮐﺳﯾن ) Parentralﻏﯾر ﻓﻣﯽ( ﺷﺎﻣل ﭘوﻟﯽ ﺳﮑراﯾد اﻧﺗﯽ ﺟن  ، Viواﮐﺳﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ در ﺑﯾن اﻓراد ﺑﯾﺟﺎ
ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن واﮐﺳﯾن ﻓﻣﯽ ﺷﮑل  Ty 21a، S.typhiﻧﯾز در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﮫ واﮐﺳﯾن
ﭘوﻟﯽ ﺳﮑراﯾد و ﻧﮫ واﮐﺳﯾن  Ty 21aﺑرای اطﻔﺎل زﯾر دوﺳﺎل ﺗطﺑﯾق ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد .واﮐﺳﯾن Ty 21a
در ﻣرﯾﺿﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
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 -7ھﭘﺎﺗﯾت ﻧوع  Aو E
ﺷرح ﻣرض:
ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ
ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

طرﯾق اﻧﺗﻘﺎل
دوره ﺗﻔرﯾﺦ
دوره ﺳراﯾت

اﭘﯾدﯾﻣﯾوﻟوژی

وﯾروس ھﭘﺎﺗﯾت  ( HAV ) Aو وﯾروس ھﭘﺎﺗﯾت ( HEV ) E
واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوک :ﺳﻧدرم ھﭘﺎﺗﯾت وﯾروﺳﯽ :
ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺣﺎد ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ھﻣراه اﻋراض زردی  ،ادرار ﺗﯾره رﻧﮓ  ،ﺑﯽ اﺷﺗﮭﺎﺋﯽ ،ﺿﻌف،
alanine
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﻔرط و ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻗﺳﻣت ﻋﻠوی و راﺳت ﺑطن ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﺳوﯾﮫ
 aminotrasferaseﺑﮫ اﻧدازه ﺑﯾﺷﺗر از  2.5ﭼﻧد از ﺳرﺣد ﺑﺎﻻﺋﯽ  .ﻧوت :ﻣرض در اطﻔﺎل ﺧﯾﻠﯽ
ﺧورد و ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮑﺗﻌداد از ﮐﺎھﻼن ﺑدون ﻋﻼﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
واﻗﻌﮫ ﺗﺄﺋﯾد ﺷده:
ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوﮐﯽ ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ واﻗﻌﮫ را داﺷﺗﮫ و از ﻧظر ﻻﺑراﺗواری ﺗﺎﺋﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑرای :
ھﭘﺎﺗﯾت  : Aاﻧﺗﯽ ﺑﺎدی اﯾﻣﯾوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن  (IgM) Mﺿد وﯾروس ھﭘﺎﺗﯾت ) Aاﯾﻣﯾوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن  Mﺿد
وﯾروس ھﭘﺎﺗﯾت  ( Aﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﺑرای ھﭘﺎﺗﯾت  Aوﻗﺗﯾﮑﮫ ،ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﺑوده،
ﺑﺧﺻوص در ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از ﻧظر اﭘﯾدﯾﻣوﻟوژی ارﺑﺗﺎط ﺑﮫ واﻗﻌﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﺷده  HAVاز ﻧظر ﻻﺑراﺗواری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﭘﺎﺗﯾت  : Eاﯾﻣﯾوﻧو ﮔﻠوﺑوﻟﯾن  Mﺿد  ( IgM) HEVﻣﺛﺑت
 HAVو  HEVھر دو از طرﯾق ﻓﻣﯽ –ﻏﺎﯾطﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ھﭘﺎﺗﯾت  15 ) Aﺗﺎ  50روز  ،ﺑطور اوﺳط  30روز ( و ھﭘﺎﺗﯾت  2 ) Eﺗﺎ  9ھﻔﺗﮫ (
ھﯾﭘﺎﺗﯾت  Aﻧﯾﻣﮫ دوم دوره ﺗﻔرﯾﺦ ﺗﺎ ﭼﻧد روز از ﺷروع ﯾرﻗﺎن ,ھﯾﭘﺎﯾﺗﯾت Eﺑدرﺳﺗﯽ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﻣﮕر
وﯾروس در ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ  14روز ﺑﻌد از ﺷروع ﯾرﻗﺎن درﯾﺎﻓت ﺷده و ﺑﻌد از اﺧذ ﻏذاﯾﯽ ﻣﻠوث ﺑﺎ
وﯾروس ﺑرای  4ھﻔﺗﮫ در ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ دﯾده ﺷده اﺳت.

