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  101........................................................................... الوثائق المرجعية ومزيد من المعلومات

 
 

 المقدمة .1

شهر زيادة موسمية في تلوث المياه تبدأ من  حاالت التفشي. وتتبع 1966دورية منذ عام يل حاالت تفشي سجتم تالكوليرا مستوطنة في العراق ، حيث 

أبرز حاالت تفشي المرض في العراق في الجدول أدناه ، من  تثبيت. في حين يتم أيلولوة في ( وتصل إلى الذرAD، مع زيادة في اإلسهال الحاد )تموز

 .أدناه المهم التأكيد على الطبيعة المتوطنة للكوليرا في جميع أنحاء البالد قبل وأثناء وبعد تفشي المرض المذكور في الجدول

 
 الموقع )المحافظة( والمقياس تاريخال

 البصرة وميسان والمثنى.حالة ، دون وفيات ، من  187بلغ إجمالي حاالت الكوليرا  2003

 تم اإلبالغ عنها 4659( ، من بينهم AWDشخص يعانون من اإلسهال المائي الحاد ) 30000أكثر من  2007

. السليمانية ركوك تبعتهاألول مرة في ك تفشي الوباءحالة وفاة. تم اكتشاف  24الكوليرا ، بما في ذلك على أنهم مصابون ب

 . من أربيل وديالى وصالح الدين )تكريت(ثم انتشر المرض إلى 

 حاالت متفرقة هناك حالة مختبرية مؤكدة. وكانت 127 تسجيل بغداد تم في ،  كانون األولحتى  أيلول من 

 .واسط واألنبار والبصرةفي  مؤكده 

 وهناك. أيلولومنتصف  آبحالة وفاة بين منتصف  11 تشمل و العراق في حالة كوليرا 926 تم تسجيل  2008

 الكوليرا األخيرةحاالت . تشرين األولحالة أخرى في منتصف  161 بلغت الديوانيهفي موجة من الحاالت 

 .كانون األولفي منتصف ها تم اإلبالغ عن

 حالة 653 وتم تسجيل ،  2012 أيلولفي أواخر  السليمانيةتم اإلبالغ عن تفشي وباء الكوليرا في  2012

 

 حصول أدى إلى التفشي . الديوانيةبعد تأكيد الحالة في  أيلولمنتصف  حالة تفشي للمرض فيأعلنت  2015

أكثرالمحافظات المتضررة هي بابل وبغداد والديوانية  مؤكدة.حاالت  /حالة سجلت كل المحافظات وحالة تراكمية  2868

 والمثنى.

 

، بعد تأكيد مختبري لحالة مشتبه بها من محافظة الديوانية من قبل مختبر الصحة  2015 أيلول 15اً عن تفشي الكوليرا في أعلنت وزارة الصحة  رسمي

. وفي وقت الحق، Vibrio cholerae 01 Inabaالساللة المسببة مثل المختبر المركزي  (. حددCPHLالعامة المركزي التابع لوزارة الصحة )

بلغ تفشي الكوليرا ذروته خالل  (.36االسبوع ) أيلولعلى طول نهر الفرات زيادة في حاالت اإلسهال الحاد من أوائل ع تقاكتشفت محافظات أخرى 

كانون  6حتى المحافظات  عينة من حاالت اإلسهال الحاد( التي تم تأكيدها في مختبرات  119983حالة تراكمية )من  2868عن ، وأسفر 39األسبوع 

. ثالثة أرباع هذه الحاالت كانت من إحدى عشرة منطقة في بابل ، بغداد ، محافظتي الديوانية والمثنى ، لكن جميع المحافظات أبلغت عن 2015 األول

إيران و وجود حاالت مؤكدة مختبرياً )لم تبلغ السليمانية إال عن حالتين مستوَردة(. وعالوة على ذلك ، أبلغت عدة دول مجاورة )الكويت والبحرين
 العراق. الىالسفر الحديث نتيجه وعمان( عن عدد قليل من الحاالت 

مليون عراقي حالياً إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية. عالوة  8.7( ، يحتاج أكثر من UNOCHA)المعده من قبل   2018ووفقاً لالحتياجات لعام 

مليون نازح في أنحاء العراق. وتظل المجموعات  1.89، يوجد حاليا ما ال يقل عن  2018 أيلول 30على ذلك ، وحسب اللقطات اإلنسانية للعراق في 

ركزة في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية وضمن المجتمعات المضيفة التي غالباً ما تشكل خطر التعرض لألمراض المعدية تالسكانية الضعيفة م
المزدحمة. وعالوة على ذلك ، فإن األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تم استعادتها حديًثا وانتقالها ، بما في ذلك الكوليرا بسبب ظروف المعيشة 

بالكوليرا  والعائدين إلى شرق الموصل وغيرها من البلدات والقرى التي تم استعادتها في جميع أنحاء العراق ، قد يعتبرون أيًضا عرضة لخطر اإلصابة
حد من الوصول إلى المياه المأمونة والصرف الصحي باإلضافة إلى الرعاية الصحية. . ومع تباطؤ النزوح ، يستنفد بسبب أضرار البنية التحتية التي ت

، وتتجاوز احتياجاتهم قدرة مقدمي الخدمات على زيادة األنشطة. ال تزال الخدمات الصحية والمائية في البالد غارقة ،  ل أموالهم وأصو دخلهم الناس 
 سليم إلى نقص االستثمار ، أو تدمير المرافق  ، وعدم كفاية الموظفين ، ونقص اإلمدادات األساسية.مع انقطاع في الت

، بالتشاور مع السلطات المختصة ذات الصلة ، بوضع  واألصحاح البيئي  ومجموعة الماء ، قامت مجموعات الصحة العراقية  2015في  حزيران 

تحديد المراحل المطلوبة للتحضير لتفشي مرض اإلسهال الحاد )الكوليرا أو الدوسنتاريا( في البالد. وقد تم خطة مشتركة للتأهب واالستجابة للكوليرا ل
 وأألصحاحومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومجموعات المياه ، تحديث هذه الخطة اآلن بما في ذلك الدروس المستفادة من قبل حكومة العراق 

 في المستقبل. لتفشي المرض، بهدف تحسين الوقاية من االستعداد  2015وباء الكوليرا في العراق واحتواؤه منذ عام في االستجابة الحتواء  البيئي 
 الغرض من خطة التأهب واالستجابة لألمراض اإلسهالية الحادة هو ضمان اتباع نهج استباقي ومنسق الستجابة الكوليرا عبر القطاعات وأصحاب

مل الخطة أيضا معلومات عن أنشطة االستجابة العامة واألدوار والمسؤوليات في حالة تفشي المرض ، وتحديد االحتياجات لهذا الموسم. وتش العالقه 
 والموارد الالزمة لمعالجتها.

 

 المضيفمجتمع ال، والالجئين ، والعائدين ، و النازحين السكان المستهدفين:  عنداألسهال . مرض 2
،  2007والعائدين والمستضعفين من السكان في العراق للتهديد بفعل العديد من حاالت تفشي الكوليرا منذ عام تعرضت صحة النازحين والالجئين 

. على الرغم من التحسينات التي مياه الشرب النظيفةعدم كفاية ، بسبب سوء الظروف البيئية وممارسات النظافة الصحية و 2015ومؤخراً في عام 

الصحي ، ال تزال أمراض اإلسهال الحاد من بين األسباب األكثر شيوعا للمشاورات الصحية. على سبيل المثال ،  تحققت في ظروف المياه والصرف
خلياً والالجئين وفقاً لشبكة اإلنذار المبكر واالستجابة التنبؤية لمنظمة الصحة العالمية ، التي تغطي مواقع اإلبالغ الخاصة بها األشخاص النازحين دا

، احتل اإلسهال الحاد المرتبة الثانية في اإلبالغ عن األمراض السارية ، بعد  2017و  2015جتمعات المضيفة ، في الفترة ما بين والعائدين والم

تخدم  التي اإلصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة. على عكس السكان غير المقيمين في المخيمات ، فإن وكاالت األمم المتحدة في العراق
 هي مسؤولة عن سكان المخيمات. وبالتالي ، فمن األهمية بمكان معالجة أمراض اإلسهال الحاد ، بما في ذلك الكوليرا ، كتهديد محتمل لصحةو مباشرة

 الفئات السكانية الضعيفة.
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 :منع ومكافحة تفشي الكوليرا 1. 2

للسكان المتضررين. التعليم الصحي  هالصرف الصحي المناسبخدمات ضمان توفير المياه النظيفة و علىتدابير الوقاية من الكوليرا في الغالب  تحتوي 
مهمة بنفس القدر. على وجه الخصوص ، ينبغي تعليم غسل اليدين المنهجي وممارسته. وبمجرد أيضآ وممارسات النظافة الجيدة والنظافة الغذائية 

لتدخل المعتادة في خفض معدل الوفيات عن طريق ضمان الوصول الفوري إلى العالج ، وإدارة ، تتمثل استراتيجية ا تفشي المرضالكشف عن 
 الحاالت على النحو المناسب ، والسيطرة على انتشار المرض.

لجفاف (. يتم عالج المرضى الذين يعانون من اORSالفموي ) األرواء٪ من المرضى بشكل كاف من خالل إعطاء أمالح 80يمكن عالج ما يصل إلى 

. يمكن إعطاء المضادات الحيوية المناسبة للحاالت (  Ringer lactate) السوائل عن طريق الوريد ، ويفضل أن يكون أعطاءالشديد للغاية من خالل 

بالمضادات الحيوية أو  المطلوبة وتقصير مدة الكوليرا. وال يؤثر العالج الروتيني لمجتمع مااألرواء الشديدة لتقليل مدة اإلسهال ، وتقليل حجم سوائل 
من أجل ضمان الوصول إلى وبزيادة مقاومة مضادات الميكروبات.  ضاره "الوقاية الكيميائية الشاملة" على انتشار الكوليرا ويمكن أن يكون له آثار 

 ( بين السكان المتضررين كلما أمكن ذلك.CTCالعالج في الوقت المناسب ، ينبغي إنشاء مراكز عالج الكوليرا )
شخاص النازحين داخليا هو تحد صعب ، لكنه ال لألإن توفير المياه المأمونة ، والصرف الصحي الكافي وتعزيز ممارسات النظافة الصحية الجيدة 

لك إدارة ذ يزال يشكل عامالً حاسماً في الحد من تأثير تفشي الكوليرا. وقد أثبتت أساليب المكافحة الموصى بها من مقدمي الخدمات الصحية ، بما في
. إن الجمع المنتظم لبيانات المراقبة الشاملة له أهمية حيوية لتوجيه التدخالت وتطويعها لمواقف الوفيات الحالة الموحدة ، فعاليتها في خفض معدل 

 محددة.
ف الصحي والصحة والنظافة العامة إن الوقاية من الكوليرا ومكافحتها ليست مشكلة يمكن معالجتها من قبل القطاع الصحي وحده. وتعتبر المياه والصر

عتماد نهج شامل والتواصل الجماهيري والتعبئة المجتمعية وإدارة المخيمات من أهم العناصر الفاعلة في الوقاية من الكوليرا ومكافحتها. ولذلك  ينبغي ا
داخلياً ، وكذلك في المجتمع المضيف ، بما  والنازحين الالجئين  لدى  متعدد التخصصات بطريقة منسقة بشكل جيد للتعامل مع تفشي الكوليرا المحتملة

 في ذلك في المستوطنات غير الرسمية والمالجئ الجماعية وأنواع االستيطان األخرى.

 :تعالجالتي المخمنه عدد الحاالت  2.2

  
لمرض ، بافتراض أن حالة إمدادات المياه من أجل توجيه عملية التخطيط ، تم وضع االفتراضات التالية لتقدير السيناريوهات المحتملة لتفشي ا

 .كما هي حاليآ ستكون  تفشي المرضوالصرف الصحي خالل 
 
 

2019-2018: تقدير حاالت اإلصابة في العراق خالل الفترة 2جدول رقم   

 
مليون نسمة( مع وجود  34لعدد سنوًيا  700000٪ بناًء على متوسط معدل السنوات األربع السابقة )2بنسبة األصابه  مالحظة: تم افتراض معدل 

 تباين حسب المحافظات واألسابيع الدولية:

 عدد عدد السكان التقديري
فيالذين هم السكان   

 خطر

 الحاالت المتوقعه معدالت األصابه

 ندرة المياه )جنوب العراق(تعاني السكان في مناطق 
 

2000000 2%  40000 

النازحين خارج المناطق المتأثرة بالنزاعات )العائدين ، 
 المخيمات ، المناطق التي يصعب الوصول إليها(

1000000 2%  20000 

 ( في المخيماتIDPsاألشخاص المهجرون داخلياً )

، صالح الدين  السليمانيه)نينوى ، دهوك ، أربيل ، كركوك ، 
 واألنبار(

 

500000 2%  10000 

 المنطقة متوطنة بالكوليرا وتلك التي أظهرت حاالت مرتفعة
، وبابل ، وشرق  مانيه)كركوك ، وسلي 2017في عام 

 وغرب بغداد(

2000000 2%  40000 

110000                                        500000             المجموع                                                    

 

مجموعة.  80حالة مقبولة( ستكون  100 تعالجالكوليرا المركزية )كل مجموعة  عدةالكوليرا الجديدة ، فإن الحاجة التقديرية إلى  أجهزة الكشف عنوحسب 

مجموعة  200مجموعة في المخيمات والمناطق المعرضة للخطر في المناطق التي تم استعادتها. باإلضافة إلى ذلك ، سيتم توزيع  150سيتم تقدير حوالي 

وحدة مجتمعية  65، تبرعت منظمة الصحة العالمية بـ  2018 تشرين األولالمجتمع داخل المرافق الصحية على المستويات المحيطية. اعتبارا من  دةع من

سة آالف الكوليرا إلى وزارة الصحة. باإلضافة إلى ذلك ، تبرعت منظمة الصحة العالمية بخم عدة مجموعة من 50الكوليرا و  عدة وطرفية من مجموعات

 اختبار تشخيصي سريع للكوليرا إلى وزارة الصحة.
طًنا  3750وتم تجهيز المياه ،  من خالل تجهيز عدة فحصتواصل اليونيسف تغطية الثغرات الموجودة في مواد التنقية وتدعم مراقبة جودة المياه والصحة 

الكلورين مضخه لزرق  25، و حبوب التعقيم ماليين من  3وريت الكالسيوم ، و من هيبوكل 250، و منيوم طًنا من كبريتات األل 2250من غاز الكلور ، و 

لمياه والصحة المعنية في المجتمعات المتضررة. بينما على المستوى لدوائر اجهاز اختبار الكلور  250اختبار مياه و  عدة 17. وقد تم توزيع  والشب

 المياه والصحة. دوائرط سالمة المياه داخل قطاع المياه في العراق وفي كل من الوطني واصلت اليونيسف إضفاء الطابع المؤسسي على تخطي
،  كلذ علی وةعاللماء إلى البصرة خالل أزمة المياه األخيرة. حبوب تعقيم اماليين من  3مالح الفموية و األكيس من  90،000كما قامت اليونيسف بتسليم 

 لیإ ولصولا مت نآلا حتی،  تلمخيماا في خلياًدا نحيزللنا خاصةو ضعفاً رألکثا نللسکا افةظلنا تمازمستلو العده العائليه  يعوزتاليونسيف  لصوات

 .راقلعا لشماو طسو في مختلفة تمخيما في حةزنا عائلة 25000
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 :. التنسيق والمراقبة والتقييم3

 
ترسل ( التي ترأسها وزارة الصحة هي هيئة تنسيق متعددة القطاعات على المستوى الوطني. CTFالكوليرا ) المشترك لمراقبة تفشي وباء يقفرالن إ

التنسيق الفرقه في  ( هو هيئة استشارية فنية تساعدC4الطلبات على المستوى المحلي من خالل مديرية الصحة. مركز قيادة وتنسيق الكوليرا )الفرقه 

عالية في المحافظة على مستوى المحافظات قبل موسم الصيف. وفنيه ن هناك لجان أخرى سياسية على مستوى المحافظات والمستوى المحلي. ستكو
 يوضح الشكل التالي سلسلة األوامر هذه.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 :C4انلميدا في لناشطينا العالقه الفنيين بصحاأ
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

وإرسال أمر إلى مستوى المحافظةقرار بشأن اإلجراء المطلوب تنفيذه الاتخاذ  فرقة عمل الكوليرا:   
األعضاء: الصحة ، التغذية ، المياه والصرف الصحي ، التعليم ، االتصاالت ، البلدية )من الحكومة ، المنظمات غير الحكومية الوطنية ، 

 المنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة(.

ي الذي أرسلته اللجنةالتنسيق على مستوى المحافظة: احترام المبدأ التوجيه    
األعضاء: الصحة ، التغذية ، المياه والصرف الصحي ، التعليم ، االتصاالت ، البلدية 
)من الحكومة ، المنظمات غير الحكومية الوطنية ، المنظمات غير الحكومية الدولية ، 

 األمم المتحدة(.

احترام : التنسيق على مستوى المخيم

المنطقة  المبادئ التوجيهية من مستوى

الصحة ، التغذية ، المياه : األعضاء

صرف الصحي ، التعليم ، وال

من الحكومة )االتصاالت، البلدية 

 المنظمات غير الحكومية الوطنية ،

 المنظمات غير الحكومية الدولية األمم
 (المتحدة

 

 وزارة الصحه
 

 وزارة الصحة )مستوى المحافظة في وزارة الصحة(

 

)لوزارة الصحةالقضاء ممثل على مستوى )موظف الصحة العامة  ) 

 

الصحة العامةموظف   
 (ممثل الدائرة الفرعية لوزارة الصحة)

احترام المبدأ التوجيهي من : التنسيق على مستوى المقاطعة

 مستوى المقاطعة
الصحة ، التغذية ، : األعضاء  ASH  ، التعليم ، االتصاالت ،

الحكومة ، المنظمات غير الحكومية الوطنية ، من )البلدية 

 .(المنظمات غير الحكومية الدولية ، األمم المتحدة

احترام المبادئ التوجيهية من المحافظة: القضاء التنسيق على مستوى  
الصحة ، التغذية ، المياه والصرف الصحي ، التعليم ، االتصاالت ، البلدية : األعضاء

ت غير الحكومية الوطنية ، المنظمات غير الحكومية الدولية ، من الحكومة ، المنظما)

 .(األمم المتحدة

مركز قيادة وتنسيق 

زيارة :C4الكوليرا 

ميدانية لتقديم المشورة 

الفنية لمدير الكوليرا 

فرقة عمل المحلي و

جمع .الكوليرا  

المعلومات التخاذ 

قبل الفريق  القرارات من

  عمل الكوليرا 
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جهودها على أنشطة التأهب خالل الفترات السابقة للوباء. خالل الوباء يركزون  ,والقضاء وهيئات التنسيق على مستوى المحافظة فرقة عمل الكوليرا  وتركز
وهيئات التنسيق  فرقة عمل الكوليرا. في وقت الحق ، سيجتمع كل من فرقة عمل الكوليرا  ل على االستجابة. فيما يلي خطة اإلجراءات المقترحة المؤقتة

 واألقضيه.المحلية للتحقق من صالحية المرجعية التي ستقود أعمالها على المستوى الوطني ومستوى المحافظات 

 
اكز الصحية مسؤولة. سيتم تعيين شخص ماهر من فيما يتعلق برصد وتقييم إدارة الكوليرا ، يمكن أن تكون الخدمة المسؤولة عن الرصد والتقييم في المر

 .جمع وإدارة البيانات في المنطقة والمحافظة وعلى المستوى االتحاديلالموظفين الحاليين 

 

 : اإلجراءات الرئيسية لفريق عمل الكوليرا2الجدول 

 

عمل الكوليرا يقخطة عمل فر  
الكلفه 
 بالدوالر
 

 

 الحاالت و المالحظات

 

 مؤشر األنجاز

 

 الوقت الالزم لألنجاز

 

 الموارد المطلوبه

 

معلومات 
األتصال 
الخاصه 

باألشخاص 
 المسؤلين

 
األشخاص 
 المسؤلين

 

 األجراءات

زارت بعثة تقييم المخاطر التي  

قامت بها منظمة الصحة العالمية 

محافظات البصرة وذي قار 

وميسان في أكتوبر / تشرين األول 

. أما المناطق األخرى 2018

المعرضة للخطر ، فيتم تقييمها من 

خالل القدرات الوطنية. الموارد 

المتاحة في ذي قار وميسان ولكن 

 .ليس في البصرة

اكتمال 

 المصفوفة

مصادر التمويل. متخصص  3و  1 الربع 

في علم األوبئة ، الصحة 

لتصميم  WASH العامة و

المصفوفة وتدريب جامعي 

المعلومات. متخصص في 

م لتجميع الرصد والتقيي

 البيانات

وزارة الصحة  

بدعم من منظمة 

اليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

أكمل مصفوفة الثغرة 

 القضاءعلى مستوى 

وأقل إذا كانت مفيدة  -

، وقم بتحديثها بانتظام 

قبل تقييم مخاطر 

 .2018الكوليرا لعام 

  

 غير مكتمل. الموارد المتاحة

توزيع حبوب  تم

تعقيم ومحلول 

 أرواء فموي

   التوجدحاجه لمورد خاص 3و  1 الربع 

وزارة الصحة / 

 مديرية الصيدلة

 

 

اتخاذ مبادرة لتشجيع 

القطاع الخاص 

لوضع سلسلة التوريد 

التجارية المستدامة 

للكوليرا ترتبط السلع 

،  Aquatabs مثل

ORS 

نظمت منظمة الصحة العالمية  

الكوليرا  تدريبا على كشف

وتدريب على إدارة الحاالت شمل 

 .محافظة 18

 1،200قامت اليونيسف بتدريب 

موظف من المستوى الطبي وشبه 

الطبي في مستوى الرعاية 

 2017الصحية األولية في عام 

على إدارة الرعاية المناسبة 

للمركبات ذات الدفع العالي ، بينما 

، تم توفير تدريب  2018في عام 

موظف ، وتدريب  200مماثل لـ 

آخر في الربع األخير من عام 

من موظفي  300لـ  2018

 300الرعاية الصحية األولية. 

