
 

 دلیل الصحة العامة للتعامل مع حاالت  اإلسهال المائي الحاد

 تاریخ التحدیث ١٠ یونیو ٢٠١٨

 تعریف الحالة:

 الحالة المشتبهة:

وجمهوریة الصومال (الیمن، حالیًا نشطة كولیرا تفشیات فیها تحدث التي الدول من قادم               أي
القادمین من احدًا خالط او نیجیریا) السودان، جنوب (مثل فیها مستوطنة الكولیرا أن أو                الكنغوالدیمقراطیة)
من (أقل حاد االقل) على الیوم في مرات (ثالث مائي اسهال ولدیه الماضیین األسبوعین خالل الدول هذه                   من

 أسبوع) باإلضافة الى  واحد او أكثر  من االعراض أو العالمات التالیة:
  قیئ شدید1.
 عالمات جفاف شدید (انظر الملحق)2.
 غیاب آالم البطن و/أو الحرارة3.

 الحالة المؤكدة:

 حالة مشتبهة وتم تأكیدها مخبریًا.
 *التأكید المخبري یستلزم التالي:

.1V. Cholera لبكتیریا المزرعة إیجابیة فیلزم معروفة) بحالة وبائیًا مرتبطة (الغیر االولیة              الحاالت
O139 أو  O1 من النمط المصلي 

.2Cholera السریع الكولیرا اختبار بإیجابیة فیكتفى بالمزرعة مؤكدة بحالة وبائیًا المرتبطة             الحاالت
 Rapid Test المعتمد

 اإلجراءات المیدانیة:

 تطبیق احتیاطات مكافحة العدوى:1.
و○ المریض مالمسة وبعد قبل المعتمد بالمطهر وتطهیرها والصابون بالماء الیدین             غسل

 محیطه.
جراحي،○ كمام نفاذ، غیر اصفر مریول (قفازات، الواقیة واألدوات المالبس            استعمال

 نظارات واقیة (لالستخدام عند وجود تطایر لسوائل جسم المریض).
الجسم)2. سوائل حالة وعي، نبض، حرارة، ضغط، المرضي، (التاریخ المصاب/المصابین            تقییم

 وتطبیق التعریف.
 حصر عدد المصابین وفرزهم حسب حالتهم الصحیة (بسیطة، متوسطة، حرجة).○
 إبالغ غرفة العملیات بالتقییم االولي.○
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 إجراء فحص الكولیرا السریع لحالة واحدة على األقل (عینة من اإلسهال المائي).○
 في حال إیجابیة الفحص السریع للكولیرا:○

.iعینة بإرسال وذلك للكولیرا) براز (مزرعة مخبریًا التشخیص          تأكید
 تأكیدیة الى مختبر الصحة العامة (انظر جمع ونقل العینات).

.iiاللوائح مسئول / العامة الصحة وحدة إبالغ فورًا/ العملیات غرفة            ابالغ
 الصحیة الدولیة.

.iiiقائد) واألزمات الطوارئ إدارة مع والتنسیق الكولیرا تفشیات فریق           تنشیط
غیر وإخالء الحدث مكان بتأمین القرار وتحدید الحدث إلدارة           الحدث)
وإتباع األمنیة) الجهات وابالغ نقلها المتعین الحاالت ونقل          المصابین

 خطوات االستقصاء الوبائي لألوبئة.
.iv،عالجي كمركز الحاالت فیه تتواجد الذي المكان من جزء           تخصیص

 وفصل  لألفراد الذین لم تظهر لدیهم أعراض
 اإلجراءات العالجیة المیدانیة:3.

 یجب ضمان أن تتلقى جمیع الحاالت المشتبه بها سوائل اإلرواء في اسرع وقت ممكن.○
تحتاج○ حالة (كل الفم طریق عن الجفاف معالجة محلول إلى فقط ستحتاج الحاالت من ٪٨٠               

 تقریبًا إلى ٦ لترات على األقل من السوائل).
○Ringer’s Lactate هو المفضل السائل و بالورید سوائل إلى الحاالت من ٪٢٠              ستحتاج

معالجة محلول سائل یلیها السائل هذا من لیترات ٣ حوالي الى الواحد المریض               ویحتاج
 الجفاف عن طریق الفم الكمال ٦ لیترات تقریبًا.