 HEVﻋﻠت اﮐﺛر اﭘﯾدﯾﻣﯾﮭﺎ و واﻗﻌﺎت اﻧﻔرادی ھﭘﺎﺗﯾت وﯾروﺳﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ
 HAVو  HEVدر ﻣﺎھﮭﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﻌﻣوﻟﺗرﻧد.
ﻣوﺳوم
در ﯾﮏ ﮐﻼﺳﺗر ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد دو واﻗﻌﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺧطر  HAV از طرﯾق آب ﯾﺎ ﻏذای آﻟوده اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺧﻔﯾف و ﺧود ﻣﺣدود ﺷوﻧده اﺳت اﻣﺎ
اﻣﮑﺎن دارد در طﯽ ﯾﮑﺳﺎل در  %15واﻗﻌﺎت ﺑﺻورت ھﭘﺎﺗﯾت ﻋود ﻧﻣﺎﯾد .اﻧﺗﺎن ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ
ﺣﯾﺎت در ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺷراﯾط ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺧوب ﻧﺑوده و ﻣﻧﺎطق ﻣزدﺣم ﺑﺎﺷد ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود.
 HEV ﻣﻌﻣوﻻ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﻣﻠوٍث ﺑﺎ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ ﺳراﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ ﺧﻔﯾف و
ﺧود ﻣﺣدود ﺷوﻧده را در ﯾﮏ دوره ﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ طوﻻﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﺎھﻼن ﺟوان در ﺑﯾن ﺳﻧﯾن  15ﺗﺎ
 30ﺳﺎل را ﻣﺻﺎب ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮔرﭼﮫ  ،ﻣرﯾﺿﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ در زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎه ﺳوم ﺣﻣل ﺳﯾر
وﺧﯾم داﺷﺗﮫ و ﻣرگ و ﻣﯾر واﻗﻌﺎت در اﯾن ﮔروپ ﺗﺎ ﺑﮫ  %20ﻣﯽ رﺳد .ھم ﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺑب
ﺳﻘط ،وﻻدت ﻗﺑل از وﻗت ﯾﺎ ﻣرگ زود رس ﻧوزادان ﺑﻌد از ﺗوﻟد ﺷود.