عامل مستشفى في البصرة. عالوة 

 على ذلك،

مروج للصحة  300سيتم تدريب 

لتقديم أنشطة تعزيز الصحة في 

المناطق المعرضة للخطر في 

 وزعت البصرة. اليونيسف أيضا

 و  محلول،كيس 90000

ماليين عالمة مائية إلى البصرة  3

 .خالل أزمة المياه األخيرة

معدل الزيادة 

في خط 

الميزانية 

المخصص 

لالستعداد 

لطوارئ 

الكوليرا 

 وإدارتها

  3و  1 الربع 

الدعوة من قبل موظفين 

مدربين من منظمة الصحة 

 العالمية واليونيسيف

  

 وزارة الصحة

تخصيص الموارد 

المالية للقيام بأنشطة 

وقائية مكثفة قبل 

وأثناء فترة الكوليرا 

 .المعروفة
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 غير مكتمل / الموارد المتاحة

عدد إجراءات 

الدعوة التي 

تضطلع بها 

 ونتائجها

 

 

 

 

  4و 3و 2و 1 الربع 

 

تدريب الموظفين في مجال 

 الدعوة

  

و  وزارة الصحة

اليونسيف ومنظمة 

 الصحه العالميه

 الدخالالدعوة 

الكوليرا في 

المقترحات 

والمشاريع المستقبلية 

، حيث أنها تمثل 

 عنصرا رئيسيا في

 خطة األستجابه لعام 

2018 

  

 لم يبدأ.

المناقشات الجارية مع وزارة و 

 .الصحة حول كيفية المضي قدًما

 

 لتيا نللجاا دعد

 يبهارتد تم

 من تأسيسهاو

 تلمحافظاا قبل

 ليومسؤو

 مإلعالا سائطو

 تلتقييماوا

 لسريعةا

 للمخاطر

1 الربع  الموارد المالية والبشرية  

إلجراء تقييمات سريعة 

 وتدريبات للفرق

  

منظمة الصحه 

ووزارة  العالميه

 الصحه

إجراء عمليات تقييم 

سريعة التصاالت 

المخاطر والتعبئة 

االجتماعية وقدرات 

المشاركة المجتمعية 

في المحافظات عالية 

المخاطر وتقديم الدعم 

إلنشاء لجان في 

 المحافظات 

   

عدد التنبيهات 

التي تتلقى 

استجابة كافية 

 24في أقل من 

 ساعة

 4و  4و 2الربع  

 1 الربع 

   

الكوليرافرقة عمل   

 

تنسيق أنشطة 

االستجابة للكوليرا 

والتأكد من أن جميع 

المناطق المتأثرة 

 تتلقى استجابة كافية

  

 

 غير مكتمل / الموارد المتاحة

 

التقارير الدورية 

حول مراقبة 

وتقييم التأهب 

واالستجابات 

في حاالت 

 الطوارئ

 

 

 3و 1الربع 

 

تدريب الموظفين في 

 الرصد والتقييم

  

الصحة وزارة 

بدعم من منظمة 

اليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

 

إنشاء خدمة للرصد 

والتقييم لمتابعة 

استجابة الكوليرا. هذا 

يمكن أن يساعد 

 التحسن في المستقبل

 

   القطاعخطط اإلعداد  4  
 

 .تللمخيما ددةلمحا لحالةا علی زکيرلتا لقب لصحيةا افةظلنواواألصحاح البيئي  هلمياا تعاولمجم ملعاا دادالستعا للفصهذا ا رضسيستع

. 
 1. 4  االستعداد العام   

 هذا القسم ماذا ، ومن ، ومتى ، والموارد الضرورية ، وتكلفة كل إجراء يتم استكماله بواسطة شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والصحة يصف
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  االصحاح البيئيبرنامج المياه و       4.1.1
 
 

 واألصحاح البيئي المياه  لبرنامج: خطة إجراءات التأهب 3 جدول
 

 خطة عمل مجموعة الماء واألصحاح البيئي

الكلفه 
 بالدوالر

 

 

 الحاالت و المالحظات

 

 مؤشر األنجاز

 

الوقت الالزم 
 لألنجاز

 

 الموارد المطلوبه

 

معلومات 
األتصال 
الخاصه 

باألشخاص 
 المسؤلين

 
 األشخاص المسؤلين

 

 األجراءات

جاري التنفيذ. الموارد  

 متاحة

تتوفر خطة التحديث 

 واالستعداد المحدثة

3و 1الربع  الموارد المالية  

لتنظيم استعراض 

 القدرة

وزارة الصحة بدعم  

 من اليونيسف

مراجعة القدرات الفنية 

للمجموعة الوطنية 

والمياه النظيفة من 

حيث االستعداد 

 واالستجابة

الموارد غير مكتمل.  

 المتاحة

 الموارد غير متوفرة

أجرت اليونيسف 

استراتيجية إلدارة المياه 

على المستوى الوطني 

وتحتاج إلى اعتماد هذه 

 الدراسة

يتم إعداد وثيقة 

استراتيجية وخطة 

باالشتراك مع وزارة 

الصحة ووزارة 

 المالية ووزارة

 التربيه وأمانة بغداد 

األعمار وزارة ,  و 

والبلديات واألسكان 

)المديريه   العامه

العامه للماء 

والمحافظات لتحسين 

الصرف الصحي 

وإدارة النفايات 

الصلبة والسائلة( 

على مستوى األسرة 

والمجتمع باإلضافة 

 إلى خط واضح

 للتمويل

3و 1الربع  الموارد المالية  

لتنظيم االجتماع. 

تدريب الموظفين 

على تصميم 

االستراتيجية 

والتخطيط 

 تنفيذهاوضمان 

 

 
وزارة الصحة ، 

وزارة البيئة )وزارة 

البيئة( ، وزارة 

األعمار واألسكان 

 والبلديات العامه 

والمديريه العامه 

والمحافظات للماء 

بدعم من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

وضع إستراتيجية 

وخطة عمل للوصول 

إلى الحد األدنى من 

معايير المياه والصرف 

الصحي والسالمة 

دارة مياه الصرف )إ

الصحي ، وإدارة 

النفايات الصلبة 

والسائلة( على مستوى 

األسرة والمجتمع 

باإلضافة إلى خط 

 .تمويل واضح

 غير مكتمل. 

 الموارد متاحة

 

تنفيذ التشريعات وتفعيل 

قانون واتسان في العراق 

بما في ذلك معالجة 

النفايات الطبية ومياه 

الصرف قبل التخلص منها 

 في النهر

 

عدد المراقبة مع 

التقرير. معدل 

تخفيض مخلفات 

الصرف الصحي في 

 األنهار والمزارع

 
موظفون مدربون 

من وزارة 

الصحة ، وزارة 

التربية والتعليم ، 

وزارة البلديات ، 

والمحافظات ، 

لمراقبة جمع 

وإدارة المجاري 

وإنفاذ القانون 

 ضد المتعدين

  

وزارة الصحة 

المشتركة ، وزارة 

والتعليم ، التربية 

وزارة المهجرين 

مديرية  , والمرأة

والمحافظات ،  الماء 

بدعم من منظمة 

اليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

 

تحديد ومراقبة جمع 

مياه الصرف الصحي 

وإدارتها. فرض 

القانون الذي يحظر 

إلقاء مياه الصرف 

الصحي في المزارع 

أو في األنهار. تعزيز 

معالجة نهائية صديقة 

 للبيئة من النفايات

 
 غير مكتمل.

 الموارد متاحة

 

 

عدد أنواع وكمية 

الكلور المشتراة. 

قائمة المناطق التي 

يوجد فيها الكلور 

مقدما وبكميات 

وأنواعه في منطقة 

 المقاطعة

 

3&1الربع   

المورد المالي 

لجعل المشتريات 

والخدمات 

 اللوجستية

وزارة الصحة بدعم  

 من اليونيسف

الكلور وحبوب شراء 

التعقيم , على أن يتم 

نحديد النوعيه والكميه 

الكافيه للمنطقه التي 

 تتعرض للمخاطر

 غير مكتمل. 

 الموارد متاحة

 

 معيار نوع جرعات

Aquatab  التي سيتم 

 

3&1الربع   

 خصائيأ وميق

 رفلصوا هلمياا

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة 

فرض معيار نوع 

    الجرعة من
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 خطة عمل مجموعة الماء واألصحاح البيئي

الكلفه 
 بالدوالر

 

 

 الحاالت و المالحظات

 

 مؤشر األنجاز

 

الوقت الالزم 
 لألنجاز

 

 الموارد المطلوبه

 

معلومات 
األتصال 
الخاصه 

باألشخاص 
 المسؤلين

 
 األشخاص المسؤلين

 

 األجراءات

 
توزيعها أو بيعها في 

 العراق معروف

 لصحيا

 علی رافباإلش

 لصحةوزارة ا

 تياوحا ببحس

 آلمنةا هلمياا

 مةدلمستخا

 نيزللتخ

 نلسکااعند

 نفيدلمستها

اليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

Aquatab  ليتم

توزيعها أو بيعها في 

العراق ، وتشمل ذلك 

 .السياسة هذه  في

  

 غير مكتمل.

 الموارد متاحة

 

 

 

 حزمةتحتوي 

Aquatabs  على

التعليمات المتاحة 

لجميع المستخدمين 

 حول كيفية استخدامها

 3&1الربع 
موظفو اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

العالمية 

والمنظمات غير 

الحكومية 

المدربون على 

الدعوة للضغط 

في وزارة 

الصحة. 

الموظفين 

المدربين على 

االتصال لمتابعة 

 أن حزمة

Aquatabs 

لديها تعليمات 

الوصول لجميع 

 المستخدمين

  

وزارة الصحة بدعم 

من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

 

جعل كتابة التعليمات 

 على استخدام

Aquatabs   مطبوعة

على العبوة باللغة 

المحلية وبصورة 

مصورة لضمان 

الوصول إلى جميع 

 .المستخدمين

 غير مكتمل. الموارد متاحة 

 الموارد غير متوفرة

للتعاون والتنسيق التخطيط 

المشترك مع وزارة 

الصحة من أجل إجراء 

اختبار مشترك لنوعية 

المياه ووضع معايير 

موحدة وتحديد المختبر 

 المعني / المتفق عليه

 

معايير اختبار المياه 

 متاحة

 3&1الربع 
وزارة الصحة بدعم   

من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

وضع معايير اختبار 

 المياه

 
 

 الموارد الالزمة متاحة

التخطيط المشترك 

الختبار الماء هو 

متاح. تقرير التنفيذ 

 المشترك للخطة متاح

الربع 

1&2&3&4 

وزارة الصحة ،   موظفين

المديريه العامه 

، للماء،أمانة  بغداد 

بدعم من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

تخطيط وتنفيذ حمالت 

 المياه المشتركة فحص
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 خطة عمل مجموعة الماء واألصحاح البيئي

الكلفه 
 بالدوالر

 

 

 الحاالت و المالحظات

 

 مؤشر األنجاز

 

الوقت الالزم 
 لألنجاز

 

 الموارد المطلوبه

 

معلومات 
األتصال 
الخاصه 

باألشخاص 
 المسؤلين

 
 األشخاص المسؤلين

 

 األجراءات

 الالزمة متاحةالموارد  

ضرورة الحصول على 

موافقة الكيانين قبل 

 مشاركة النتائج للوكاالت

عدد نتائج المشاركة 

 حسب األسبوع
 

 3&1الربع 

البرمجيات 

والموظفين 

 المدربين

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة 

اليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

إدارة وتبادل نتائج 

 .االختبار

التنظيم اإلداري  أزالة

الضار بمشاركة 

 النتيجة

غير مكتمل. الموارد  

 .الالزمة متاحة

ضرورة الحصول على 

موافقة الكيانين قبل 

 مشاركة النتائج للوكاالت

 

 وثيقة الجرد متاحة

 

 3&1الربع 

 متخصص في

WASH 

لإلشراف على 

عملية الجرد 

وتدريب 

المتطوعين الذين 

سيتم استخدامهم. 

المالية والموارد 

لدفع المتطوعين 

 القيام المخزون

وزارة الصحة ، ) 

وزارة الصحة 

الُعمانية ، وزارة 

الصحة ، وزارة 

المالية ، المحافظة 

وغيرها( بدعم من 

 .اليونيسف

وضع قائمة جرد 

لمصادر المياه الرئيسية 

وتحديث أوضاعهم 

بانتظام على مستوى 

المناطق ، وال سيما في 

المناطق الموبوءة 

وليرا والمعرضة بالك

 .للخطر

تعتمد على الميزانية  

المخصصة لشراء الكلور 

القاصر مسحوق الو / أو 

 الزرقمضخات  وكذلك 

 األخرى في مشاريع المياه

تحترم جودة المياه في 

المصدر المعيار 

 الوطني

الربع 

1&2&3&4 

الكلور ، 

الموظفين 

المدربين ، 

، الحوضاختبار 

 الكواشف

(DPD) ، 

،  الماءمديرية  

وزارة األعمار 

 واألسكان والبلديات 

 أمانة بغداد لتعقيم  و

 المياه

وزارة الصحة 

 للسيطرة

ضمان تعقيم جميع 

مصادر مياه الشرب 

)االختبار عند المصدر 

والمستخدم النهائي 

 أمانة بغداد لمصلحة

عدم توافر مستلزمات  

النظافة وعلب الجرار 

النظيفة ، تقوم وكاالت 

المتحدة فقط بتوفير األمم 

 CRI وتوزيع مؤشرات

 

تتوفر سياسة 

واستراتيجية لتوزيع 

 المياه على األسر

الربع 

1&2&3&4 

الموظفين 

لصياغة سياسة 

واستراتيجية 

 التوزيع

،  مديرية الماء 

وزارة األعمار 

 واألسكان والبلديات 

بدعم  أمانة بغداد و

من وزارة الصحة 

 .واليونيسيف

وضع استراتيجية 

وسياسات توزيع 

لالستجابة العامة 

والشاملة: أقراص 

التطهير ، مجموعات 

 النظافة ، علب الجير

 الموارد الالزمة متاحة 

 

وزارة مهمة هذه هي 

 الصحة فقط

عدد األسر التي 

حبوب  حصلت على

 .التعقيم

 

 حبوب التعقيم عدد

 الموزعة

الربع 

1&2&3&4 

المورد المالي 

حبوب  لشراء

 التعقيم

 

اللوجستية  .

والموظفين 

 المدربين لتوزيع

 حبوب التعقيم

 
 & مديرية الماء

بدعم من  أمانة بغداد

وزارة الصحة 

 واليونيسيف

تنظيم توزيع أقراص 

الكلور على األسر 

بكميات كافية لتغطية 

احتياجاتها خالل موسم 

الكوليرا يجب تنظيم 

هذا التوزيع من خالل 

المراكز الصحية 

مع  (PHCs) األولية

إشراف السلطات 

اإلدارية المحلية 

 .وحسب حجم كل أسرة

عدد إجراءات الدعوة   

التي تضطلع بها 

 ونتائجها

الربع 

1&2&3&4 

تدريب الموظفين 

 في مجال الدعوة

 
 اليونيسيف

 الدعوة ألنظمة

HWTS  في المناطق

المعرضة للخطر وفقا 

لنوع شبكات إمدادات 

المياه ، وأرباب 

المنازل وجودة المياه 
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 خطة عمل مجموعة الماء واألصحاح البيئي

الكلفه 
 بالدوالر

 

 

 الحاالت و المالحظات

 

 مؤشر األنجاز

 

الوقت الالزم 
 لألنجاز

 

 الموارد المطلوبه

 

معلومات 
األتصال 
الخاصه 

باألشخاص 
 المسؤلين

 
 األشخاص المسؤلين

 

 األجراءات

 الخام

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

 

البيانات حول شروط 

المياه والصرف 

الصحي في الرعاية 

 الصحية األولية

الربع 

1&2&3&4 

 

 

تدريب الموظفين 

في المياه 

والصرف 

الصحي والنظافة 

الصحية في 

المرافق الصحية 

 والرصد والتقييم

  

وزارة الصحة / 

 بدعم من اليونيسف

تقييم الوضع الحالي 

للصرف الصحي 

والنظافة العامة في 

الرعاية الصحية 

األولية وتحسينه لتلبية 

الحد األدنى من معايير 

المياه والصرف 

الصحي من أجل 

مواجهة حاالت 

الكوليرا. تحديث وثيقة 

التقييم هذه بشكل منتظم 

واستخدمها في تطوير 

وأصحاح  مياه برنامج

مستدام وكاف في  بيئي

 CTU برنامج مراكز

/ CTC / Health. 

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

 CTC يحتوي كل من

/ UTC / ORP 

على مرّوجين 

على اثنان صحيين 

 األقل

الربع 

1&2&3&4 

تدريب الموظفين 

في مجال تعزيز 

 الصحة

وزارة الصحة /  

بدعم من منظمة 

اليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

اتخاذ الخطوات 

الالزمة للحصول على 

المعلمين اثنين من 

الصحيين على األقل 

في كل مركز من 

 CTU / CTC مراكز

/ Health  لتثقيف

في المرفق  المواطنين

حول الوقاية من 

 .الكوليرا

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

تتوفر البيانات حول 

شروط المياه 

والصرف الصحي 

في المدارس وكيفية 

تحسينها لتلبية الحد 

 األدنى من المعايير

 

 

الربع 

1&2&3&4 

الموظفون 

المدربون في 

مجال المياه 

والصرف 

الصحي والنظافة 

في المدرسة 

 والرصد والتقييم

 
وزارة الصحة 

ووزارة التربية 

لجنة   والتعليم

مشتركة بدعم من 

منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

تقييم الوضع الحالي 

للصرف الصحي 

والنظافة العامة في 

جميع المدارس في 

ليرا في المناطق الكو

المعرضة للخطر ، 

وتعيين احتياجات كل 

من هذه المدارس 

لتوفير شروط مياه 

كافية وصحية مستدامة 

وكافية. قم بتحديث 

التقييم بانتظام 

واستخدمه لتطوير 

برنامج المياه 

والصرف الصحي في 

المدرسة من أجل هذه 

 .المرافق التعليمية

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

الرسائل التي تم عدد 

 التحقق منها
تدريب الموظفين  3&1الربع 

 على األتصاالت

وزارة الصحة  

واليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

االتفاق على رسائل 

 مشتركة للوقاية من

 الكوليرا ، وباء
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 خطة عمل مجموعة الماء واألصحاح البيئي

الكلفه 
 بالدوالر

 

 

 الحاالت و المالحظات

 

 مؤشر األنجاز

 

الوقت الالزم 
 لألنجاز

 

 الموارد المطلوبه

 

معلومات 
األتصال 
الخاصه 

باألشخاص 
 المسؤلين

 
 األشخاص المسؤلين

 

 األجراءات

 

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

الموارد المالية  3&1الربع  التقرير عن الدراسة

إلجراء الدراسة. 