 الحاالت البسیطة (العالج في الموقع أو في ركن اإلرواء ان وجد):○
.i.بدء سائل اإلرواء بالفم 
.iiPeripheral IV access وضع قسطرة وریدیة طرفیة 
.iii:إعطاء جرعة واحدة من المضاد الحیوي  

 دوكسي سایكلین Doxycycline  (٣٠٠ ملغ) مرة واحدة.1.
 الحوامل واألطفال  أقل من ١٢ سنة  فیستعاض عنه ب ازیثرومایسین2.

 Azithromycin بالفم جرعة واحدة (١٠٠٠ ملغ للبالغین، ٢٠ ملغ/كغ
 لألطفال).

.ivإعادة التقییم كل ساعتین 
 الحاالت المتوسطة والحرجة:○

.iقسطرة او Peripheral IV access طرفیتین وریدیتین قسطرتین      وضع     
 مركزیة central venous access ان تواجد فرد مؤهل.

.iiبدء السوائل الوریدیة حسب دلیل العالج 

.iii:إعطاء جرعة واحدة من المضاد الحیوي 
 دوكسي سایكلین Doxycycline (٣٠٠ ملغ) مرة واحدة.1.
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 الحوامل واألطفال أقل من ١٢ سنة  فیستعاض عنه ب ازیثرومایسین2.
 Azithromycin بالفم جرعة واحدة (١٠٠٠ ملغ للبالغین، ٢٠ ملغ/كغ

 لألطفال).
في○ ملغ ١٠) أیام ١٠ لمدة الزنك سنوات ٥ عن أعمارهم تقل الذین األطفال إعطاء                 ینبغي

 الیوم تحت ٦ أشهر ، ٢٠ ملغ في الیوم فوق ٦ أشهر).
  اإلجراءات الخاصة بالمخالطین: تتم وفقًا لدلیل اإلجراءات الوقائیة لألمراض المعدیة ذات األهمیة.4.
الشخصیة5. الحمایة (أدوات الحدث موقع في الطبیة النفایات الحدث: موقع في الطبیة              النفایات

والمواد االقمشة وغیرها، واالنابیب االبر مثل الطبیة العنایة في المستخدمة األدوات             المستعملة،
إجراءات دلیل ویتبع معدیة كنفایات معها التعامل فیتم وغیرها) المریض إلفرازات             المتعرضة

 مكافحة عدوى المنشآت الصحیة المعتمد.

 ملحق:

 تحدید فئات الخطورة لحاالت اإلسهال المائي

 النقاط  

 ١ ٢ ٣ المعامل

 ٦ أو أكثر ٤-١ ٥-٣ عدد مرات اإلسهال یومیًا اإلسهال

 ٣ أو أكثر ١-٢ أقل من ١ مدة االسهال (باألیام)

 ٣ أو أكثر ١-٢ أقل من ١ عدد مرات القيء في الیوم القيء

 ٣ أو أكثر ١ ٢ مدة القيء (باألیام)

 أكثر من ٣٨.٠ ٣٩.٠-٣٨.٩ أقل من ٣٨.٠ درجة الحرارة

 شدید متوسط بسیط درجة الجفاف (لقیاس مستوى الجفاف، انظر الجدول أدناه)

 
 درجة (مستوى) الجفاف

 شدید متوسط بسیط العالمات

 ضعیف وسریع نبض سریع قوي، معدل طبیعي النبض

 منخفض جدًا طبیعي إلى منخفض بسیط طبیعي الضغط االنقباضي

 عمیق ومعدل سریع عمیق طبیعي التنفس

 جاف بوضوح (عطشان) جاف جاف قلیًال أغشیة الفم
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 غائرة بوضوح غائرة عادیة العینین

 بارد، خشن، ازرقاق االیدي او االرجل بارد عادي الجلد

 منعدم (ال یوجد) قلیل جدا قلیل نوعًا ماء كمیة البول

 

 فئات الخطورة

 شدید متوسط بسیط

 أكثر من ٧ ١٠ إلى ١٠ أقل من ٧
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