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ

ﺗداوی واﻗﻌﮫ

ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ ھﺎ
و وﻗﺎﯾﮫ

ﺗداوی ﻣﺷﺧص ﺑرای ھﭘﺎﺗﯾت ﺣﺎد ﻏﯾر اﺧﺗﻼطﯽ وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ اﻗداﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ در ﺑﮭﺑود ﺳرﯾﻌﺗر
ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﺎﻧﻧد :اﺳﺗراﺣت ﺑﺳﺗر  ،اﻋﺎده ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺗﻐذﯾوی و ﻏﯾره اﻧد .ھم ﭼﻧﯾن
ﺑﺎﯾد در اﺛﻧﺎی ﻣرﯾﺿﯽ از اﺳﺗﻔﺎده ادوﯾﮫ ﺳﻣﯽ ﮐﺑد اﺟﺗﻧﺎب ﺷود.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم واﻗﻌﺎت  HAVو  HEVاز طرﯾق ﻓﻣﯽ  -ﻏﺎﯾطﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧوب ﺑﮫ
ﺷﻣول ﺷﺳﺗن ھﻣﯾﺷﮕﯽ دﺳﺗﮭﺎ ﺑﻌد از رﻓﻊ ﺣﺎﺟت و ﻗﺑل از آﻣﺎده ﻧﻣودن ﻏذا ،اﺟﺗﻧﺎب از ﻧوﺷﯾدن آب و ﯾﺧﯾﮑﮫ
از ﭘﺎک ﺑودن آن اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارﯾم و ﻣﯾوه ﺟﺎت و ﺳﺑزﯾﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﭘوﺳت ھﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﻧد ﺑردن ﮐﯾﻔﯾت اﺳﺗﻧدرد
ﺷﺑﮑﮫ آﺑرﺳﺎﻧﯽ  ,ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣودن ﻣواد ﻓﺎﺿﻠﮫ ؛ ﮔﺎﻣﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل ﻣرﯾﺿﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﺑرای ﺣﻔﺎظت ﻗﺑل از ﻣﻌروﺿﯾت  ،HAVاﺳﺗﻔﺎده از واﮐﺳﯾن ھﭘﺎﺗﯾت  Aﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻣﯾوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ) G
 ( IGﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ،ﺗوﺻﯾﮫ  IGﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در
ﺑﮭﺗر ﺷده اﻋراض ﻣرض ﻣوﺛر واﻗﻊ ﺷود ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ دراﺛﻧﺎی دو ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس داده ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣﻌﺎﻓﯾت





ﯾﮏ واﮐﺳﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ھﭘﺎﺗﯾت  Aﺑرای ﮐﺎھﻼن و اطﻔﺎل دوﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر از آن در دﺳﺗرس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .واﮐﺳﯾن ﺑﺻورت ﻋﺿﻠﯽ داﺧل ﻋﺿﻠﮫ ﺑﺎزو ﻣطﺎﺑق ﺟدول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺻﻔر  ،ﯾﮏ و ﺷش ﯾﺎ
دوازده ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﺷود .واﮐﺳﯾن  HAVدر ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﮐﺛر اطﻔﺎل زﯾر  5ﺳﺎل HAVﺑدون
اﻋراض دارﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای  HEVواﮐﺳﯾن وﺟود ﻧدارد.

 -8ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ) ( Poliomyelitis
ﺷرح ﻣرض:
ﻋﺎﻣل اﻧﺗﺎﻧﻲ
ﺗﻌرﯾف واﻗﻌﮫ

طرﯾق اﻧﺗﻘﺎل
دوره ﺗﻔرﯾﺦ
دوره ﺳراﯾت

اﭘﯾدﯾﻣﯾوﻟوژی

ﮔروپ وﯾروﺳﮭﺎی ﻣﻌﺎﺋﯽ :وﯾروس ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ﻧوع  2 ،1و 3
ﺗﻌرﯾف ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ واﻗﻌﮫ
 ﻓﻠﺞ ﻧرم ﺣﺎد ) ( AFPدر اطﻔﺎل ﺳﻧﯾن >  15ﺑﮫ ﺷﻣول ﮔﻠﯾن ﺑﺎری ﺳﻧدرم ﯾﺎ
 ھر ﺑﯾﻣﺎری ﻓﻠﺟﯽ در ﻧزد ﺷﺧص در ھر ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،وﻗﺗﯾﮑﮫ ظن ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ) ( Polioﻣﯽ رود.
واﻗﻌﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﺷده
ﺗﺟرﯾد وﯾروس وﺣﺷﯽ ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل در ﻧﻣوﻧﮫ ﻣواد ﻏﺎﯾطﮫ
وﯾروس ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌﻣوﻻ ﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﺧص ازطرﯾق ﻓﻣﯽ -ﻏﺎﯾطﯽ ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
زﻣﺎن ﺑﯾن اﺧذ اﻧﺗﺎن ﺗﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻓﻠﺟﯽ  10ﺗﺎ  21روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از  36ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از اﻧﺗﺎن و ﺑرای  6 -4ھﻔﺗﮫ