الموظفون 

المدربون في 

االتصاالت وفي 

 الرصد والتقييم

 

 
 

وزارة الصحة ، 

بدعم من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

إجراء دراسة لتحديد 

الرسائل والقنوات 

ومواعيد البث وعوامل 

أخرى في استراتيجية 

االتصال المتعلقة 

بمخاطر اإلصابة 

بالكوليرا والتي تكون 

فعالة من أجل 

 .تضخيمها

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

عدد الحمالت التي تم 

 تنفيذها

الربع 

1&2&3&4 

تدريب الموظفين 

 على األتصاالت

وزارة الصحة بدعم  

من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

تصميم وتنفيذ حمالت 

الوقاية من األمراض 

المرتبطة بالمياه من 

خالل النهج القائم على 

المجتمع واستخدام 

ذات النتائج الرسائل 

اإليجابية في التواصل 

مع المخاطر ألن الناس 

يميلون إلى استيعاب 

األخبار اإليجابية بشكل 

 أفضل

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

عدد عمليات تعبئة 

شلل األطفال التي تم 

االحتفاظ بها 

والمشاركة في 

االتصال من أجل 

 الوقاية من الكوليرا

الربع 

1&2&3&4  

تدريب الموظفين 

على االتصال 

لمتابعة وتوجيه 

أنشطة حشد شلل 

األطفال. الموارد 

المالية لدفع تعبئة 

 األطفال

وزارة الصحة بدعم  

من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

شلل  حمالتاستخدام 

األطفال في حمالت 

االتصال من أجل 

 .الوقاية من الكوليرا

غير مكتمل / الموارد  

 متاحة

عدد الحمالت التي تم 

 تنفيذها

الربع 

1&2&3&4  

تدريب الموظفين 

االتصاالتعلى   

وزارة الصحة بدعم  

من اليونيسف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

 

تصميم وتنفيذ حملة 

اتصاالت الوقاية من 

 الكوليرا للمدارس

غير مكتمل. الموارد  

 المتاحة

الدعوة إلى التعاون 

والتنسيق مع الكيانات 

 األخرى ذات الصلة

 الصحهوزارة  ومشاركة

نتائج االختبارات للوكاالت 

 مستوىالمن المصدر إلى 

 المنزلي

يتم إعداد وثيقة 

استراتيجية وخطة 

مشتركة بين 

الصحه وزارة

ووزارة االسكان 

واألعمار والبلديات 

)المديريه العامه 

لتحسين إدارة  للماء(

الموارد المائية على 

 مستوى المجتمع

الموارد المالية  قبل الوباء

لتنظيم 

 االجتماعات

مديرية الماء  

ووزارة الصحة 

بدعم من منظمة 

اليونيسيف ومنظمة 

 الصحة العالمية

نشاء هيئة مشتركة أ

لتطوير استراتيجية 

وخطة لتحسين إدارة 

الموارد المائية على 

 مستوى المجتمع
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 مجموعه الصحه  2. 1. 4
 

 4جدول رقم 

         

 خطة عمل مجموعة الصحه
الكلفه 

 بالدوالر

الوقت  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

الالزم 

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

 المسؤولين

 األجراءات 

 

أنجزت جزئيا. الموارد  

 متاحة

عدد المكالمات 

الواردة من متطوع 

الصحة المجتمعية 

والعاملين الصحيين 

يقومون الذين 

 بالمراقبة

الربع 

1&2&3&

4 

حافز لتحفيز 

متطوعي صحة 

 المجتمع

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

 العالمية

ضع نظام مراقبة في جميع 

المرافق الصحية وفي 

  المناطق المعرضة للخطر

تم تدريب نقطة التنسيق  

باالنذار الخاصة 

وتطرق التدريب المبكر

على إدارة الحالة أيًضا 

 تحقيقات ومراقبةإلى 

epi. الموارد المتاحة 

عدد األشخاص 

 المدربين
 3&1الربع 

تدريب األشخاص 

 في الصحة العامة

  

وزارة الصحة بدعم 

من منظمة الصحة 

 العالمية

 3تدريب فريق مكون من 

أشخاص على األقل لكل 

مرفق صحي في المناطق 

المعرضة للخطر في مجال 

التحريات الوبائية )مقابلة 

مرضى الكوليرا( مع 

  وجمع البيانات وإدارتها

عدد تقارير البيانات  الموارد متاحة 

التي يتم جمعها 

وإرسالها يوميًا 

)يجب أن يكون 

 )واحًدا في اليوم

تدريب الموظفين  4&2الربع 

على جمع البيانات 

 وإدارتها

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

 العالمية

جمع وتقاسم البيانات 

الوبائية للكوليرا ، بما في 

ذلك القائمة الخطية )العمر 

والوقت والمكان( على 

أساس يومي )انظر نموذج 

  )جمع البيانات في المرفق

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

يتوفر تقرير عن 

تقدير االحتياجات 

 الصحية

 3&1الربع 
طبيب مع خبرة في 

 إدارة وباء الكوليرا

وزارة الصحة بدعم  

منظمة الصحة من 

العالمية 

 واليونيسيف

 هتقدير احتياجات الطبي

(CTC  ،CTU)  ،

والمصدر المحلي 

 للمشتريات

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

مخزون المادة في 

 متوفر المخزن 
 3&1الربع 

الموارد المالية 

 لشراء المواد

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

الكافي من توفير المخزون 

المواد الطبية في مرافق 

الرعاية الصحية في 

المناطق المعرضة للخطر 

 وفقا لتقدير عدد الحاالت

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

مخزون المادة في 

 متوفر المخزن 
 3&1الربع 

الموارد المالية 

 لشراء المواد

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

المخزون الكافي من توفير 

المعدات في مرافق الرعاية 

الصحية في المناطق 

المعرضة للخطر وفقا 

  لتقدير عدد الحاالت
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غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

المخزون من 

معدات الوقاية 

 متوفرالشخصية  

 3&1الربع 
الموارد المالية 

 لشراء المواد

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

توفير مخزون كاف من 

مواد الوقاية من العدوى 

ومكافحتها في كل مركز 

من مراكز الرعاية الصحية 

في المناطق المعرضة 

 للخطر وفقاً لالحتياجات

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

عدد الطاقم الطبي 

والمواد اللوجستية 

في وضع االستعداد 

للنشر في المناطق 

النائية في المناطق 

 المعرضة للخطر

 3&1الربع 
تدريب الطاقم 

الطبي واللوجستي 

على إدارة حاالت 

الكوليرا. الموارد 

المالية لشراء المواد 

، والمورد 

 اللوجستي للنشر

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

إعداد المواد الطبية 

والموارد البشرية 

واللوجستيات الجاهزة 

المناطق لالنتشار في 

المعرضة للخطر بدون 

  .مرفق صحي

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

عدد الموظفين 

 المدربين
 3&1الربع 

وزارة الصحة بدعم   طبيب

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

 الصحيينتدريب الموظفين 

على تعريف الحالة ، إدارة 

  .الحالة القياسية

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

الخطة 

االستراتيجية لعالج 

المجتمع القائم على 

حاالت اإلسهال 

 متوفره الحاد 

 3&1الربع 
وزارة الصحة بدعم   طبيب

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

وضع خطة إستراتيجية 

للعالج المجتمعي من 

  اإلسهال الحاد

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

عدد المجتمع 

المخول إلدارة 

  المجتمعيةالحاالت 

 3&1الربع 
طبيب من ذوي 

الخبرة في إدارة 

وباء الكوليرا ، 

والمتطوعين 

المجتمع ، والموارد 

المالية ومواد 

 االتصال

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

بناء إدارة الحاالت على 

مستوى المجتمع )خاصة 

في المناطق المعرضة 

للخطر بدون مرفق صحي( 

والمراقبة ، واإلشارة إلى ، 

المركز الصحي إذا لزم 

  األمر

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

عدد الموظفين 

  المدربين
 3&1الربع 

وزارة الصحة بدعم   الكوادر الطبية

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

تدريب الموظفين على 

الوقاية من العدوى 

  ومكافحتها

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

  نظام اإلحالة متاح
 3&1الربع 

الطاقم الطبي 

ب في إدارة  المدرَّ

الحاالت المعيارية 

للكوليرا 

والمتطوعين في 

مجال الصحة 

 المجتمعية

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

مجموعة نظام اإلحالة )بما 

في ذلك النقل( وتدريب 

الموظفين السريريين على 

  اإلحالةبروتوكول 

عدد الموظفين  مكتمل. الموارد متاحة  

  المدربين
 3&1الربع 

موظفو منظمة 

الصحة العالمية 

لتوفير التدريب 

لموظفي وزارة 

الصحة على 

المبادئ التوجيهية 

في اختبار عينات 

 البراز للكوليرا

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

تدريب موظفي المختبر 

على تطبيق المبادئ 

التوجيهية لمنظمة الصحة 

العالمية في اختبار عينات 

البراز للكوليرا بين 

الحاالت المشتبه فيها أثناء 

  الفاشية

التنفيذ. الموارد قيد  

 متاحة

كمية المنتجات 

المختبرية المتوفرة 

  في المخزن

 3&1الربع 
الموظفين المهرة 

 لقيادة المشتريات

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

 العالمية

توفير مخزون كاف من 

المعدات المختبرية لجمع 

  عينات البراز واختبارها
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التنفيذ. الموارد قيد  

 متاحة

عدد الموظفين 

  المدربين
 3&1الربع 

الموارد المالية 

لتنظيم التدريب. 

الموظفين المهرة 

 لتدريب

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

 العالمية

تدريب الموظفين في جمع 

العينات واالختبارات 

  المختبريه 

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

كمية المنتجات 

المتاحة في 

  المخزون

 3&1الربع 
الموارد المالية 

 لشراء

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

توفير مخزون كاف من 

  المطهرات والصابون

الموارد غير مكتمل.  

 متاحة

كمية اللقاح 

المتوفرة في 

المخزن. عدد 

األشخاص الذين تم 

  تطعيمهم

 3&1الربع 
مورد مالي لشراء 

اللقاح وتخزينه 

 وتلقيح الناس

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

وضع خطة تطعيم )تعتمد 

  )على طلب وزارة الصحة

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

OCV  مسجل في

العراق. الحوافز 

 المقدمة لتسويق

OCV  في

الصيدليات 

  الخاصة

 3&1الربع 
ال توجد موارد 

 خاصة مطلوبة

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

  في العراق OCV تسجيل

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

تم تحديد عدد 

المرافق الصحية 

ذات البنية التحتية 

المناسبة للمياه 

  والصرف الصحي

 3&1الربع 
الموارد المالية 

والموارد البشرية 

في المياه والصرف 

الصحي والنظافة 

الصحية إلصالح 

المرافق القائمة أو 

 لبناء مرافق جديدة

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

خطة إلمدادات المياه 

المناسبة ومرافق الصرف 

والحمام ، وغسل  الصحي

المالبس في المركز 

  الصحي

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

كمية المعدات ذات 

الصلة بالمياه 

والصرف الصحي 

والنظافة في 

  المخزن

 3&1الربع 
الموارد المالية 

والموارد البشرية 

للمهارات في المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة من أجل 

 شراء المعدات

وزارة الصحة بدعم  

منظمة الصحة  من

العالمية 

 واليونيسيف

توفير مخزون كاف من 

المعدات ذات الصلة بالمياه 

والصرف الصحي والنظافة 

الصحية )الكلور ، مرافق 

غسيل اليدين ، معدات 

استحمام القدم ، معدات 

  المسحوق ،

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

مرافق إدارة 

 التي تعمل النفايات 

  متاحة

 3&1الربع 
الموارد المالية 

والموارد البشرية 

في المياه والصرف 

الصحي والنظافة 

الصحية إلصالح 

المرافق القائمة أو 

 لبناء مرافق جديدة

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

خطة للتخلص اآلمن من 

النفايات )مثل الترميد ، 

 ، (الحفر

تطهير جميع اللوازم 

 والتخلص منها

  رجعيةال

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

عدد أخصائيي 

  الصحة المدربين
 3&1الربع 

الموارد المالية 

لتنظيم التدريب. 

مهارة الموارد 

الماء  البشرية في

 واألصحاح البيئي

لتدريب أخصائي 

 الصحة

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

 3تدريب ما ال يقل عن 

أخصائي صحة لكل مرفق 

)سواء  التعقيمصحي في 

في المجتمع أو في المراكز 

الصحية( ، وإعداد محاليل 

الكلور ، وإدارة النفايات 

  في المراكز الصحية
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 التحضيرات في المخيمات  2. 4

الخاصة إلى حقيقة أن حالة حياة األشخاص النازحين داخليا أو الالجئين تتسم بخصوصية وتختلف عن الوضع العام  المخيماتتقود الحاجة إلى التركيز في حالة 

  .الذي نوقش أعاله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غير مكتمل. الموارد  

 متاحة

 حمالتعدد 

االتصال المنظمة 

والموثقة من خالل 

   التقرير

الربع 

1&2&3&

4 

 اختصاصي

االتصاالت 

والموارد المالية 

 لتنظيم التدريب

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

التواصل بشأن الوعي 

بحقوق العالج بين 

المجتمعات التي يكون فيها 

استخدام المرفق الصحي 

  منخفًضا

لم تبدأ ، النقاش مع  

 وزارة الصحة

عدد لجان االتصال 

المعنية بالمخاطر 

المنشأة أو المدربة 

، عدد من العاملين 

في مجال اإلعالم 

المدربين على 

األمراض / الفاشية 

 اإلبالغ الصحي /

 1الربع 
الموارد المالية 

والبشرية إلجراء 

 التدريبات

وزارة الصحة  

ومنظمة الصحة 

 العالمية

إجراء دورات تدريبية في 

لجان االتصال بالمخاطر 

ولجان التعبئة االجتماعية 

وممارسي اإلعالم في 

المحافظات المعرضة 

 للوباء

االتصال  حمالتعدد  غير مكتمل. الموارد متاحة 

المنظمة والموثقة من 

  خالل التقرير

الربع 

1&2&3&4 

اختصاصي 

االتصاالت والموارد 

 المالية لتنظيم التدريب

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

 العالمية واليونيسيف

التواصل على ما يلي: أ 

اإلمكانات المنقذة للحياة 

، ب كيفية الفموي لمحلول 

استخدام أمالح اإلماهة الفموية 

وكيفية تحضير محلول معالجة 

الجفاف محلي الصنع )في حالة 

عدم توفر أمالح الفموية( 

  محلياً 

 

 

 

 

وضع إجراءات  لم تبدأ

التشغيل الموحدة 

وإقرارها ونشرها 

 ونشرها

 1 الربع
الموارد البشرية 

)فرق االتصال 

والمالية لطباعة 

 النسخ النهائية

 

 

 

 

وزارة الصحة  

ومنظمة الصحة 

العالمية 

 واليونيسيف

تطوير إجراءات التشغيل 

 القياسية واالختصاصات

(TORs)  شروط ال

 التي تشير إلىالمرجعيه 

كيفية تطوير المعلومات ، 

ومن يقوم بتخليص 

، المعلومات ، ومن يتحدث 

وما إلى ذلك من أجل 

 .إرسال رسائل متسقة
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 خطة عمل مجموعة الصحه    1. 2. 4
 
 
  مراقبة األمراض 1.1. 2. 4
 
 يصف الجدول التالي إجراءات مجموعة الصحة في مجال مراقبة األمراض في أحد المخيمات 
 

 : خطة العمل الخاصة بالمجموعة الصحية في المخيم من أجل مراقبة األمراض5الجدول 

 
األمراضخطة عمل لمجموعة الصحة في المخيم لمراقبة   

الكلفه 

 بالدوالر

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

 األجراءات األشخاص المسؤولين

 

التدريب المستكمل  
واإلضافي والتدريب / 

تحديث المعلومات المتوفرة 
 الموارد المتاحة /

تعيين نظام التنبيه يتم 
 3&1الربع   واختباره

طاقم مؤهل في علم 
 األوبئة

وزارة الصحة  

ومنظمة الصحة 

 العالمية واليونيسيف

تعزيز عمل األمراض 
شبكة نظام اإلنذار المبكر. 

تضمين استراتيجيات 
خاصة للكشف الفعال عن 
حاالت المجتمع باستخدام 

متطوعي الصحة 
  (EWARN) المجتمعية

مكتمل / الموارد غير  
 متاحة

 يتم اختبار
EWARN منظومة
بنتائج  االنذار المبكر

إيجابية باستخدام 
المرافق الصحية 
  المختارة عشوائياً 

الربع 

1&2&3&4 

صناع القرار  
في وزارة 
 الصحة

وزارة الصحة 

ومنظمة الصحة 

 العالمية واليونيسيف

 EWARN توسيع
 منظومة االنذار المبكر

الصحية لجميع المرافق 
في جميع المحافظات 
المضيفة ، مع جميع 

  شركاء مجموعة الصحة

عدد البيانات التي تمت  مستمر / الموارد متاحة 
مشاركتها وتحليلها 

  حسب اليوم

تدريب الموظفين في  
إدارة البيانات 

  األساسية

، وزارة الصحة  

العامه المديريه 

للماء،أمانة بغداد 

ومنظمة الصحة 

 واليونيسيفالعالمية 

منظومة تجميع تقارير
 االنذار المبكر
EWARN  في الوقت

المناسب ومشاركتها 
  وتحليلها

   متاحةالموارد  
عدد اإلجراءات 

 المتخذة

صناع القرار في  
وزارة الصحة ،  
المديريه العامه 
،  للماء،أمانة بغداد

يونيسيف ، ومنظمة 
  الصحة العالمية

، وزارة الصحة  

العامه المديريه 

للماء،أمانة بغداد 

ومنظمة الصحة 

 العالمية واليونيسيف

اتخاذ اإلجراءات 
المطلوبة بعد تحليل 

البيانات الوبائية التي تم 
 جمعها وتبادل
EWARN  

عدد التنبيهات التي تم  الموارد متاحة 
إنشاؤها وعدد 

التنبيهات التي تم 
التحقيق فيها 
  واالستجابة

 4&2الربع
في  تدريب الموظفين
المرافق الصحية 

والمتطوعين المدربين 
في مجال الصحة 

 المجتمعية

، وزارة الصحة  

المديريه العامه 

للماء،أمانة بغداد 

ومنظمة الصحة 

 العالمية واليونيسيف

في الوقت المناسب ، 
إنشاء والتحقيق ، والرد 
على التنبيهات مع فريق 
متعدد التخصصات التي 
أنشأتها وقادتها مجموعة 

  .ةالصح
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عدد العينات التي تم  لتكتمل في حالة الكوليرا 
 4&2الربع  اختبارها

تدريب الموظفين في 
مرافق المختبرات 
 والمواد والكواشف

وزارة الصحة  

ومنظمة الصحة 

 العالمية واليونيسيف

العينات المختبرة في 
معامل الصحة العامة 

بالمحافظة للتأكيد. أرسل 
٪ من العينات السلبية 10
شيا مع ابغداد )تمإلى 

  ).الخطة الوطنية

جاري التنفيذ. الموارد  
 المتاحة

رقم االجتماع مع 
 4&2الربع التقرير شهريا

الموارد المالية لتنظيم 
 االجتماع

قائد مجموعة الصحة  
 مع األعضاء

ناقش حالة المرض ، 
واالستجابة ، والفجوات ، 
ومراجعة خطة العمل في 
االجتماعات األسبوعية 

  لمجموعة الصحة

 
 

 2. 1. 2. 4 لوقاية من الكوليرا والسيطرة عليها في المخيما

 يصف الجدول التالي إجراءات مجموعة الصحة في مجال الوقاية من الكوليرا ومكافحتها في أحد المخيمات

  : خطة عمل المجموعة الصحية للوقاية من الكوليرا ومكافحتها في أحد المخيمات6الجدول 
 

 المجموعة الصحية للوقاية من الكوليرا ومكافحتها في أحد المخيمات خطة عمل

الكلفه 

 بالدوالر
الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

 األجراءات األشخاص المسؤولين

 

تم االنتهاء من عدد  الموارد متاحة 

االجتماع وتقرير 

 االجتماع

أعضاء الكتلة والمورد  4&2الربع

 المالي لتنظيم االجتماع

رئيس فرقة الكوليرا  

المشتركة بين 

المجموعات بدعم من 

 عضو الكتلة

قيادة فرقة عمل الكوليرا 

فيما بين المجموعات 

 وباء المعنية بمكافحة

الكوليرا ومراقبة جميع 

عناصر التصدي للكوليرا 

  عنها واإلبالغ

أعضاء الكتلة والمورد  4&2الربع  تقرير تحليل الوضع الموارد متاحة 

 المالي لتنظيم االجتماع

رئيس فرقة الكوليرا  

المشتركة بين 

المجموعات بدعم من 

 عضو الكتلة

تطوير تقرير تحليل 

الوضع ومشاركته مع 

 و مديرية الصحه شركاء

BHRA مجموعة و 

 . الماء واألصحاح البيئي 

خريطة لجنة مكافحة  الموارد متاحة 

  متوفره المرض 

أعضاء الكتلة والمورد  4&2الربع

 المالي لتنظيم االجتماع

رئيس فرقة الكوليرا  

المشتركة بين 

المجموعات بدعم من 

 عضو الكتلة

خريطة المخيمات ومواقع 

خارج المخيم ، وتحديد 

مواقع إنشاء مركز عالج 

 (CTC) الكوليرا

مستجمعات ومناطق 

  .المياه الجغرافية
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وثيقة توضح مسار  الموارد متاحة 

  اإلحالة متاحة

أعضاء الكتلة والمورد  4&2الربع

 المالي لتنظيم االجتماع

رئيس فرقة الكوليرا  

المشتركة بين 

المجموعات بدعم من 

 عضو الكتلة

مشاركة مسار اإلحالة 

وتوفير التوجيه لجميع 

الجهات الفاعلة في مجال 

الصحة ، والسلطات 

المحلية ، وإدارة المعسكر 

الماء  ، ومجموعة

للتنفيذ  واألصحاح البيئي

  واالستخدام

عدد مجموعات العمل  الموارد متاحة 

تم  الخاصة بالكوليرا

  أعدادها

تدريب الموظفين  4&2الربع

بالتنسيق. الموارد 

 لتنظيم االجتماع

رئيس فرقة الكوليرا  

المشتركة بين 

المجموعات بدعم من 

عضو الكتلة وممثل 

المياه والصرف 

الصحي في المخيمات 

 والمستويات المحلية

إنشاء مجموعات عمل 

للكوليرا في كل مخيم 

وموقع خارج المخيم 

لضمان وضع إجراءات 

التشغيل الموحدة الخاصة 

بالموقع وخطط الطوارئ 

، مع علم جميع الجهات 

الفاعلة باإلجراءات 

  .المتفق عليها

لم تبدأ ، لم يتم تخصيص  

 الموارد

رسم خرائط لشركاء 

االتصال في مجال 

المخاطر الذين يعملون 

في المخيمات مع 

وجود مناطق دعم 

واضحة ، ورسائل 

متفق عليها تم توزيعها 

 على المجتمعات

فرق لجنة تدريب  1الربع 

لتنسيق الجهود 

 والرسائل

لجان اتصاالت  

المخاطر والتعبئة 

االجتماعية بدعم من 

أخصائيي االتصال في 

منظمة الصحة العالمية 

 واليونيسف

تعزيز التنسيق لجهود 

االتصاالت المتعلقة 

بالمخاطر لمنع 

االزدواجية وجهود 

المشاركة المجتمعية 

المنسقة والرسائل بشأن 

 تدابير المنع والمكافحة

 

 

 األوليةاإلدارة في مراكز الرعاية الصحية   3.  1.  2. 4

 
 

 يصف الجدول التالي إجراءات مجموعة الصحة من حيث إدارة الحاالت في مراكز الرعاية الصحية األولية التي تخدم المخيمات
 

 : إجراءات مجموعة الصحة في إدارة الحاالت على مستوى الرعاية الصحية األولية7الجدول 
 
 

 المخيم الصحية األولية التي تخدم خطة عمل مجموعة الصحة إلدارة الحالة في مراكز الرعاية

الكلفه 

 بالدوالر

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

 األجراءات األشخاص المسؤولين

 

عدد الموظفين   

  المعينين

متخصص الموارد  4&2الربع

 البشرية والموارد

المالية لدفع عملية 

التوظيف ومرتبات 

 الموظفين المعينين

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

  العالمية واليونيسيف

تعبئة العدد المطلوب ونوع 

الموظفين إلدارة حاالت 

الكوليرا وفقا لسعة 

  .السرير
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عدد الموظفين   

  المدربين

المدربون والموارد  4&2الربع

 التدريبالمالية لتنظيم 

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

  العالمية واليونيسيف

تدريب جميع العاملين 

الصحيين العاملين في 

مراكز الرعاية الصحية 

األولية على إدارة حاالت 

الكوليرا وتدابير الوقاية 

والمكافحة. جعل 

بروتوكوالت العالج 

واإلرشادات األخرى 

متوفرة في جميع مراكز 

  .ية األوليةالرعاية الصح

نسبة الرعاية الصحية  الموارد متاحة 

األولية التي تلتزم 

بمعايير منظمة الصحة 

  العالمية

الماء  وصحة الكوليرا 4&2الربع

 واالصحاح البيئي

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

  العالمية واليونيسيف

تنظيم مراكز الرعاية 

الصحية األولية بما يتوافق 

منظمة الصحة مع معايير 

العالمية ومع إيالء االعتبار 

الكامل إلجراءات الوقاية 

من العدوى ومكافحتها. قد 

يطلب دعم من الجهات 

الفاعلة في مجال المياه 

والصرف الصحي لضمان 

توفير البنية التحتية الالزمة 

للمياه والصرف الصحي 

بما يتماشى مع معايير 

منظمة الصحة العالمية في 

  .دةالمواقع المحد

 نفيوظلما بيدرت 4&2الربع  الحد من اإلصابة الموارد متاحة 

الصحيين وموظفي 

 رفلصوا هلمياا

إدارة  في لصحيا

 راليولکا

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

  العالمية واليونيسيف

الكوليرا  عدةجعل 

المخزونة متوفرة في 

الرعاية الصحية األولية 

  لبدء االستجابة ،

النسبة المستخدمة من  متاحةالموارد  

المضادات الحيوية / 

  الكوليرا

الموظفين الطبيين ذوي  4&2الربع

الخبرة في إدارة 

الكوليرا إلعادة تدريب 

الموظفين وإنفاذ 

 احترام البروتوكول

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

  العالمية واليونيسيف

فرض االستخدام الرشيد 

للمضادات الحيوية لمرضى 

الكوليرا ومراقبة المريض 

  .الصارمة

قائمة الخط موجودة  الموارد متاحة 

  ويتم تحديثها

الطاقم الطبي وموظفي  4&2الربع

 إدارة البيانات

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

  العالمية واليونيسيف

الحفاظ على قائمة الخطوط 

للمرضى ، ورصد القبول 

اليومي واإلبالغ عنه 

)الشفاء والوفيات( بالنتائج 

في الرعاية الصحية 

  .األولية
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   2. 2. 4 مجموعة المياه والصرف الصحي في المخيم

تصف الجداول أدناه اإلجراءات الضرورية من حيث التنسيق ، والتأهب الذي تحتاجه مجموعة المياه والصرف الصحي في 

 المخيم فيما يتعلق بالكوليرا

 

 التنسيق 1. 2. 2. 4

 ملمخيا في لصحيا رفلصوا هلمياا عةومجم قتنسي راءاتجإ ةطخ: 8 دوللجا

 

 خطة أعمال تنسيق مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في المخيم

 

الكلفه 

 بالدوالر

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

واألشخاص المسؤولين

 ذوي العالقه

 األجراءات

 

تقرير عن مساهمة  الموارد متاحة 

مجموعة المياه 

 واألصحاح البيئي

مصادر ماليه لتنظيم  4&2الربع

 األجتماع

رئيس مجموعة المياه  

واألصحاح البيئي بدعم 

 من األعضاء

 لجنة المساهمة في 

العليا التي  الكوليرا

 تقودها

 السيطرة ووالصحة 

 مراقبة جميع عناصر

 استجابة الكوليرا و

 التقارير

  الموارد متاحة 

نشر المخرجات مع 

 شركاء المجموعه

مصادر ماليه لتنظيم  4&2الربع

 األجتماع

المياه  قطاعرئيس  

واألصحاح البيئي بدعم 

 من األعضاء

نشر المعلومات 

والتوجيهات مع 

 المياه قطاعشركاء 

واألصحاح البيئي 

 بشكل أسبوعي

عدد النشاطات  الموارد متاحة 

 المنظمه

مصادر ماليه لتنظيم  4&2الربع

 األجتماع

المياه  برنامجرئيس  

واألصحاح البيئي بدعم 

 من األعضاء

تنسيق نشاطات 

 برنامج المياه

واألصحاح البيئي ذات 

العالقه المقرره من 

قبل لجنة الكوليرا 

 العليا

عدد القرارات المتخذه  متاحةالموارد  

والمنفذه بالتنسيق مع 

 قطاع الصحه

التوجد  حاجه لمصادر  4&2الربع

 خاصه 

المياه  قطاعرئيس  

واألصحاح البيئي بدعم 

 من األعضاء

الحفاظ على تواصل 

قوي ومنتظم مع قطاع 

الصحه وتطبيق نهج 

بين القطاعات الدارة 

 الكوليرا
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 2. 2. 2 .4   األستعدادت 
 

 : خطة إجراءات االستعداد الخاصة بمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المخيم9الجدول 
  
 

 خطة إجراءات االستعداد الخاصة بمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في المخيم

الحاالت  الكلفه بالدوالر

 والمالحظات

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

المسؤولينواألشخاص 

 ذوي العالقه

 األجراءات

 

كمية عدد النظافه  الموارد غير متوفرة  

 الموزعه

الربع 

1&2&3&4 

مجموعة المياه   مصادر التمويل

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية ، 

المياه مسؤول 

 والصرف الصحي

تزويد األسر الضعيفة 

بحاويتين لتخزين 

المياه الصالحة للشرب 

لتًرا وأباريق  20سعة 

مرحاض وصابون 

 ومطهر

النسبة المئوية  الموارد متوفرة  

للخزانات التي تم 

 وضع ملصقات عليها

الربع 

1&2&3&4 

المياه مسؤول   ملصقات

في  والصرف الصحي

 المخيم

تسمية خزانات مياه 

الشرب والصرف 

واضح بشكل الصحي 

 خزانات غسل اليدين /

تمت الموافقة على  غير كامله/الموارد متوفرة  

وثيقة إجراءات 

 التطهير

الوسائل المالية لتنظيم  3&1الربع 

االجتماع حول هذا 

 الموضوع

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة الصحة 

  العالمية واليونيسيف

وموافقة عقد اتفاق 

على إجراءات تعقيم 

المناطق والمواد 

الملوثة مع البراز 

 والقيء

يتم التخلص من جميع  غير كامله/الموارد متوفرة  

المياه الرمادية بشكل 

مالئم وبما يتوافق مع 

 المعايير العراقية

المياه مسؤول  3&1الربع 

  والصرف الصحي

المياه مسؤول  

في  والصرف الصحي

 المخيم

التخلص من تقييم 

المياه الرمادية في 

مقابل المعايير العراقية 

واتخاذ التدابير 

المناسبة في حالة 

 الضرورة

 الموارد المتاحة 

 

خزانات  تطهير 

الصرف الصحي 

 قبل وأثناء الوباء

تحسنت عدد خزانات 

الصرف الصحي 

 وتحسين العدد المتبقي

الربع 

1&2&3&4 

الموارد المالية 

 الستكمال العمل

المياه مسؤول  

في  والصرف الصحي

 المخيم

تقييم جميع خزانات 

 الصرف الصحي

إذا  ح. طروالبالوعات 

لزم األمر ، إصالح / 

إلغاء الترخيص إذا 

كان هناك خطر على 

 الصحة العامة

هناك فجوات من  

مجموعة المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 

بسبب النقص في 

الموارد و / أو 

 األمن

اكتمال قبل  لتقييمتقرير ا

وأثناء وبعد 

تفشي وباء 

 الكوليرا

الموظفين المهرة في 

 الصرف الصحي

المياه مسؤول  

في  والصرف الصحي

 المخيم

تقييم اإلجراءات التي 

يستخدمها المتعاقدون 

للتخلص منها والتأكد 

من التخلص اآلمن 

منها وفقًا للمعايير 

 العراقية

إلى تقرير عن الحاجة  الموارد متوفرة 

تحسين شروط المياه 

والصرف الصحي إلى 

المستوى القياسي لكل 

 مرفق تمت زيارته

سيارة لزيارة المرافق  3&1الربع 

  التي يتعين تقييمها

وزارة الصحة   

مسؤول الماء و

 واالصحاح البيئي في

مسؤوالن ال اليونيسف

 عن المنطقة

تقييم مرافق المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية في 

الهياكل الصحية ، 

والمراكز الصحية 

األولية ، وتوفير 

التدبير التصحيحي عند 
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 خطة إجراءات االستعداد الخاصة بمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في المخيم

الحاالت  الكلفه بالدوالر

 والمالحظات

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

المسؤولينواألشخاص 

 ذوي العالقه

 األجراءات

 

 الضرورة

تقرير عن تدابير  الموارد متوفرة 

تحسين المراحيض 

 ذاتية البناء

ال يوجد مورد خاص  3&1الربع 

 مطلوب

المياه مسؤول  

في  والصرف الصحي

 المخيم

تحديد تدابير التخفيف 

 للمراحيض ذاتية البناء

 
تقرير عن كمية المواد  الموارد متوفرة

 المرسلة في كل منطقة

المورد المالي لشراء  3&1الربع 

 وتوزيع المواد

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

 منتجات الكلور 

(HTH  ،NaDCC 

 ومجموعات (...

 WASH الكوليرا

الصابون ، )

Aquatabs ،) 

وغيرها من المواد 

معدات الرش الطارئة )

ومعدات السالمة 

 (...للمشغلين ، 

المستند على الحملة  الموارد متوفرة 

 المصممة

الموارد المالية لتمويل  3&1الربع 

 التصميم

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

حمالت تصميم 

ية من خالل نهج وتوع

 قائم على المجتمع

تقرير عن االختبارات  الموارد متوفرة 

 المسبقة

الموارد المالية لتمويل  3&1الربع 

 االختبارات المسبقة

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

االتفاق على الرسائل 

الرئيسية من خالل 

اآلليات المجتمعية 

 لضمان الكفاءة والصلة

تقرير عن وسائل  الموارد متوفرة 

 اإلعالم المحددة مسبقا

3&1الربع  المورد المالي لتمويل  

اجتماع االختيار 

 األولي

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

تحديد أنظمة وسائل 

 اإلعالم والموردين

 مسبقآ

المواد تقرير عن  الموارد متوفرة 

المصممة ، االختبار 

 المسبق ، والمطبوعة

الموارد المالية لتمويل  3&1الربع 

التصميم واالختبار 

المسبق وطباعة مواد 

محددة من مياه الشرب 

والصرف الصحي 

 والكوليرا

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

التصميم ، االختبار 

المسبق ، الحصول 

الموافقة والطباعة على 

 بأعداد كافية محددة

لمواد التوعيه الخاصه 

  بالكوليرا

عدد األشخاص  الموارد متوفرة 

 المدربين

الموارد المالية لتمويل  3&1الربع 

 التدريب

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

تدريب الموظفين 

الميدانيين في مجال 

المياه والصرف 

الصحي والنظافة على 

الوقاية من الكوليرا ، 

وإجراءات التطهير ، 

وتقنيات االتصال ، 

 التوعيهواستخدام مواد 

 ، ومسارات اإلحالة

عدد األشخاص  الموارد متوفرة 

 المدربين

الموارد المالية لتمويل  3&1الربع 

 التدريب

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

تدريب القادة الدينيين 

وقادة المجتمع ، 

والعاملين الصحيين 
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 خطة إجراءات االستعداد الخاصة بمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في المخيم

الحاالت  الكلفه بالدوالر

 والمالحظات

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

المسؤولينواألشخاص 

 ذوي العالقه

 األجراءات

 

المجتمعيين ، واألماكن  العالمية

العامة المعنية على 

كيفية الحفاظ على 

سالمة الناس في 

 التجمعات

 

عدد األشخاص  الموارد متوفرة 

 المدربين

المالية لتمويل الموارد  3&1الربع 

 التدريب

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

ومنظمة الصحة 

 العالمية

تدريب مقدمي الغذاء 

على الصحة البيئية 

 وسالمة الغذاء

عدد األشخاص  الموارد متوفرة 

 المدربين

الموارد المالية لتمويل  3&1الربع 

 التدريب

وزارة الصحة بدعم  

من منظمة اليونيسيف 

الصحة ومنظمة 

 العالمية

تدريب موردي األدوية 

والمعالجات التقليدية 

على التعرف على 

عالمات الجفاف 

وتوجيه المرضى إلى 

 المساعدة الصحية

 

 (OCT)   المخيمالكوليرا في   فريق مكافحة تفشي     3. 2. 4

  

وتنسيق العديد من القطاعات. ويشمل ذلك ، على سبيل  للحصول على استجابة فعالة ، تتطلب تحقيقات الفاشية مجموعة من المهارات والخبرات

ياه ، المثال ال الحصر: قائد الفريق أو منسق المراقبة ، إدارة المخيمات ، السلطات المحلية ، األطباء ، المتخصصون في القطاع )الصحة ، الم

يمثلون المنظمات غير الحكومية ، اللوجستي ، والمعلمين  الصرف الصحي ، النظافة والتغذية( ، موظفو المختبرات ، المسؤولون عن الصحة الذين

هي: تنسيق الموارد البشرية والمادية )المراقبة ، العالج ، إدارة المعلومات ، االتصال  OCT الصحيين / أو متخصصي االتصاالت. وظائف

ليومية للمؤشرات مثل معدالت الهجوم ومعدالت إماتة بالمخاطر( ، تعزيز المراقبة )تدريب الموظفين ، قائمة الخطوط المستكملة ، المراجعة ا

 الحاالت( ، التحقق من اإلنذارات ، وتنفيذ وتقييم تدابير / تدخالت المكافحة ، والتنسيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة )وسائل اإلعالم ،

ساعة وسيتم الرد عليه في  24تحقق من أي تنبيه خالل والمانحين ، والموظفين الصحيين ، والمجتمع( ، وتوصيل النتائج ، ونشر النتائج. سيتم ال

 ساعة بمشاركة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وإدارة المخيمات 72غضون 

 

 في المخيمات OCT : أنشطة الـ1الجدول 

 في المخيم فريق OCT خطة عمل

الكلفه 

 بالدوالر

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

 المسؤولين

واألشخاص ذوي 

 العالقه

 األجراءات

 

 و CTC وجود متاحة الموارد 

ORP  ي فن العاملي

 المخيم

المواد الالزمة  4&2الربع 

 و CTC لضبط

ORP 

مدير المخيم بدعم  

من الممثل المحلي 

، لوزارة الصحة 

والمنظمات األخرى 

 النشطة في المخيم

التعرف على المناطق 

المصابة وتعيين 

 (CTC) الكوليرا

 ونقاط اإلماهة الفموية

(ORP) ( انظر

الخطوط الكوليرا 

منظمة  -الرئيسيه

 (الصحة العالمية

توافر المواد إلدارة  متاحة الموارد 

 الحالة

الربع  تدريب لوجيستي 

 وموارد مالية

مراقبة استخدام  اللوجستي 

المخزونات االحتياطية 
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 في المخيم فريق OCT خطة عمل

الكلفه 

 بالدوالر

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

 المسؤولين

واألشخاص ذوي 

 العالقه

 األجراءات

 

والطارئة. ضمان  4&3&2&1

استبدالها الفوري. 

تحديد متطلبات 

العرض في حاالت 

الطوارئ. تنسيق 

 .المشتريات والتوزيع

في بعض الحاالت ،  

عدم توافر مياه الشرب 

بسبب نقص في 

 األموال

غياب الشكاوى 

 المتعلقة بكمية المياه

الربع 

1&2&3&4 

موظفي  تدريب

ومواد المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 

 من أجل التنفيذ

برنامج مسؤول  

واالصحاح المياه 

 في المخيم البيئي

توفير ما ال يقل عن 

لترا من الماء  20

المكلور لكل شخص 

 في اليوم الواحد ؛

التقرير الخاص  متاحة الموارد 

 بمراقبة جودة المياه

الربع 

1&2&3&4 

 تدريب موظفي

ومواد المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 

 من أجل التنفيذ

 برنامج مسؤول 

واالصحاح المياه 

 في المخيم البيئي

يتم فحص الماء 

المعالج بالكلور مع 

 1mgالكلور الحر بين 

/ l  0.5وmg / l  عند

 .نقطة التجميع

 الموارد المتاحة 

 

ضمان توفير عبوات 

 نظيفة

التقرير الخاص 

 جودة المياهبمراقبة 

الربع 

1&2&3&4 

تدريب موظفي 

ومواد المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 

 من أجل التنفيذ

المياه مسؤول  

والصرف الصحي 

 في المخيم

تحقق مما إذا كان 

التخزين المنزلي ال 

 .يؤدي إلى تلوث المياه

 الموارد المتاحة 

 

نسبة عدد األشخاص 

 لكل مراحيض

الربع 

1&2&3&4 

موظفي  تدريب

ومواد المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 

 من أجل التنفيذ

المياه مسؤول  

والصرف الصحي 

 في المخيم

تزويد مراحيض واحدة 

 20على األقل لـ 

 .شخصاً 

 / الموارد المتاحة 

 

التوزيع المنتظم للمواد 

الصحية في المخيمات 

 وغير المخيمات

تقرير عن توزيع 

الصابون. تقرير من 

مراقبة مرافق غسل 

 اليدين الوظيفية

الربع 

1&2&3&4 

تدريب موظفي 

ومواد المياه 

والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 

 من أجل التنفيذ

المياه مسؤول  

 واالصحاح البيئي

 في المخيم

تزويد سكان المخيمات 

بالصابون لغسل اليدين 

ومحطات لغسل األيدي 

خاصة بالقرب من 

 .المراحيض والمدارس

 / الموارد متاحة 

 

تقرير عن عدد 

 حمالت االتصاالت

الربع 

1&2&3&4  

تدريب الموظفين في 

 االتصاالت

الصحة مديرية  

ومنظمة أطباء بال 

حدود بدعم من 

منظمة الصحة 

العالمية ومفوضية 

األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 

 واليونيسيف

تطوير استراتيجيات 

التواصل المناسبة التي 

المجتمع يمكن إشراك 

وأصحاب المصلحة 

اآلخرين قبل وأثناء 

 .وبعد تفشي المرض

 / الموارد متاحة 

 

تقرير عن عدد 

 األشخاص المدربين

الربع  طاقم طبي مدّرب 

في إدارة أمراض 

الصحة مديرية  

ومنظمة أطباء بال 

تدريب العاملين في 

مجال الرعاية الصحية 
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 في المخيم فريق OCT خطة عمل

الكلفه 

 بالدوالر

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

 المسؤولين

واألشخاص ذوي 

 العالقه

 األجراءات

 

حدود بدعم من  اإلسهال 4&3&2&1

منظمة الصحة 

العالمية ومفوضية 

األمم المتحدة 

الالجئين لشؤون 

 واليونيسيف

والعاملين الصحيين 

المجتمعيين على إدارة 

أمراض اإلسهال 

 ومراقبة األمراض

تقرير عن عدد  وهذا إلزامي 

 األشخاص المدربين

الربع 

1&2&3&4  

تدريب الموظفين في 

 المختبر

الصحة مديرية  

ومنظمة أطباء بال 

حدود بدعم من 

منظمة الصحة 

العالمية ومفوضية 

األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 

 واليونيسيف

تدريب العاملين في 

المختبر على إجراءات 

جمع العينات ونقلها 

 واختبارها

تقرير عن عدد   

 األشخاص المدربين

الربع 

1&2&3&4  

تدريب الموظفين 

على مكافحة العدوى 

 والوقاية منها

الصحة مديرية  

بال  ومنظمة أطباء

حدود بدعم من 

منظمة الصحة 

العالمية ومفوضية 

األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 

 واليونيسيف

تدريب العاملين في 

مجال المياه والصرف 

الصحي والنظافة 

والطواقم الطبية على 

الوقاية من العدوى 

ومكافحتها وغيرها من 

 المرافق الصحية ،

 / الموارد المتاحة 

الدعوة إلى الحصول 

 المتطوعينعلى 

تقرير عن عدد 

 حمالت االتصاالت

الربع 

1&2&3&4 

 

كادر مدرب على 

 تعزيز الصحه

وزارة الصحة  

ومنظمة أطباء بال 

حدود ، بدعم من 

منظمة الصحة 

العالمية ومفوضية 

األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين 

واليونيسيف ووزارة 

ومديرية التربية 

 الماء

تدريب مرّوج النظافة 

على  وقادة المجتمع

الترويج للنظافة 

الصحية )اليونيسيف( 

بما في ذلك المناولة 

المأمونة للمياه 

والتخلص من النفايات 

الصحية ومعالجة 

 .األغذية وإعداد الدفن

 / متاحة الموارد 

 

األجتماعات عدد 

مع  يه التنسيق

 التقارير

الموارد المالية  4&2الربع 

لتنظيم االجتماعات 

مع أصحاب 

 المصلحة

المخيم بدعم  مدير 

من الممثل المحلي 

 لوزارة الصحة ،

تنسيق الموارد البشرية 

والمادية )المراقبة ، 

العالج ، إدارة 

المعلومات ، االتصال 

بالمخاطر ، العالقات 

العامة مع وسائل 

اإلعالم ، المانحين ، 

 )والمجتمع
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 في المخيم فريق OCT خطة عمل

الكلفه 

 بالدوالر

الوقت الالزم  مؤشر األنجاز الحاالت والمالحظات

 لألنجاز

معلومات  الموارد المطلوبه

أألتصال 

الخاصه 

باألشخاص 

 المسؤولين

األشخاص 

 المسؤولين

واألشخاص ذوي 

 العالقه

 األجراءات

 

 / متاحة الموارد 

 

عدد المتطوعين 

المجتمعيين الذين 

شاركوا بنشاط في 

اكتشاف الحاالت 

الجديدة في المجتمع. 