در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ھﻧوز ﺑﺻورت اﻧدﯾﻣﯾﮏ وﺟود دارد.
ﺗوزﯾﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﻲ
اوج آن درﻣﺎھﮭﺎی ﺳﻧﺑﻠﮫ  ،ﻣﯾزان و ﻋﻘرب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻣوﺳوم
ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوک ھم ھﺷدار دھﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﻣرض ﻣﺷﮑوک ﺷد ﮐﮫ اﻓزاﯾش
آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطر
ﺳرﯾﻊ درﺗﻌداد واﻗﻌﺎت راﭘور داده ﺷده  ) AFPﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ از ﺗﻌداد واﻗﻌﺎت  AFPﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ
رود( در ﯾﮏ وﻟﺳواﻟﯽ ﯾﺎ در وﻟﺳواﻟﯾﮭﺎی ﻣﺟﺎور ,در ﯾﮏ ﻣﺣدود زﻣﺎﻧﯽ دو ﻣﺎه رخ داده ﺑﺎﺷد.
ﻧﺗﺎﺋﺞ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺧطر ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺧطرﻋﻣوﻣﺎ ﺷﺎﻣل اﻗداﻣﺎت ﺣﻔظ اﻟﺻﺣوی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ,ﭘوﺷش ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ واﮐﺳﯾن  ،ﭘراﺑﻠم در ﺳﯾﺳﺗم
ﺳروﯾﻼﻧس ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﻋدم ﮐﺷف وﯾروس در ﮔردش ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ﻣﯾﮕردد .ﯾﮑﯽ از ﺧطرات ﻋﻣده دﯾﮕر وارد
ﺷدن وﯾروس وﺣﺷﯽ ﻓﻠﺞ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻋﺎری از ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

اﻗداﻣﺎت وﻗﺎﯾوی و ﮐﻧﺗروﻟﯽ
ﻣﻌﺎﻓﯾت



ﮐﻧﺗرول اﭘﯾدﯾﻣﯽ






در ﮐﻣﭘﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل  0-59ﻣﺎه در زﻣﺎن ورود ﺑﮫ ﮐﻣپ ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺗﻣم ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﺗﻠوی ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾن ﺷوﻧد.
ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل  0-59ﻣﺎه دراﺛﻧﺎی ھر ﮐﻣﭘﺎﯾن روز ھﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﻠﯽ )( NIDsﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾن ﺷوﻧد.
اطﻼع ﺳرﯾﻊ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد واﻗﻌﮫ ﻣﺷﮑوک درﯾﺎﻓت و ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ و اﭘﯾدﻣوﻟوژﯾﮑﯽ  :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ وﯾروﻟوژﯾﮏ) ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻻﺑراﺗوارھﺎی
راﺟﺳﺗر ﺷده  WHOاوﻟوﯾت داده ﻣﯽ ﺷوﻧد (.اﭘﯾدﯾﻣﯽ ﺑراﺳﺎس ﺗﺟرﯾد وﯾروس وﺣﺷﯽ ﻓﻠﺞ اطﻔﺎل
ﺗﺎﺋﯾد ﺧواھد ﺷد.
ﺳروﯾﻼﻧس ﺗﻘوﯾت ﺷده ،ﺗﻧظﯾم ﺳرﯾﻊ و وﺳﯾﻊ ﭘروﮔرام ﻣﻌﺎﻓﯾت ﮐﺗﻠوی) ﺑﮫ وﺳﻌت ﺣد اﻗل ﯾﮏ وﻻﯾت (
در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺗﺄﺛر ﺷده از اﭘﯾدﯾﻣﯽ ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ  NIDsو  SNIDsاﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.

اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 2007-

16

Thank You for previewing this eBook
You can read the full version of this eBook in different formats:
 HTML (Free /Available to everyone)
 PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can
access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
 Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)
To download this full book, simply select the format you desire below