عدد بيانات الخطوط 

المرسلة إلى مدير 

 البيانات

المتطوعين المجتمع  4&2الربع 

المحلي المدربين ، 

والموظفين المدربين 

، والهاتف الخليوي 

مع الكاميرا إلرسال 

صورة للخط 

اإلدراج إلى مدير 

 البيانات

ممثل وزارة الصحة  

في مراقبة األمراض 

 ،CDC المحلي 

تعزيز المراقبة 

)تدريب الموظفين ، 

تحديث قائمة الخطوط 

، المراجعة اليومية 

للمؤشرات مثل 

معدالت الهجوم 

ومعدالت إماتة 

 ، (الحاالت

 / متاحة الموارد 

 

عدد تقارير الرصد 

والتقييم المتعلقة 

 باألنشطة

تدريب الموظفين في  4&2الربع 

 الرصد والتقييم

الممثل المحلي  

لوزارة الصحة 

المسؤول عن 

الرصد والتقييم بدعم 

من منظمة الصحة 

العالمية واليونيسيف 

 إن أمكن

تنفيذ وتقييم تدابير / 

 تدخالت المكافحة ،

 / متاحة الموارد 

 

عدد النتائج 

 المنشورة

ال توجد حاجة إلى  4&2الربع 

 موارد خاصة

مدير المخيم بدعم  

من ممثل وزارة 

 الصحة المحلي

التواصل ، ونشر  نتائج

 .النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخروج من إجراءات التنبيه. 5
 

 تعريفات الحالة وعتبات التنبيه لألمراض / الشروط ذات األولوية -تعاريف الحالة وعتبات التنبيهات 

الحالهتعريفات  عتبة التنبيه  متالزمات   

  كوليرا    حاله واحده

      

 

 أشتباه

 :الكوليرامن تفشي 

 سنوات أو أكثر: مع 5المريض عمره  •

 أو أكثر 3أو الموت في أي عمر من  شديد جفاف

 ساعة ، مع أو 24البراز المائي الحاد في فترة 

     دون تقيؤ
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 :خالل تفشي وباء الكوليرا

 المريض في أي عمر: اإلسهال المائي الحاد ، مع أو •

 دون تقيؤ

 في االتصالأي حالة مع اإلسهال المائي الحاد  •

 مع حالة مؤكدة

 حالة مؤكدة

 Vibrio cholerae O1• أو O139  معزول عن

 أي

 مريض باإلسهال

     

    

      

      

    

      

    

      

      

    

      

 مضاعفة

 االسبوع السابقالعدد عن 

 أو أكثر  )يجب أن تأخذ مرات براز  3الشخص مع  

  ساعة 24شكل الحاوية( في 

ا

س

ه

ا

ل

 

ح

ا

د

  

      

      
 
 
 
 
 

  المؤشرتنبيه   1.  5   
  

المحتملة ويمكن إطالقه من بيانات المراقبة األصابه عادي يمكن أن يشير إلى المراحل المبكرة من يعتبر التنبيه حدثًا صحيًا غير
المجتمع الذين يكتشفون األحداث غير العادية ويبلغون ، من قبل أطباء فرديين يبلغون عن الحاالت المشتبه فيها ، من قبل أفراد 

 :السلطات الصحية المختصة. يمكن تحريض حالة الكوليرا في المخيمات من خالل عدة طرق
 

يجب استكمال استمارة الكشف عن الحالة  -يتم تحديد المريض الذي يستوفي تعريف الحالة الخاصة بالكوليرا المشتبه فيها  •  
 األشخاص الرئيسيين للتنبيه هم .مديرية الصحه  فوًرا )عن طريق األجهزة اللوحية أو الهاتف إذا لزم األمر( إلى وتسجيل الحالة

 
 
 
 

Agency 

 المؤسسه

 

Designation 
 التشخيص

  

Name 

 األسم

 
Tel 
  التلفون

Email 

   البريد األلكتروني
DOH(DIRECTOR 

 
OF HEALTH 

   مديرية الصحه
UNICEF 

   اليونسيف
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UNHCER 

 مفوضية الالجئين

  
 
 

 ينبغي على الفريق الصحي أن يتأكد من جمع عينة مناسبة وإرسالها للعمل في المختبر
 
 

 .ريلفوا لتنبيها اءجرإ فيجب،  للتحذير ألقصىا لحدا من علىأ ألسبوعيا ثلحدا كانإذا  - تينيةولرا قبةالمرا تبيانا • 

عن حالة كوليرا من قبل مختبر محلي في كل محافظة ، سيتم إصدار إشعار تنبيه من وزارة الصحة إذا تم الكشف  -المراقبة المختبرية   •

إلى مختبر مرجعي  (Vibriocholera) وفي الوقت نفسه ، ستواصل وزارة الصحة إجراءات المختبرات بإرسال عزالت .OCT إلى

 .O139 أو O1 إال إذا أكدت الثقافة ضمة الكوليراتفشي عن حدوث  الختبار النمط المصلي واختبار الحساسية للمخدرات. ال يتم اإلعالن
كما تم استخدام اختبارات تشخيصية سريعة في أماكن أخرى من العالم للكشف عن الكوليرا. إن االختبارات التشخيصية السريعة الحالية 

القيمة التنبؤية اإليجابية منخفضة عندما ال يكون ، رغم أنها شديدة الحساسية ، عادة ما تكون ذات خصوصية منخفضة.  (RDTs) المتاحة

هناك وباء كوليرا مستمر. ونظراً ألن جميع المحافظات لديها أنظمة مراقبة معززة مختبرياً للكوليرا ، فإن الحاجة إلى أجهزة التشخيص 

عادية والتقييم السريع ضروري ، يمكن السريع محدودة. ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، إذا تم الكشف عن مجموعة من حاالت اإلسهال غير ال

٪ ، قد يقوم فريق الصحة بإصدار إشعار تنبيه في 70≤حاالت وإذا كانت النسبة موجبة  5عينات على األقل من  5اختبر  .RDTs استخدام

 .تظر نتائج ثقافية، فال تصدر تنبيهًا ، بل تن RDT انتظار تأكيد الثقافة. إذا تم تحديد عدد قليل من الحاالت اإليجابية لتقصي

 
 

 التحقق من التنبيه 2 .5
 

ساعة. للتحقق من وجود تنبيه ، تعرف  24تتطلب إشعارات التنبيهات التي ال تنشأ من المختبر التحقق ويجب التحقق منها خالل 

( 3عتبات التنبيه ، و ( تم بالفعل تجاوز 2( تم استخدام تعريفات الحالة بشكل مناسب )انظر تعريفات الحالة( ، 1على ما إذا كان 

إذا تم تقديم عينات معملية للثقافة. إذا تم إصدار تنبيه عبر بيانات المراقبة الروتينية ، وتبين عملية التحقق حدوث أسبوعي أعلى 

عينات لجسم واسع من  10عتبة التنبيه ، فيجب تعزيز المراقبة المختبرية للكشف عن السبب. قد يتم اختبار ما يصل إلى 

ت األمراض بما في ذلك الكوليرا الضمة. يمكن أن يعزى ارتفاع معدل اإلصابة إلى أحد الممرضين إذا كان ما ال يقل عن مسببا

 ٪ من العينات اإليجابية إيجابية لممرض واحد. 50

  جمع ونقل العينات    5.3

ب وقت ممكن وقبل تناول ٪ على األقل من حاالت إسهال البراز الحادة من المرضى المؤهلين في أقر100يجب جمع 

المضادات الحيوية. إذا لم يكن باإلمكان الحصول على عينة البراز )مثل الرضع( ، فيجب إجراء مسح على المستقيم. يجب أن 

 في وسائط النقل 2يصل البراز الطازج إلى المختبر ويتم تبريده خالل ساعتين. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، ضع مسحات براز 

Cary-Blair حاوية مانعة للتسرب وتأكد من وصولها إلى المختبر في أقرب وقت ممكن. تأكد من وضع عالمة على العينة  في

بشكل صحيح مع تحديد الهوية وتاريخ الميالد وتاريخ التجميع. يجب إرسال جميع العينات إلى وزارة الصحة في محافظة الثقافة 

 نتائجالخاصة بها. ستقوم وزارة الصحة بتتبع العينات وال

ساعة. وبمجرد التأكد من ظهور الفاشية  72إذا تم جمع العينات بعد إشعار تنبيه ، فستكون النتائج األولية متاحة في غضون 

نتائج إيجابية على األقل ، ليس من الضروري جمع العينات لجميع الحاالت المشتبه فيها طوال الوقت. قد تتباين  10وإبالغ 

على مرحلة الوباء والحاجة إلى تقييم أنماط الحساسية للمرض أثناء تفشي المرض. ستقوم وزارة مجموعة العينات اعتماًدا 

الصحة والشركاء بإصدار توجيهات بشأن جمع العينات واختبارها خالل فترة ما بين األوبئة. في نهاية الفاشية ، يجب أن يتم 

 .ها ضارة بالكوليرا قبل إعالن تفشي المرضعينات يتم جمعها بشكل متسلسل على أن 10اختبار ما ال يقل عن 

 البيانات والتحقيقات     4. 5

المؤكدة  O139 أو Vibriocholerae O1 فقط أن تعلن حدوث تفشٍّ فقط إذا تم اإلبالغ عن حالةلمديرية الصحه يمكن    

 :التفشي  مختبريًا من قبل فريق مراقبة المرض. بمجرد إعالن

 

بشكل كامل ألغراض االستجابة للفاشية ويتم تشغيل جميع جوانب خطة االستجابة بما في ذلك في العمل  OCT تبدأ. 1

، وتنفيذ استراتيجية االتصاالت المجتمعية ، ومراجعة  ORPs و CTC االستجابة المنسقة متعددة القطاعات. وهذا يشمل تفعيل

عملية مسبقاً قبل حدوث تفٍش محتمل وينبغي أن يؤدي حالة مخزونات األدوية األساسية واللوازم. كان ينبغي توضيح هذه ال
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اإلعالن إلى اتخاذ إجراءات أساسية. تقع على عاتق قائد الفريق وموظفي المراقبة الحفاظ على قائمة مراجعة محدثة بالمواد 

 .واإلمدادات واألدوات المطلوبة

 

. وسيشمل ذلك قائمة الخط اليومي الوباءتفشي في إجراء تحقيق في  OCT سوف تشرع وزارة الصحة بالتعاون مع.  2

لتحليل المستمر ، واحساسية العقاقيربما في ذلك أنماط  التفشيللحاالت المشتبه بها والمثبتة ، وجمع العينات واختبارها لرصد 

 (. 14رقم  شاهد الملحق (، وعند الضرورة إجراء المزيد من التحقيقات الوبائية السريعة لتحديد عامل الخطرالتفشيلبيانات 
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.  6 خطة األستجابه    
 
 

 :مديرية الصحه تم تحديد ثالث سيناريوهات بواسطة

 

 : معدالت اإلسهال ال تزال كما هي ، أي الوضع دون تغيير 1السيناريو  •

 

 قيةرالعا نيةوطلا لعتبةا رهباعتبا ويرلسيناهذا ا زمحف علی قالتفاا مت - لإلسهاا تالدمع دتصاع: 2 ويرلسيناا •

 

 راليولکا دتأکي مت: 3 ويرلسيناا •

 

  السيناريو األول: تظل معدالت اإلسهال كما هي ، أي الوضع دون تغيير 1.  6

  
 1 السيناريو الماء واألصحاح البيئي الصحه تعبئة المجتمع

تستمر الجهات الفاعلة في مجال 

المياه والصرف الصحي 

ل في التدخل لتحسين  والتدخُّ

ممارسات النظافة ، بما في ذلك 

 :على وجه التحديد

يتم تنظيم حمالت التوعية  •

المجتمعية في المجتمعات 

 المعرضة للخطر

يتم اإلبالغ عن أي حالة إسهال  •

أو إشاعة مشتبه بها إلى 

 مجموعة الصحة

 مواصلة إجراءات التأهب •

 •  حاالت اإلسهال التي يجب معالجتها في الرعاية جميع

 الصحية األولية وفقًا للبروتوكول الحالي

 •  الحاالت التي تتطلب إحالة المستشفيات إلى المستشفى

 (العام )البالغين / األطفال

 • تقييم ما إذا كان OCV  ًخياًرا أم ال ، وإذا كان التطعيم حال

 والتنفيذقابالً للتطبيق ، فيبدأ بالتخطيط 

  تستمر الجهات الفاعلة في مجال المياه

ل لتحسين  ل في التدخُّ والصرف الصحي والتدخُّ

شروط إمدادات المياه والصرف الصحي 

ل العادي للمياه والصرف الصحي ، بما  التدخُّ

 :في ذلك على وجه التحديد

 •  رصد جودة المياه لجميع جودة مصادر مياه

ر المتبقي الشرب ، وال سيما مستويات الكلو

 .الحر وتصحيحها إذا لزم األمر

 •  رصد جودة المياه على مستوىHH 

 •  رصد مرافق الصرف الصحي: التخلص من

 .، والبواليع التعفينالمياه الرمادية ، وصهاريج 

 • لتي يستخدمها اءات اجرأللل المتثااقبة امر

فقاً وآلمن التخلص اللحد من ون لمتعاقدا

 قيةالعراللمعايير 

 •  اإلبالغ عن أي حالة إسهال أو إشاعة يتم

 مشتبه بها إلى مجموعة الصحة

 • مواصلة إجراءات التأهب 

تبقى معدالت اإلسهال في المخيمات وخارج 

  المخيمات كما هي
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  معدالت اإلسهالالسيناريو الثاني: تصاعد 6.2  
 

  تم االتفاق على هذا السيناريو باعتباره العتبة الوطنية العراقية

 
2سيناريو  الماء واألصحاح البيئي الصحه تعبئة المجتمع  

 .1مواصلة األنشطة في السيناريو   •

نشر رسائل الوقاية من الكوليرا  •

واالستجابة لها من خالل قنوات االتصال 

اإلعالم ، والتواصل بين المختلفة )وسائل 

األشخاص ، من خالل المدارس ، وما إلى 

 .(ذلك

تنظيم دورات التوعية مع جميع  •

 :المجتمعات المعرضة للخطر

o  تعزيز غسل اليدين بالصابون واالستخدام

الحصري للمياه المعالجة بالكلور من أجل 

 .الشرب ، والتوقف عن التغوط في العراء

o السليمة في  تعزيز تدابير النظافة

 .التجمعات

o  دليل على طلب المساعدة الطبية في حالة

 اإلسهال

يتم تدريب القادة الدينيين وقادة المجتمعات  •

المحلية والعاملين الصحيين المجتمعيين 

وأصحاب المصلحة العامة على كيفية 

الحفاظ على سالمة الناس في التجمعات 

)الغذاء اآلمن وممارسات النظافة الشخصية 

، مع التركيز بشكل خاص على التعامل 

 (اآلمن مع الجثث

يتم تدريب مقدمي الخدمات الغذائية على  •

 الصحة البيئية وسالمة األغذية

يتم تدريب بائعي األدوية والمعالجين 

التقليديين على التعرف على عالمات 

محلية الصنع ) ORS الجفاف ، أو استخدام

أو من السوق( وتوجيه المرضى إلى 

 مساعدة الصحيةال

يتم اإلبالغ عن أي حالة اإلسهال أو 

 الشائعات المشتبه فيها إلى مجموعة الصحة

 

من وظائف معالجة  10 - 5إنشاء  •

في  (ORPs) الجفاف عن طريق الفم

 .المخيم

 و ORPs إنشاء آليات إحالة بين •

PHC. 

الحاالت التي تتطلب إحالة المستشفيات  •

)البالغين( ومستشفى إلى مستشفى آزادي 

 )هيفي )األطفال

جمع عينات من حاالت الكوليرا المشتبه  •

 في مركز فيها ، واختبار العينات 

 .الرعاية الصحية األولية

 .1مواصلة األنشطة في السيناريو  • 

ه لمياودة اج، لصحية اقبة رالمت اعلی بياناء بنا •

عالية طق لمناافي ه لميااسالمة م تقييوفة دلمستها

در. راقب مستويات لمصاافي جميع طر ولمخاا

المتبقي لجميع المصادر ويضمن الحر الكلور 

عند  mg FRC / L 1-0.8االمتثال لمعيار 

على مستوى  FRC / l ملغم 0.5-0.2الحنفية و 

 األسرة

فيتم عمل إذا كان كلورة المصدر غير مجدية ،   •  

 مصحوبة بالوعي المستهدف HHمعالجه 

إجراء تحسينات الصرف الصحي واإلصالحات  • 

 المستهدفة

توفير وصيانة محطات غسيل اليدين )ضمان  •

توافر الصابون دائًما( في مرافق الصرف الصحي 

 (... CFS العامة )األسواق والمدارس و

وصيانة محطات غسيل اليدين )ضمان توفير  •

توافر الصابون دائما( بجانب محالت المواد 

الغذائية إدارة النفايات الصلبة وجمعها والتخلص 

منها ، مع إيالء اهتمام خاص لألسواق واألماكن 

 العامة األخرى

يتم اإلبالغ عن أي حالة اإلسهال أو الشائعات 

 المشتبه فيها إلى مجموعة الصحة

حالة مؤكدة ال توجد 

من الكوليرا ولكن 

زيادة في األمراض 

 .التي تنقلها المياه

 

   ا: تأكد الكولير3سيناريو  3. 6 
  
 

الماء واألصحاح البيئي  الصحه    تعبئة المجتمع 3سيناريو      

 2مواصلة األنشطة في السيناريو  •

 و ORPs استناًدا إلى المعلومات الواردة من

CTC مع المستوى المنزلي فا، استهد: 

،  ملجسا كلذ في بما راليولکا وادم يعوزت •

 دحوا رشه دةلم والمعقمات  للغسيا ونصاب

 لألقا علی

 للملوثات المستوى المنزلياستهداف  •

مع رسائل الوقاية الخاصة بالنظافة المستوى 

 والكوليرا

تكييف وتعزيز رسائل الوقاية من الكوليرا  •

 2مواصلة األنشطة في السيناريو  •

 .الوباء وإنشاء لجنة مكافحة

 رفلصوا هلمياا عاطق غبالإ نم دلتأکا •

 تحاال ولبأص لصحيةا افةظلنوا لصحيا

 رألسا رهيطت لجأ نم راليولکا

لحاالت من لإنشاء مسار اإلحالة  •

المناطق المتضررة إلى وحدات مكافحة 

 .CTCs و  CTUsالمرض الى  

  التفريغمرشد تطوير  •

 .2مواصلة األنشطة في السيناريو 

بناء مراحيض الطوارئ ومرافق غسل اليدين إذا  •

تكن التغطية كافية ، بما في ذلك في األماكن لم 

 1:20نسبة الهدف  -العامة 

المكلور بالرش يومياً في المراحيض  المحلول •

العامة واألماكن العامة )األسواق والمدارس 

 . )ومواقع التجميع

إدارة النفايات الصلبة وجمعها والتخلص منها ،  •

حالة مؤكدة من 

 الكوليرا
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الماء واألصحاح البيئي  الصحه    تعبئة المجتمع 3سيناريو      

خالل قنوات التواصل واالستجابة لها من 

المختلفة )وسائل اإلعالم ، التواصل بين 

األشخاص ، من خالل المدارس ، وما إلى 

 )ذلك

يتم اإلبالغ عن أي حالة إسهال أو شائعات  •

 مجموعة الصحه مشتبه بها إلى

العامة مع إيالء اهتمام خاص لألسواق واألماكن 

 األخرى

 في افةظلنوا لصحيا رفلصوا هلمياا قفرام • 

 تستقبل لتيا لصحيةا زکرالموا CTC زکرم

 راليولکا ضیرم

يتم اإلبالغ عن أي حالة إسهال أو إشاعة مشتبه  •

 بها إلى مجموعة الصحة

 
 
 
 
 

 
     لتفشي المرض   األستجابه 6 .  4 

   

 :OCT السيناريوهات المتفق عليها ، تم االتفاق على األنشطة التالية من قبلبناًء على 

 

 

 الفعاليه المسؤول الموعد النهائي المتفق عليه تقدمال

 تلقيح   

 تعبئة المجتمع   

 بناء القدرات   

 ORP  إنشاء   

 المرض تأسيس لجنة مكافحة   

 

     جمع المعلومات والمشاركة     5. 6

الكوليرا مرض شديد الخطورة ويمكن أن ينتشر بسهولة من مكان آلخر. من األهمية بمكان أن يتم جمع المعلومات ومشاركتها 

 التفشيبشكل مناسب على مختلف المستويات. يجب مشاركة المعلومات مع الشركاء وأصحاب المصلحة والمجتمع لمراقبة تقدم 

ما يقتضي المعلومات في اجتماعات التنسيق الصحي و / أو األماكن األخرى ، عندوإعالم الصحة العامة. وينبغي إبالغ هذه 

نموذًجا لبيانات المعلومات التنبيهية المجتمعية التي يجب جمعها  4نموذجا للبيانات الخطية. يُعد الملحق  3. ويبين المرفق ذلك

بيانات الوبائية اليومي الذي يتعين استخدامه لجمع نموذجاً لنموذج ال 5ومشاركتها مع سلطة الصحة المحلية. ويبين المرفق 

 المعلومات وتقاسمها مع أصحاب المصلحة
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 مالحق: أدوات ومراجع فنيه

 

 تقييم ومعالجة الكوليرا 1ملحق 

 

 . تقييم ومعالجة الكوليرا 12

 
 تقييم مرضى اإلسهال بسبب الجفاف 1.  12جدول أ 

 

 جفافالذي لديه أوال تقييم المريض 

 خطه ج خطه ب خطه أ 

الحاله  أنظر الى : 

 العامه

السبات العميق أو الالواعي ؛  تعكر المزاجمع  ال يهدأ،  حسنا. محزر 

 المرنة

 غائر جدآ وجاف   غائر  طبيعي  العيون 

 غير موجود  غير موجود  موجوده  الدموع 

 جاف جدآ  جاف  رطب  الفم واللسان 

يشرب بشكل   العطش 

طبيعي . غير 

 عطشان

يشرب قليال أو غير قادر على   بكثره  يشرب ان عطش 

 الشرب

قرصة : الشعور.  2 

 الجلد

 يعود ببطء جدآ  يعود ببطء  يعود بسرعه 

ليس لدى  المريض   . قرر 3 

 عالمات جفاف
 أكثر من اثنين أولديه كان المريض  أذا

بما في ذلك واحد على الجفاف  عالمات
 هناك بعض الجفاف أشاره أناألقل * 

 

أستخدم خطة العالج     . عالج 4

 أ

زن المريض اذا كان ممكن وأستخدم  

 خطة العالج ب

زن المريض وأستخدم خطة  

 العالج ج بشكل مستعجل

 
 
 

الرضع واألطفال تظهر عادة العيون الغارقة إلى حد ما. من المفيد أن تسأل األم إذا كانت عين الطفل طبيعية أو أ .بعض 
 غارقة أكثر من المعتاد. 

كما يمكن تحسس جفاف الفم واللسان بإصبع نظيف. قد يكون الفم جاًفا دائًما عند الطفل الذي يتنفس عادة عن طريق الفم. ب . 
 ًبا لدى مريض مصاب بالجفاف بسبب حدوث قىء أو شرب.قد يكون الفم رط

أو )نقص التغذية الحاد مع الوذمة( أو األطفال  الهزال الشديدبقرصة الجلد أقل فائدة عند الرضع أو األطفال المصابين  ج .
 البدينين. 

 1995صحة العالمية ، المصدر: عالج اإلسهال: دليل لألطباء وغيرهم من كبار العاملين الصحيين. جنيف ، منظمة ال
 (WHO / CDR / 95.3 )الوثيقة
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  في المنزل األسهال لعالج   A :  خطة العالج

 استخدام هذه الخطة لتعليم األم على:  

 االستمرار في عالج طفلها في المرحلة الحالية من اإلسهال ، -

 . إعطاء العالج المبكر لحلقات مستقبلية من اإلسهال. 

 اشرح القواعد الثالثة لعالج اإلسهال في المنزل

 

 أكثر من المعتاد لمنع الجفاف سوائل  أعط الطفل  .1

، السوائل الغذائية )مثل الحساء ومياه األرز ومشروبات  ORS استخدام السوائل المنزلية الموصى بها. وتشمل هذه: حل .2

 كما هو موضح في المربع أدناه  (ORS) اللبن الزبادي( والماء العادي استخدام محلول أمالح اإلرض

أو الماء بدالً من  ORS )مالحظة: إذا كان عمر الطفل أقل من عمر الشهر ولم يتناول بعد الطعام الصلب إعطاء محلول .3

 السوائل القائمة على الطعام.

 ... كمرشد ORS اعطي أكبر قدر من هذه السوائل مثلما يأخذ الطفل ، استخدم الكميات المبينة أدناه لـ .4

 .استمر في إعطاء هذه السوائل حتى يتوقف اإلسهال  .5

 

 أعط الطفل الكثير من الطعام لمنع التغذية  .  2
 

 . استمر في الرضاعة الطبيعية بشكل متكرر
 إذا كان الطفل ال يرضع. إعطاء الحليب المعتاد  

 أو مستعد لتناول الطعام الصلب:  أكبر   أشهر أو 6إذا كان الطفل 
أيضا الحبوب أو األغذية النشوية األخرى المختلطة ، إذا أمكن ، مع خضراوات اللحم أو اللحم أو السمك: أضف يعطى  -

 ملعقة أو ملعقتين من الزيت النباتي إلى كل وجبة : اعط عصير الفواكه الطازج أو الموز المهروس لتوفير البوتاسيوم ؛
 إعطاء أطعمة طازجة: طهي الطعام أو طحنه أو طحنه جيًدا:  - 
 شجع الطفل على تناول الطعام: تقديم الطعام على األقل ست مرات في اليوم:  -

 اعِط نفس الطعام بعد التوقف عن تناول اإلسهال ، وأعطي وجبة إضافية كل يوم أو أسبوعين
 
 أيام أو تطور أي مما يلي: 3إذا لم يتحسن بعد  ي الصح مركزالخذ الطفل إلى .  3

 العديد من البراز المائي.  .1
 القيء المتكرر.  .2
 عطش ملحوظ  .3
 األكل أو الشرب بشكل سيء.  - .4
 حمى .5
 دم في البراز  .6

____________________________________________________________________ 
 في المنزل إذا:  ORS يجب إعطاء األطفال حلول

 ؛  ج أو ب كانوا في خطة العالج
 إذا ساء اإلسهال ؛  ي الصح مركزالال يمكنهم العودة إلى 

 لإلسهال يراجعون المركز الصحيلجميع األطفال الذين  ORS أو إذا كانت السياسة الوطنية هي إعطاء
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المنزل ، فبيّن لألم مقدار األمالح التي يجب إعطاؤها بعد في  (ORS) إذا كان الطفل سيُعطى محلول أمالح اإلماهة الفموية

 كل بطن رخو وإعطائها رزم كافية لمدة يومين.

 

 

كمية األمالح التي يجب إعطاؤها بعد كل  العمر

 براز رخو

مطلوب مقدار أمالح اإلماهة الفموية 

 لالستخدام في المنزل

 مل / يوم  500 مل 100-50 شهًرا 24أقل من 

 مل / يوم 1000 م 200-100 سنوات 2-10

 مل / يوم 2000 بقدر اإلمكان سنوات أكثر 10

 

 

 . مقياس محلي وصف وإظهار الكمية التي ستعطى بعد كل براز ، وذلك باستخدام 

 

 ORS  كيفية خلط وإعطاء وضح لألم  
  دقيقة لطفل أقل من سنتين.  2-1أعط ملعقة صغيرة كل 
  لألطفال األكبر سناإعطاء رشفات متكررة من كوب 
  دقائق  3 2دقائق. ثم اعطي المحلول أبطأ )على سبيل المثال ، ملعقة صغيرة كل  10إذا كان الطفل يتقيأ ، انتظر 
  إذا استمر اإلسهال بعد استخدام رزم أمالح اإلماهة الفموية ، أخبر األم أن تعطي سوائل أخرى كما هو موضح في

 ORS لمزيد منالقاعدة األولى أعاله أو العودة 
 

 لمعالجة الجفاف ج ب: لعالاة طخ
 
 ت ساعا 4أول في  التي يتم أعطائها  ORS ولمحلن م الكميه التقريبيه  2- 12أ دول لجا 
 
 

 العمر 

 سنة + 15    سنه 14-5  واتسن 4-2   شهر 23-12  شهر  11-4  أشهر 4أقل من  

 كغم وأكثر 30  29.9   - 16  15.9  – 11  10.9  - 8  7.9 – 5  كغم 5أقل من   الوزن

 4000- 2200  2200- 1200  1200- 800  800 - 600  600- 400  400- 200  مل

       بالمقياس المحلي

 
 
عن طريق  (ORI) عمر المريض ، فقط عندما ال تعرف الوزن ، يجب أن ُتحسب الكمية المطلوبة من أمالح اإلماهة الفموية*

 ( 0.075في بالغرام  ضرب وزن المريض )
 

 إذا كان الطفل يريد المزيد من الـ ORS مما هو موضح ، أعِط المزيد 

  االستمرار في الرضاعة الطبيعية . 

   200 100أشهر والذين ال يتم إرضاعهم من الثدي ، أعطوا  6بالنسبة لألطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 
 .مل من الماء النقي خالل هذه الفترة
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 ORS مراقبة الطفل بعناية ومساعدة األم على إعطاء
  كميه المحلول التي يجب أعطائها للطفل أريها . 

  سنة ، رشفات متكررة من كوب لطفل أكبر سنًا 2دقيقة لطفلة بدون  2-1ملعقة شاي كل  -أريها كيف تعطيها 

  .تحقق من وقت آلخر لمعرفة ما إذا كانت هناك مشاكل 

 دقائق ثم استمر في إعطاء أمالح اإلماهة الفموية ، ولكن ببطء أكثر ، على سبيل المثال ،  10يتقيأ ، انتظر  إذا كان الطفل

 دقائق 3-2ملعقة صغيرة كل 

 إذا أصبحت أجفان الطفل منتفخة ، قم بإيقاف أمالح اإلماهة الفموية وأعطي الماء العادي o   حليب الثدي. أعط ORS  ًوفقا

 .اإلنتفاخعند  A للخطة

 

 لمتابعة العالج ج  أو ب أو أ ساعات ، أعد تقييم الطفل باستخدام مخطط التقييم ، ثم حدد الخطة 4بعد 
  الطفل عادة بالبول وقد يكون  يقومالجفاف ،  معالجةإذا لم تكن هناك عالمات على الجفاف ، انتقل إلى الخطة أ. عند

 أيضا متعًبا ويخلد إلى النوم 
  تقديم الطعام والحليب والعصير قم بإذا كانت هناك عالمات تشير إلى وجود بعض الجفاف ، فقم بتكرار الخطة ب لكن

 كما هو موضح في الخطة أ
 إذا ظهرت عالمات تشير إلى وجود جفاف حاد ، فانتقل إلى الخطة ج 

 

 إذا كان يجب على األم المغادرة قبل إتمام خطة العالج ب
 تعطي أريها كم يجب أن  ORS  ساعات في المنزل 4إلنهاء العالج لمدة 
  أعطها ما يكفي من رزم أمالح اإلماهة الفموية الستكمال إعادة التميؤ ، ولمدة يومين إضافيين: كما هو موضح في .

 الخطة أ
 . محلول  اشرح لها كيفية تحضير ORS.     
  :اشرح لها القواعد الثالثة في الخطة أ لمعالجة طفلها في المنزل 

 إعطاء أمالح اإلماهة الفموية أو سوائل أخرى حتى يتوقف اإلسهال ،  -
 إلطعام الطفل  -
 .الصحي ، إذا لزم األمر المركزإلعادة الطفل إلى  -
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 الجفاف الشديد خطة العالج ج: لعالج
 أتجه الى األسفل  إذا كان "ال" وكانت اإلجابة "نعم" ، فانتقل عبرها.إذا 

 
 

 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوريدية  (IV) هل يمكنك إعطاء سوائل

 فوًرا؟
 

عن طريق الفم بينما  ORSعلى الفور. إذا كان ، اعط  IV بدء السوائل

مل / زئبق من محلول الالكتين )أو  100يتم ضبط التنقيط. أعط  محلول 

 :إن لم يكن متوفراً ، محلول ملحي عادي( ، مقسم على النحو التالي
 نعم

 كال

هل العالج الرابع متوفر في مكان قريب )خالل 

دقيقة( 30  

 كال

هل تم تدريبك على استخدام أنبوب 

ي لمعالجة الجفاف؟أنفي معد  

 كال

  المريض يستطيع أن يشرب هل

ك
 ال

أو  IV عاجل: إرسال المريض لعالج

 أنفي معدي

 ORS محلول هساعات على األقل بعد إجراء عملية إعادة التميؤ للتأكد من أن األم يمكنها الحفاظ على الترطيب الذي يعطي 6إذا أمكن ، يجب مراقبة المريض لمدة 
سنة، وهناك كوليرا في المنطقة، وإعطاء مضادات الميكروبات عن طريق الفم المناسب بعد أن أصبح المريض في  2من  أكبرعن طريق الفم. إذا كان المريض هو 

 حالة تأهب،

 

بدء عملية إعادة التميؤ عن طريق الفم بمحلول أمالح اإلماهة الفموية ، 
مل /  120ساعات )إجمالي  6 لكلكغ / ساعة  مل/ 20مع إعطاء 

كغ( إعادة تقييم المريض كل ساعة إلى ساعتين: إذا كان هناك قيئ 
ساعات ،  3تحسن بعد  هناكمتقيح ، اعط المائع ببطء أكثر إذا لم يكن 

ساعات ، قم بإعادة تقييم  6أرسل المريض للمعالجة باللفيف لمدة 
 .المريض واختيار خطة العالج المناسبة

 

 نعم

 20ابدأ إعادة التميؤ بواسطة أنبوب بمحلول أمالح اإلماهة الفموية: أعط 
مل /  120ساعات ) مجموع  6مل / كغ من وزن الجسم لكل ساعة لمدة 

ساعة إذا كان هناك قيء  2 1تقييم المريض كل كغ وزن الجسم(. إعادة 
متكرر أو زيادة في البطن ، اعط المائع ببطء أكثر إذا لم يتحسن الترطيب 

ساعات ، قم  6ساعات ، وأرسل المريض للوريد الوريدي بعد  3بعد 
 بإعادة تقييم المريض واختيار العالج المناسب

 
إرسال المريض بشكل فوري للعالج الوريدي إذا كان المريض يستطيع أن 

امنحي األم بمحلول أمالح اإلماهة الفموية ، ووضح لها كيفية يشرب ، 
 إعطائها أثناء الرحلة

 تكرر أذا كان النبض ضعيف 

 السن مل / كجم 30أوالً أعط    مل / كجم   70

دقيقه 30 ساعتين ونصف  أكبر 

نع
 م

 12الرضع أقل من 

 شهر
 خمس ساعات

 نعم

 ساعه واحده

ساعات. إذا لم يتحسن الترطيب ، فقم بإعطاء التنقيط الرابع بسرعة  2-1المريض كل إعادة تقييم 

يشعر د أن لساعة( بمجرالجسم في وزن امن كغ مليلتر /  5لي احو) URS يضاًأعطي أكبر. أ

بر سناً( بعد آألالمرضى )اساعة  12أو ضيع( ت رساعا 4-2ما يغير دة عاب: لمريض بالشرا

تقييم المريض باستخدام مخطط التقييم. ثم لمخبرين(. المرضى امن ت اعاس 3ل( أو ألطفات )اساعا

 اختر الخطة المناسبة )أ ، ب أو ج( لالستمرار في العالج
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  لخط 

قائمة نموذج الخط 2الملحق    

    
 

 نهائيالالتشخيص 

 = I النتيجة

 مريض حاليا

 ،R = 

 يتعافى

 ،D = توفي 

 عالج معين

 (نعم / ال)

IVF  ،

ORS ، 

مضاد 

حيوي ، 

 زنك

 المختبر

 البرازعينة اتخذت 

 RDT أو

 و رقم سجل المختبر

 

 تاريخ

 قبول

يوم / شهر / )

 (سنة

 تاريخ بداية

يوم / شهر / )

 (سنة

الجنس 

 التسلسل األسم العمر العنوان )ذكر/أنثى(

 
 

 

 

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

           11 

           12 

           13 

           14 

           15 

           16 

           17 

           18 

           19 

           20 

           21 

           22 

           23 

           24 

           25 

 من الذي يمكن استخدامه في نظام التنبيه هذا؟  المجموع          
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 شلل األطفال من خالل البرنامج الحالي مثلمتطوع الصحة المجتمعية مدفوع األجر بالفعل 

  )ه النموذج المراد ملؤه )يجب أن يترجم النموذج باللغة العربي 2-  

 

المركز 

الصحي 

إليه المحال 

 للعالج

تدابير الرعاية 

 المتخذة

(ORS  ،...) 

رقم  الناحيه القضاء المحافظه

 الشارع

رقم  العمر الجنس رقم الدار

 الهاتف

تاريخ 

ووقت 

 اإلبالغ

تاريخ بداية 

 اإلسهال

اسم الشخص 

الذي يعاني من 

 اإلسهال

             

             

             

 

 

 
 رقم هاتف الجهة الصحية التي يجب على المتطوع أن يبلّغ بها    -       1

 
 هاتف                                                                                          اسم متطوع الصحة المجتمعية:  -

 
 التوقيع            
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 ...................... في محافظة CTC / UTC / ORP استمارة جمع البيانات الوبائية اليومية من 4الملحق 

 

 ....... في محافظة اليوميه لحاالت أدارة الكوليراالبيانات الوبائيه   
 

عنوان الشارع/رقم 
الدار/رقم التلفون وأي 

 مالحظات ضروريه

 مكان الحاله
 قضاء/ناحيه

،  A  ،B  ،BIV الخطة

C 

تأريخ ووقت جمع  عدد الحاالت الجديده عدد المرضى إيجابية RDT عدد
 الييانات

 / CTC / UTC اسم
ORP 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 المجموع في المحافظه       
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 ملخص خطة العمل المشتركة 5الملحق 

 

 مجموعة الماء واألصحاح البيئي مجموعة الصحه
 مراقبة. ال 1

 وإبالغ الشركاء تفعيل فرق االستجابة السريعة •

 ساعة 24الكشف المبكر والتقرير في غضون  •

، خرائط  epicurve قائمة الخط من الحاالت ، وبناء •

، ومعدل الهجوم ، وجدولتها حسب  CFR فورية. حساب

 العمر والجنس والموقع

التحقيق في الحاالت وتحديد مصادر العدوى ، وعوامل  •

 الخطر تتبع تتبع ومتابعة الحاالت

 المراقبة المجتمعية •

 اإلشراف على الدفن •

 إنتاج تقرير اندالع •

 امأل في سجل تفشي المرض •

 المياه والصرف الصحي والمواد الغذائية .4. 

 إمدادات المياه اآلمنة •

 مراقبة جودة المياه •

 ضمان التخلص اآلمن من إفرازات الغذاء وممارسات المناولة •

 المراحيضكلورة الماء وتطهير  •

 مختبرال .2 

 جمع العينات والتغليف والتخزين والنقل •

تأكد من بدء تفشي وباء الكوليرا من حالة واحدة مؤكدة  •

 مخبريا

 إرسال عينات لمراقبة الجودة والمزيد من التوصيف •

 تنفيذ نمط حساسية الدواء •

 اتأكيد نهاية تفشي وباء الكولير •

 تعزيز النظافة . 5 

 سريع لتحديد العوامل المؤهبة والسلوك الخطر والثغراتتقييم  •

 تطوير الرسائل على أساس النتائج •

 تعبئة أصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز النظافة •

إجراء التثقيف الصحي في كل من المناطق غير المتأثرة  •

 والمناطق المتضررة في وقت واحد

 إدارة الحالة .3 

 إنشاء مراكز العالج •

 التاريخ دقيقة والوثائقأخذ  •

 استخدم تعريف حالة العمل •

 إعادة ترطيب ومعالجة المرضى حسب البروتوكول •

 ممارسة رقابة صارمة على العدوى •

 إجراء االجتماعات اليومية •

 اجمع عينات البراز •
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 إدارة الصحة البيئية أثناء تفشي الكوليرا 6الملحق 

 :التفشي التدابير الوقائية المعتادة التي يتعين تعزيزها أثناء 

 :المياه  .1

 لترا للشخص الواحد في اليوم من مياه الشرب المأمونة 20ما ال يقل عن تأمين   -

مل من  100بكتريا القولون لكل  0نوعية مياه الشرب )ينبغي أن يكون  معاييرمع قيم  مطابقهينبغي أن تكون نوعية المياه البكتريولوجية   -

 (  مغ / ف / ل )انظر المرفق 1.0 - 0.8عند نقطة التوزيع  (FRC) الماء ومستوى الكلور الحر المتبقي

 .معالجة مياه الشرب بالكلور لضمان السالمة عند نقطة االستخدام -

 :المراحيض.  2 

 شخًصا 20مرحاض واحد على األقل لكل إمكانية الوصول إلى  - 

 .٪0.2تطهير البالطة بمحلول الكلور بنسبة   -

 .محطة غسيل واحدة لكل مرحاض  -

 :الغذاء والنفايات الصلبة . 3

 .ضمان إجراءات آمنة لتناول الطعام ومعالجته - 

 .إعداد الطعام ، واألماكن العامةوأماكن ضمان سالمة األغذية في األسواق ،   -

 . هتعزيز نظام جمع النفايات وإدارة النفايات الصلب  -

 :تعليم صحة المجتمع . 4   

 .تعزيز رسائل التثقيف الصحي والتوعية المجتمعية - 

التثقيف الصحي بشأن المعالجة اآلمنة للمياه والنظافة الشخصية )استخدام المراحيض وغسل اليدين وتناول الطعام( بخاصة تقديم رسائل   -

 .وممارسات التطهير

 .تشجيع جميع األشخاص الذين يعانون من اإلسهال الحاد لتقديم تقرير إلى أقرب مرفق صحي  - 

 :النظافة الشخصية.  5

غ من صابون الغسيل للشخص الواحد شهريًا  200غراًما من الصابون و  250يجب أن يحصل جميع األشخاص على ما ال يقل عن   -

 .والمنزليةللنظافة الشخصية 

 رسائل ترويج النظافة . 6   

ينبغي اختبار رسائل ترويج النظافة وترجمتها إلى اللغة المحلية ، ويجب أن تكون سهلة القراءة ومفهومة من قبل أشخاص من مختلف  -  

 .األعمار والجنسين والخلفيات
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 والهدف المياه إجراءات مراقبة جودة  7ملحق   

 

  TF-6 رصد الكلورة 

 :ختبار ". يجب اتباع الخطوة التاليةحوض األ يمكن إجراء القياس باستخدام جهاز إلكتروني أو باستخدام أداة مقارنة تسمى "

 مرات بالماء المراد اختباره ، 3وغطائه الحوض شطف جهاز اختبار   

 امأل الحزمتين إلى األعلى مع الماء المراد اختباره  

  )الحجرة اليسرى )قياس درجة الحموضةقرص فينول أحمر في  1ضع 

 قرًصا في الحجرة اليمنى )قياس المساحة المتبقية مجانًا DPD 1  ضع  

 الكلور

 أعد تركيب الغطاء بحرص  

  )ثانية 20حتى تذوب األقراص تماًما )حوالي  حرك   

  ) )العينة( بتلك الموجودة في الحجرة المركزية )المرجعاقرأ النتائج في ضوء النهار الطبيعي ، قارن األلوان في األجزاء الخارجية   

 دقيقة من وقت التالمس 30، بعد  5NTUملغم / لتر عند التعكر أقل من  0.5إلى  0.2يجب أن تحتوي المياه على بقايا الكلور من 

(Sphere ،2011 ،p100) لـ pH <8 

 pH ≥ 8  دقيقة من وقت التالمس ل 30، بعد  5NTUعند التعكر أقل من مجم / لتر  1إلى  0.4يجب أن يكون الماء المتبقي من الكلور 

 

 ة:مهممعلومة 

 .أبًدا ، أو الجزء الداخلي من الغطاء بأصابعك: قد تؤثر على النتائج الحبوب تلمس ال  

وهذا صفر  ويؤشر أن الكلور المتبقي هو أي لون ،  تعطي الحبوب ملليجرام في اللتر ، لن  10في حالة وجود الكلور المتبقي فوق  

 .خطأ

 منظمة أطباء بال حدود 2004مستخلص مع بعض التعديالت من الكوليرا التوجيهية 
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 NFI Kit   لتوزيع الكوليراالخطوط الرئيسيه  – 8الملحق 

قد يكون توزيع المواد غير الغذائية ضروريا وفقا لمستوى دخل األسرة المعيشية و / أو إذا كانت  , في حالة وباء الكوليرا

األسرة تعيش في مكان ناء حيث يكون الوصول إلى السلع الصحية أمرا صعبا. البند الرئيسي للكوليرا يتعلق بمجموعة المواد 

 Aquatabs إعالم على ما يبدو الستخدام Flyerين المياه ، ، حاوية تخز ORS، والصابون ،  Aquatabs :غير الغذائية هي

 ،ORS  وقواعد النظافة للوقاية من الكوليرا. وفقًا للسياقات الموضحة في الجدول أدناه ، سيتخذ مدير برنامج الكوليرا قراًرا ،

 .بشأن العنصر الذي سيتم تضمينه في المجموعة

 

 كن أن تصليم رسالة اتصال يجب أن تكون بلغة
 إلى السكان المستهدفين

عدد االشخاص لكل 
   6عائلة هو 

  

 
 الفقره

توزيع كل  السياق يستلزم
 العدهمن  عنصر

 قبل إطعامواغسل اليدين قبل األكل  1 .
 .الطفل )أو مريض بالغ( ، قبل إعداد الطعام

 غسل اليدين بعد استخدام دورة المياه ، أو إدارة
 بالغ المريض البراز لطفل أو  

 غرام 125 قطعه 12
 الصابون ل
 غسل اليدين

 الوصول إلى الصابون
ي سبب بما في تيجة ألنتحدي 

االقتصادية ، عدم  ذلك
 التوفر،أو سبب أمني

 .شرب الماء المكلور فقط . 2 
في العراق  :حبوب التعقيم كيفية استخدام . 3  

 الرسمية
 5 تعقمملغ  33 حبوب التعقيم المعلومات هو

 .ماء لترات من
 عددلكي تكون دقيًقا ، ضع جرة لمعرفة 

للحصول  هألسراها التي تحتاج حبوب التعقيم
 ملغ / لتر 0.3على 

 30مغ / لتر من الكلور المتبقية في الماء  0،5

 .الحبوب بعد إدخال  دقيقة

وصول محدود لمياه معالجة  حبوب تعقيم ملغم33حبه ذات  400
 بالكلور

باإلسهال يجب أن يبدأ الشخص المصاب . 4 

 وينقل إلى  محلول ORS شرببعلى الفور

 يمركز الصحال
 كيس 1: مخفف المحلول طريقة تحضير . 5  

ORS   لتر من الماء المأمون 1في 
( 6محلي الصنع: ضع ستة )  محلول  ORSأو 

ملعقة صغيرة من السكر ونصف ملعقة  مستوى
الشرب  ماء صغيرة من الملح ، في لتر واحد من

 برديثم  النظيف أو الماء المغلي

6 ORS وصول محدود إلى ORS 
في منطقة نائية  بسبب المعيشة

 أو
 قتصادي / انعدام األمنسبب  ا

/  

 سبب العجز

 يجب معالجة مياه الشرب وتخزينها في . 6
 حاوية تخزين نظيفة تبقى قريبة

حاويات ماء مع  1
 حنفيه

ين المستهدفالناس بشكل عام ، 
بشكل تخزين الماء يقومون ب

 قذرةحاوية )  غير مناسب
 (بدون غطاء أو غطاء ، حاوية
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 المرضفي لجنة مكافحة  معايير الماء واألصحاح البيئي   9الملحق 

 100على بعد  وتكون(.هناك أحباط في منطقة ال تغمرها المياه )يجب أال يكون   أن تكون  يجب CTU   و CTC:  الموقف  

متر  15متر من مصادر المياه في التربة الرملية ) 40على األقل  المسافهمتر على األقل من السوق والمسكن. يجب أن يكون 

عن طريق   CTU أو  الى   CTC يجب أن يكون من السهل الوصولللتربة الطينية(. يجب أن يكون الوصول إلى الماء سهاًل. 

 .البر

المتوقع لمجموع حاالت المرضى ، وعدد الحاالت المرضى خالل أسابيع الذروة لتقدير حجم أنشطة المياه حساب العدد   

 والصرف الصحي

 

 حالة بيئة عالية الكثافة: األحياء الفقيرة والمخيمات 

مع معدالت الهجوم األوبئة السابقة(.  A هو العدد اإلجمالي للحاالت مقسوما على عدد السكان )يقدر (A) معدل هجوم الوباء

٪ من الحاالت شديدة وتحتاج إلى دخول المستشفى. خالل أسبوع الذروة الذي يحدث غالبًا في األسبوع الثالث أو  20حوالي 

 وبالتالي ، سيكون العدد اليومي للحالة خالل أسبوع الذروة .CTC  الى٪ 20٪ من الحاالت الشديدة 30الرابع ، سيصل حوالي 

لمدة يومين يكون (   CTC مركز معالجة الكوليرا )سيقيم هؤالء المرضى في كمعدل . 7هو العدد في أسبوع الذروة مقسوماً على 

هو عدد سكان األحياء الفقيرة أو المخيمات ، فإن عدد األسّرة التي  P . إذا كان2عدد السرير هو العدد اليومي مضروبًا في 

 :سيكون CTC ستستخدمها

[(P * A * 20٪ * 30٪) / 7] * 2 = 0.02PA  2وهو تقريبًاPA / 100. على سبيل المثال إذا كان P 30000  شخص

 سرير 6=  60000/10000=  100٪ / 1*  000 30*  2٪ سيكون عدد السرير 1ومعدل الهجوم 

 

 ( حالة األماكن الريفية )األماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة 

 :الحاالت السابقة هياالختالفات مع 

 )معدل الهجوم أقل )قد يكون بسبب انخفاض االتصال بين األشخاص  •

في األحياء الفقيرة والمخيمات. وقد يكون أحد األسباب هو وصول  2أيام بدال من  3في المستشفى أعلى:  أيام الرقودعدد   •

من الجفاف مقارنة بالسكان في المخيم. أولئك عندما تكون بالفعل في مستوى أعلى مركز معالجة المرض الحاالت إلى 

لوصول إلى لمسافة كبيرة  يقطعوافي مكان قريب في حين أن سكان الريف يجب أن   CTC الموجودون في المخيمات لديهم

 .أقرب مرفق صحي

 10واألسبوع  6أسبوع الذروة بين األسبوع  •

 ٪30إلى  10الحاالت خالل أسبوع الذروة حوالي  عددتبلغ  •

 في التعبير السابق لعدد األسرة الالزمة يؤدي إلى ) CTC وضع االختالفات األساسية األولى )معدل الهجوم ومعدل اليوم في

[(P * A * 20٪ * 30٪) / 7] * 3 = 0.027PA  3وهو بالتقريبPA / 100 

*  3الالزمة سيكون ٪ في مكان ريفي ، فإن عدد األسّرة  1و  000 30على سبيل المثال ، إذا كان عدد السكان 

 .أسرة 9=  30000/10000

 حجم غرفة االستشفاء 

 .متر مربع 2.5ومساعدته  والديه يجب أن يكون لكل مريض مع 

 أو حي فقيرمخيم في  

هو  A هو عدد سكان المنطقة و P (بالمتر المربع) 5PA / 100وهو  2PA / 100*  2.5يجب أن يكون جناح المستشفى في 

 .معدل الهجوم

 

هو عدد سكان  P في متر مربع مع 3PA / 100 = 7.5PA / 100*  2.5في المناطق الريفية يجب أن يكون سطح الجناح  

 معدل الهجوم A المنطقة و

 صفائحأو ملساء  ضيةرألا ونتکأن  ينبغي) ونلصابوا ورلکلا ولبمحل فيظلتنا لسه فةرلغا قابط ونيکأن  ينبغي 

 .٪0.2مرات يوميًا بمحلول الكلور  4األجنحة  ليجب غس(. بالستيکية

 

 رفغ،  ءالستشفاا فةرغ،  تلنفاياإدارة ا قةطمن،  ملحما، ا ضحيرالم: اوءض لتاليةا قةطللمن ونيکأن  ينبغي: وءلضا 

 .. الطاقة الشمسية مصباح قابلة إلعادة الشحن مع النسخ االحتياطي للتسجيوا عايةرلا

 حاجة الماء 

 الكمية 
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  60 للمرضى وحدهم في األحياء  اليوميه تكون الكميهلترا لكل مريض في اليوم الواحد. خالل أسبوع الذروة يجب أن    

٪  A 1 شخص و 000 30هو  P لسكان األحياء الفقيرة أو المخيم. إذا كان P لتر مع 2PA / 100 = 1.2PA*  60الفقيرة 

 ترل 360=  100٪ /  1*  30000*  120سيكون حجم المياه 

 P = 30000 لتر إذا كان 3PA / 100 = 1.8PA = 1.8 * 30000 * 1٪ = 540*  60المناطق الريفية سيكون  في

 A ٪1 شخص و

لترا للشخص الواحد )مقدم الخدمة مثل الموظفين ، والد المريض( في اليوم الواحد. خالل ذروة حجم المياه للوالدين    15 

  لتر 15احتياجاتهم اليومية من المياه سيكون  Z الفقيرة. إذا كان عدد الموظفين هوفي األحياء  2PA / 100*  15يوميا هو 

Z. 15 ملمخيا ونسيکو رةلفقيا ءألحياا في عايةرلا ميدلمق هلمياا جماليإ ونسيک،  ذال ([2PA / 100) + Z].  في المناطق

 [Z + [3PA / 100)] 15الريفية سيكون 

وفي المناطق  1.2PA + 15 [(2PA / 100) + Z]المياه في األحياء الفقيرة والمخيم هو إجمالي االحتياجات اليومية من   

 1.8PA + 15 [(3PA / 100) + Z]الريفية يكون 

 

من احتياطي المياه في كل األوقات: خالل فترة الذروة في األحياء الفقيرة أو المخيمات ، لما يكفي أيام على األقل  3امتالك  

 .5.4PA +45 [(3PA / 100) + Z]في القرية هو  .3.6PA + 45 [(2PA / 100) + Z] يجب أن يكون الحجم

 

 

 الجودة 

دقيقة من وقت  30، بعد  5NTUملغم / لتر عند التعكر أقل من  0.5إلى  0.2 المتبقي يجب أن تحتوي المياه على الكلور      

 pH <8 لـ (Sphere ،2011 ،p100) ) التالمس

، بعد  5NTUمجم / لتر حيث يكون األس الهيدروجيني عند تعكر أقل من  1إلى  0.4الماء في المتبقي الكلور يجب أن يكون       

 pH ≥ 8 دقيقة من وقت التالمس لـ 30

٪( لكل مريض في اليوم الواحد. يجب أن يكون شخص واحد فقط  70غرام من هيبوكلوريت الكالسيوم ) 110حاجة الكلور:    

٪ لغسيل  0.05الكلور محلول مسؤول عن تحضير محلول الكلور لتجنب الخطأ مثل الكلور في محلول مكلور بالفعل. هو ال

 .٪ للقيء والبراز وتطهير الجسم الميت 2٪ لتنظيف األسطح ، والحوض ، والمالبس. حل  0.2اليدين. حل الكلور 

للرجال مخصصة للموظفين في المنطقة المحايدة(. من  1للنساء و  )واحدة 2شخًصا +  20المراحيض: كابينة واحدة تتسع لـ      

األفضل وجود حفرة في منطقة إدارة النفايات للنفايات السائلة )القيء والبراز( من المرضى. كل مريض لديه أحد الوالدين 

 20 + 2 / (2PA / 100) 2سيكون  الكابيناتوبالتالي فإن عدد  .2PA / 100*  2يساعده. عدد األشخاص للخدمة هو 

 20 + 2 / (3PA / 100) 2في األحياء الفقيرة أو المخيم. في المناطق الريفية سيكون  2PA / 1000) + 2للموظفين( = )

 .للموظفين)) PA / 1000) +2 3للموظفين( = )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. يجب أن يكون عدد الدلو للبرازلترا للقيء وآخر 20لترا إلى  15 سعة دلو للقيء والبراز: يجب أن يكون لكل سرير دلو   

 P في المناطق الريفية مع   PA / 100 6في األحياء الفقيرة والمخيمات. سيكون  PA / 100  4أضعاف عدد السرير بحيث 

 معدل الهجوم A حجم السكان في المنطقة و

 .(المنطقة المحايدةللرجال مخصصين للموظفين في  1للنساء و  1) 2شخًصا +  50الحمام: كابينة واحدة لـ  

عند مدخل ومخرج كل خيمة /  .CTC / UTC / ORP مرافق غسل اليدين: يجب وضعها في المدخل وعند الخروج من   

غرفة حيث يجب أن يتم وضع مرفق غسل اليدين. يجب وضع مرفق غسل اليدين على مقربة من المراحيض ، ومنطقة إدارة 

. يجب أن يكون تركيز ا، فيجب وضع مرفق لغسل األيدي عند مخرجه ثمنطقة للجث  كان هنكالنفايات ، ومنطقة الطهي. إذا 

٪ من الكلور. يجب وضع مياه الصرف الصحي لمرافق غسل اليدين في حفرة النفايات السائلة في 0.05المحلول المعالج بالكلور 

 .منطقة النفايات

 في األحياء الفقيرة أو المخيمات     PA / 1000) + 2     2المراحيض =  كابيناتعدد 

 في القرى   للموظفين   P A / 1000)   3  +     )2    المراحيض =  كابيناتعدد 

P هو عدد سكان المنطقة و A هو معدل الهجوم 
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٪ عند مدخل ومخرج منشأة عالج 0.2ومحلول الكلور بنسبة منشأة حمام القدم: يجب وضع فوابات القدم ذات اإلسفنج  

 .الكوليرا وعند مدخل / خروج كل جناح

منطقة الغسيل: يجب أن تحتوي منطقة الغسيل على نقطة مياه ، وتصريف مياه الصرف. يجب أن تكون المواد مغمورة في  

 .ف على أشعة الشمسلتجوتعلق دقائق ثم تغسل كالمعتاد  10٪ لمدة  0.2مطهر الكلور بنسبة 

 

 فئات 3 علىتخزين النفايات: يجب فصل النفايات عند المصدر  

 

 .يتم إلقاؤه في حفرة تدار بشكل فريد لهذا النوع من النفايات  يجب وضع النفايات الحادة في صندوق آمن 

 .يمكن جمع النفايات الطبية )كل ما يمكن حرقه( في حاوية مع غطاء 

 .العضوية )النفايات التي ال يمكن حرقها( في صندوق مع غطاءيمكن جمع المواد  

للحرق( وحفرة عضوية. يجب أن مكان منطقة إدارة النفايات: يجب أن تشمل منطقة إدارة النفايات حفرة حادة أو محرقة أو ) 

 .تكون منطقة النفايات مسيجة وأن يقتصر الوصول إلى الموظفين المدربين فقط

 بس واقية مثل أحذية ، وزرة ، قفازات الالتكسمالبس واقية: مال 

 مواد التنظيف: صابون مطهر ، فرشاة ، الخ 

يجب أن يكون الدخول والخروج تحت سيطرة األشخاص  .CTU / ORP / المرض السياج: يجب تسييج لجنة مكافحة 

 األمنيين

   CTC يلخص الشكل أدناه كيفية ضبط

 
( الطبعة الثانية أطباء بال حدود - 2004التوجيهية الشكل مستخرج من الكوليرا  ) 
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 شكل الرسائل الرئيسية 10الملحق 

 
 التسلسل الرسائل  الجمهور المستهدف

 كيف تعرف إذا كان الشخص مصاب بالكوليرا؟ الجمهور بشكل عام 

 الشخص المصاب بالكوليرا لديه إسهال مائي والقيء

1 

 كيف نمنع الكوليرا؟ الجمهور بشكل عام 

 لمغليا ءلماأو ا وربالکل لمعالجةا طفق هلمياا ربشا 

 غسل اليد: 

 قبل تناول الطعام أو تقديم الطعام 

 قبل إعداد الطعام 

 بعد استخدام المراحيض أو تنظيف الطفل أو شخص معاق 

 عندما تعود إلى منزلك 

    تناول األطعمة الساخنة 

  الفواكه بشكل صحيح بالماء المعالج بالكلور قبل تناولهااغسل 

2 

 كيف تعالج الماء؟ الجمهور بشكل عام 

 30( في حاوية. أغلق الحاوية بغطائها. بعد صافي  لتر من الماء )ماء 10في كل      33mgتعقيم  حبة وضع      

 .جاهزة للشربتكون دقيقة يتم معالجة المياه و

   أو الكلورحبوب تعقيم قم بغلي الماء إذا لم يكن لديك 

3 

 كيف تغسل اليد؟ الجمهور بشكل عام 

   اغسل يديك بالماء والصابون 

  ، إذا لم يكن لديك حنفية اطلب من شخص ما أن يضع لك الماء المعالج على يديك 

  ، رطب يديك بالماء قبل وضع الصابون 

   ، هاراحتي اليدين وظهورفرك تحت أظافرك ، أصابعك ، 

  ، اغسل بالماء 

   منشفه نظيفه  اهتزاز يديك حتى يجف أو استخدمي. 

4 

 لدّي الكوليرا؟أو تكون  ماذا أفعل إذا كان أحد الوالدين  الجمهور بشكل عام 

خذه إلى أقرب مرفق للرعاية الصحية. على الطريق إلى المركز   .ORS   محلول  جعله يشربأعلى الفور البدء 

 من أمالح اإلماهة الفموية بعد كل اإلسهال أو القيء   محلول الصحي االستمرار في منحه 

5 

 ؟   ORS   محلول  كيفية تحضير الجمهور بشكل عام 

( مالعق صغيرة 6الصنع: ضع ستة )لتر من الماء المأمون. أو لمحلول  منزلي  1في  ORS الكيس من 1تمييع  

 من السكر ، ونصف ملعقة صغيرة من الملح ، في لتر واحد من الماء النظيف أو المغلي ثم تبرد

6 

 كيف تدير الفضالت؟ الجمهور بشكل عام 

مياه الصرف الصحي في األنهار أو المزارع. في حالة   طرحيجب وضع فضالت األطفال في المراحيض. ال يجب 

 .نظام الصرف الصحي ، يجب اتخاذ إجراء فوري إلصالح وتطهير األماكن المتسخةتسريب 

7 

باإلضافة إلى القواعد المذكورة أعاله ، يجب على الشخص الذي  )األم أهلالتحذيرات الواجب اتخاذها من قبل  الجمهور بشكل عام 

 :يعتني بمريض الكوليرا

   وبرازهوقيئه اغسل يده بالماء المعالج بالكلور بعد كل اتصال بالمريض ومالبسه 

   على المقاعد أو القيء قبل رميها في الحفرة2ضع الماء المعالج بالكلور ٪ 

   دقائق قبل الغسيل. جففها  10٪ لمدة 0.2ضع المالبس ومالءات السرير للمريض في محلول مكلور

 عند أشعة الشمس

8 

 :تخذتها الموظفينيالتحذيرات التي  الموظفين 

  مغادرة ، وعند المالبس واقية عند دخول المنطقة.  لبس 

 .في الموقع وعدم اخذها المنزل ها لغسل CTC / CTU / ORP المالبس فيتغيير يجب 

   القابلة الحادة والنفايات الناعمة النفايات فرز النفايات الطبية عند المصدر )يجب عدم الخلط بين

 )للحرق

   استخدم القفازات التي تستخدم لمرة واحدة لكل مريض. ضع القفاز في صندوق القمامة عند االنتهاء

9 
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 بالصابون ومياه الكلور ها من تقديم الرعاية للمريض. اغسل يدك بعد

 

 

 

 
 

 

 

 
 نموذج التحقيق في حالة الكوليرا 11الملحق 

 

 الحالهمعلومات عامة حول  1. 

 )االسم األول واسم العائلة للمريض )إن أمكن 

 :رقم الهاتف 

 :الجنس                                 السن: 

 :معلومات البيت 

 :المنطقة الفرعية                 الشارع:                   رقم المنزل: 

 المحافظة                                    : القضاء 

  معلومات GPS البيتالخاصه ب 

 المعلومات المهنية 2. 

  المهنة: 

  مكان العمل )المدرسة إذا كان المريض طالب( العنوان الكامل: 

 :طالب(: الشارع: الحي: المنطقة: المحافظةالمريض عدد أماكن العمل )أو المدرسة إذا كان  

 مكان العملالخاصه ب GPS معلومات 

 باألمراضالمعلومات المتعلقة .  3

 :)المركز الصحيالمرض تاريخ الدخول إلى مركز مكافحة  

 األعراض 

  القيء    ال  نعم    إسهال مائي yes No  ) 

  حالة الجفاف   A  ،  B  ،C  

  أعراض أخرى: نتيجة االختبار التشخيصي: 

  تاريخ اإلسهال األول 

 أيام من اإلسهال األول 5تاريخ األنشطة قبل  

  إذا كانت اإلجابة نعم المكان الذي تمت       ال  نعم        السفر أو حضور االجتماع

 :زيارته

 الغرض من الزيارة أو االجتماع                 تاريخ الزيارة    

 األشخاص الذين كنت على اتصال بهم 

 

 تؤكل بالتفصيلالتي  األطعمة  

 

إذا لم يوفر المكان الطعام الذي                ال   نعم                 هل تم طهي الطعام في المنزل 

 تم شراؤه
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 .أي مشروب خمر بما في ذلك الماء بالتفصيل 

 

 أصل كل المشروبات بما في ذلك الماءتحديد   

   إذا لم تكن قد سافرت أو حضرت اجتماعاً ، فيرجى تقديم قائمة الطعام والمشروبات التي

أيام من اإلسهال األول. تشير إلى ما لم يتم طهيها في منزلك. لكل طعام غير  5ها قبل استهلكت

 المكان الذي اشتريته منهبتحديد مطهي في منزلك ، قم 

   إذا لم تكن قد سافرت ، فقم بتوفير رقم هاتف اسم األشخاص الذين قاموا بزيارتك أو الذين

 .األولأيام من اإلسهال  5كنت على اتصال به قبل 

 ما هو مصدر مياه الشرب الخاصة بك؟ 

 

 :التاريخللشخص الذي ثبت  ورقم الهاتف  االسم والتوقيع                

 

 :التعقيم المنزلي 12الملحق 

 
في حالة الكوليرا يتقيأ المريض ويصاب باإلسهال. من المفترض أن تكون جميع األماكن التي تعرض فيها للتقيؤ أو 

اإلسهال خالل هذه الفترة قد تلوثت ببكتيريا الكوليرا. لهذا السبب ، من المهم تطهير هذه األماكن لكسر سلسلة التلوث. على 

إال أنها تظل ممارسة جيدة في مكافحة األمراض المعدية. يجب أن يتم  ذلك الرغم من عدم وجود أي دراسة أثبتت كفاءة

لما كان ذلك أسرع كإزالة التلوث من قبل أحد أفراد أسرة المريض. يجب أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن )كلما كان ذلك 

يستغرق وقتًا(. يمكن أن ألن ذلك قد أفضل( لتجنب إصابة أعضاء آخرين بالمنزل )في انتظار أن يأتي أخصائي الصحة 

 .يساعد أخصائي الصحة في توفير الكلور وإعداد المحلول. يجب عليه أيضا تقديم المشورة

  ما الذي يجب تطهيره؟ 

تطهير أماكن المنزل حيث يتقيأ المريض أو ينشر البراز اإلسهالي )المراحيض ، السرير ، األرضية إلخ(. م سوف يت

 .ألشياء التي كانت على اتصال معهوينبغي أيضا تطهير المالبس وا

 التطهير؟نقوم بكيف  

  الحلول الواجب استخدامها: يعتمد تركيز المحلول على الجسم المراد تطهيره 

 

المحلولتحضير  كيف تطهر؟ ، جسم ) تطهيرهيتطلب  ما  تركيز محلول الكلور 

  يد(

 10احفظ المالبس في المحلول لمدة 

أشعة الشمسفي غسلها وجففها أدقائق.  . 

اغسل األرض بمحلول الكلور   

 والصابون

٪ من  70الحبيبية  HTH ملعقة من 2

 لتر من الماء 5لمدة  )15gالكلور )# 

٪0.2محلول الكلور  السرير ، شرشف    

، المراحيض ، األرض

 المالبس ، تحت األحذية

للقيء أو البراز. رميها  المحلولإضافة 

 .في حفرة النفايات السائلة

٪  70حبيبات  HTH مالعق من 4

 (30g من الكلور )# 

 لتر من الماء 1في  / 

٪0.2محلول الكلور   القيء والبراز 

بالمحلولغسل اليدين   HTH 70  ٪)# 7،5ملعقة من  1 

 لترا من الماء 10لكل  غرام( 

٪ 0.05محلول الكلور  عد تنظيف ب اغسل يديك    

 المنزل 

 

 :للقيام بما يلياختصاصي الصحة الفرصة سيغتنم 

 (11توعية األعضاء اآلخرين في األسر والجيران بشأن كيفية الوقاية من األمراض )انظر الملحق  

يرجى االطالع على (. يةدالقتصاوا الجتماعيةا تلمنتجاا رفوات تلمعامال فقاًو يارورض كلذ نکا)إذا  راليولکاعدة  يعوزت 

 ( 9 للكوليرا. )انظر الملحق NFI استمارة توزيع
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 عملية الهجوم ضد الكوليرا 13الملحق 

    
. الهدف هو وقف انتشار التلوث من خالل استهداف دقيق األجراءات  أول حالة مشبوهة يجب أن تبدأاألخطار عن على الفور بعد 

 3يجب أن تشتمل الحملة على سريعة وفعالة وتآزرية. التي يجب أن تكون ألصل الحاالت مع أنشطة القضاء على بكتيريا الكوليرا 

 :مكونات رئيسية

 

 :أجزاء 3أنشطة التي تستهدف األسر: سيحتوي ذلك على 

    (13)راجع الملحق المنازل تطهير 

   (9الكوليرا من المواد غير الغذائية )راجع الملحق عدة  توزيع 

   (11)راجع المرفق التواصل المباشر والتوعية مع األسر بشأن رسالة الوقاية من الكوليرا 

 

 أنشطة المجتمع المستهدفة

  حمالت التواصل من أجل الوقاية من الكوليرا 

  حمالت التواصل في أماكن التجمع مثل األسواق واالحتفاالت وغيرها 

  إذا لوحظ أنه ال يمكن الوصول إليها من خالل المجتمع من خالل العرض التجاريحبوب التعقيم  توزيع 

   0.5جميع أنظمة إمدادات المياه توفر المياه المعالجة بالكلور مع التأكد من أنmg / L من الكلور الحر 

 

 :سة الحالة ، ومراقبة وتقييم النشاط من خاللدرا

   (12التحقيق في الحاالت )انظر المرفق 

  خذ معلومات GPS من أصل الحاالت 

   1مسح ما بعد التوزيع )راجع الملحق( 

  العنقودي مسح   KAP    
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     NFIعدة توزيعب الخاصه    مسحالاستمارة  14الملحق 
 

 ________ :تاريخ االستبيان: _____________ اسم المساح: __________________ رقم الهاتف

 

 15٪ لياحو رالعتباا بعين يأخذأن  يجب. يعزلتوا بعد يوماً 30 لىإ 15 خالل عدة الكوليرا   يعزتومسح  اءجرإ يجب

هو  عالطالستأن هدف ا مقابلته مت ذيلا صللشخ ضحويأن  لمسحا علی بيج.  ادبالمو اهيدوتز تم لتيا ألسرا دعد من

 .للمستقبا في دةلمساعا نتحسي

 

 معلومات عامة . 1

 ___________________________________ :: _____________________ الشارعمنزل

 

 :: ________________________ المحافظةالقضاء _________________: الناحيه 

_________________ 

 

 _______________________________________________ :     GPS    معلومات

 

 :الشخص الذي تمت مقابلته: ______________________________ السن: ______ الجنس اسم

_______________ 

 

 ________ :التوزيع: ______________________ عدد األشخاص في األسرة تاريخ

 

 األكتفاءفائدة ، ال،  عدة الكوليرا إدارة .   2

 

اقتراح كمية من كل 

عنصر شهريا وفقا 

لحاجتك الحترام قواعد 

 الوقاية من الكوليرا

تقدير فائدة كل 

 بند

اطلب من الشخص 

الذي تمت مقابلته أن 

إدارة يشرح لك كيفية 

كل عنصر للوصول 

إلى هذا المستوى 

 المتبقي

الكمية المتبقية 

 العده  من

البند المتبقي مع 

األسرة في يوم 

الزيارة )اطلب 

االطالع على 

 العنصر المتبقي من

  )العده

 الفقرات المستلمه الكميه المستلمه

 حبوب تعقيم حبه 200     
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     6 ORS 

 (جم 125صابون ) 12     

 الحنفيهدلو مع  1     

نشرة حول الوقاية من  1     

 الكوليرا

 الفحص من خالل مراقبة جودة المياه في األسرةعدة استخدام  .  3

 تحقق من الكلور المتبقي في المياه المنزلية والنتيجة الصحيحة 

مياهها. اطرح لتعقيم لكلور احبوب  وتعترف األسرة بأنها ال تستخدم  0mg / lفي حال كان مستوى الكلور المتبقي هو  . 4

 السؤال التالي

 الخاص بك؟لكلور حبوب الماذا ال تستخدم  -أ

 ما نوع معالجة المياه التي تستخدمها؟ -ب

 لمعالجة الماء؟لكلور حبوب ا هل يمكن أن تخبرني كيف أستخدم . 5

 هل يمكن أن تخبرني كيف أستخدم أمالح اإلماهة الفموية؟ . 6

 تخبرني كيف أقوم بعمل محلول اإلمهاء الفموي في حالة عدم وجود أمالح تعويض السوائل؟هل يمكن أن .  7

 مهمة عندما يكون غسل اليدين إلزامياً؟حاالت  5هل يمكن أن تخبرني عن .  8

 

 (ORP)  الفموية األرواء تركيب نقطة إعادة  15الملحق 

هي المكان الذي يمكن فيه معالجة حاالت الكوليرا غير الشديدة ورصدها. عادة ما تكون جيدة للمكان الذي  األرواء نقطة 

من قبل السلطات الصحية. يجب ربط الجهات الفاعلة في  ORP يصعب الوصول منه إلى المركز الصحي. يتم تحديد إنشاء

ة بتركيبها الفّعال من أجل دعمها بما يكفي من المياه والنظافة مجال المياه والصرف الصحي في اختيار المكان وتكون على دراي

 .وأنشطة الصرف الصحي

 معايير اختيار المكان 

   مغموره بالمياهمنطقة غير 

  سهولة الوصول 

   متر من األسواق والمدارس ومصدر المياه واألنهار والمنازل 100بعيدة عن ما ال يقل عن 

  مساحة مسطحة 
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 ORP  الضرورية لـالمياه واألصحاح البيئي  موارد

 

 المصادر  الكميه
الموارد البشرية لمياه الشرب والصرف  

 الصحي

الماء  تم تدريب أخصائي الصحة في  ساعات. يمكن أن ينخفض وفقا لعدد المرضى 8شخص واحد لمدة    3

 في مرفق إدارة الكوليرا واألصحاح البيئي 

 الموارد المادية 

 محلول الموارد المادية للمياه اآلمنة وإعداد ٪ من السكان يمكن أن تتأثر 5تقدير أن 

ORS  

 المريض / يوم /  لتر 1كيس  10خطة ل 

 

لكل مريض في  ملغ من 33حبوب التعقيم   حبة من 2خطط للحصول على 

 اليوم الواحد

 

 

3 

 

 

 

3 

    أكياس ORS   

 

   أقراص الكلورين أو منتجات

لمعالجة المياه )إذا تم تزويد أخرى 

 المركز بمياه غير معالجة

 

   20   لترا حاويات مغلقة مع

 ORSالحنفيات لوضع محلول  

 6كل المحلول )يجب استبدال 

 ساعات لتجنب التلوث

  40         لتًرا من الحاويات

المغلقة مع حنفيات لصنع محلول 

 الكلور

  الكؤوس والمالعق 

  الجدول 

 المادية للتنظيف والتطهيرالموارد   

 لتنظيفلتعتمد الكمية على السطح 

 

 أزواج 6 

جرام / اليوم / المرضى.  100تعتمد على عدد المرضى. متوسط الحاجة هو 

إلى  45)خطة أن تحتفظ في أي وقت بما ال يقل عن دلو كامل من الكلور من 

 كجم 50

 

 لترا لكل مريض / يوميا 60خطة ل 

 

 أزواج 3

 3  

 (صابون )صابون التطهير 

 )صابون غسل اليدين )سائل 

 قفازات مطاطية 

 (HTH)  الكلور )حبيبات 

 

 المياه 

 أحذية مطاطية 

 لتنظيف لقماش  

 فرشاة وممسحة ودلو 

 غسل اليدين مرافق 

 القدم 



 

57 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 عند الخروج 1: واحد عند الدخول و 2على األقل   6

 عند الخروج 1: واحد عند الدخول و 2على األقل   6

3  

5  

 البخاخ 

 أحواض لغسل األطباق 

 أحواض لغسيل المالبس 

 المراحيض 

 حفرة مع الغطاء النفايات السائلة مثل القيء 

 محرقة أساسية 

 لتًرا للمخلفات الصلبة 40دلو سعة  

 

 مواد رعاية المرضى 

 لترا لجمع البراز والقيء 20دالء من  15

 سياج 

المبارزة واألشخاص المهرة لبناء سياج المواد  

من أجل السيطرة على دخول  ORP حول

 األشخاص

 مواد اخرى 

قماش القنب )لحماية مرافق غسل اليدين   

 (من أشعة الشمس

 أقطاب ، وحبل لتجفيف المالبس ، 

الهاتف الخليوي ووقت البث ، دفتر ، أقالم  

، )لتلبية احتياجات االتصال مثل استدعاء 

 (CTC من أقرب تجهيزسيارة إسعاف أو 

 المواد التعليمية على الكوليرا لالتصال في 

ORP   مع الزوار والمرضى حول الوقاية من

 الكوليرا
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 ، و CTC توفير المياه والصرف الصحي والنظافة في المراكز الصحية ، وتقييم شروط  16الملحق 

CTU 
 

 _________________________التاريخ    /  CTC / UTC :  __________________ : اسم المركز الصحي

 

 القضاء __________________________: _____________الناحيه المنطقة: __________________

 

      ___________________________:     GPS     _______________________ موقعالمحافظة: 

 

 ______ :عدد األسرة

 

 إمدادات المياه.  1
 

 :المشاكل المتعلقة بمرافق إمدادات المياه -أ   

 :نقاط المياه .  1

 

 

    الحنفيات الحفر األبار  )تؤشر(مصادر مائية أخرى

 عدد نقاط المياه    

العاملهعدد نقاط المياه غير       

  

 

 

(وصف المشاكل )األضرار    

   

 

 نظام تحلية المياه   . 2

 وجود أضرار                                     في حالة جيدة      :                تحلية المياه ا. أضرار على نظام

 :............................                     ب. عدد األضرار

 

  

اإلجراءات الواجب 

 اتخاذها

 (إصالح أو استبدال)

 نوع من األنابيب القطر )ملم(

(PEHD  ،PVC  ،Galva) 

 التسلسل وصف الضرر

1     1 
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2    2 

3    3 

4    4 

  

 

 

 

 

 

 

 :الخزان.  3

 )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1     : الداخليه  ا. النظافة

                                                           )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1    : النظافه الخارجيه ب. 

 ))غير مغطى  •  2                   )مغطى( • 1 ج. الغطاء: 

 3د. حجم الخزان: ............... م 

 ................... :المياه المقدمة باليومه. كمية )حجم( 

 ( من مقدمي الرعاية 3شكوى من نقص المياه؟ )اطرح السؤال على .  6

 وجود الشكاوى .   2                                   ال توجد شكاوى    1

 

 جودة الماء .  4 

 (NTU 10أكثر من       3 (( NTU 10ولكن أقل من  NTU 5أكثر من   NTU  )    2 (5 أقل من ( العكوره   -أ 

 

 الكلور المتبقي -ب

 )مجم / لتر 0.5)أكثر من  3      مجم / لتر( 0.2)أقل من  2  مجم / لتر(  0.5ملليجرام / لتر و  0.2بين  )  1

 

 (    من مقدمي الرعاية 3من العاملين الصحيين و  3الشكوى من جودة المياه؟ )اطرح السؤال على  -ج

 

 مرفق غسل اليدين.  5

 وجود مرفق لغسل اليدين بالماء المعالج بالكلور -أ

 ()غير موجود 2                      موجود  1

المحتوي على مياه معالجة بالكلور على مداخل ومخارج المركز الصحي )إدارة  (footbath) وجود مرفق تنظيف األقدام -ب

 غير موجود  2                         موجود  CTC / UTC                1 /الكوليرا

  قدم على األقل في مخزون الطوارئ 2ملحوظة: في حالة عدم وجود حالة الكوليرا ، تحقق مما إذا كان هناك منظفان بطول 

 

 قضايا الصرف الصحي -ب

 المراحيض 

 المراحيض كابيناتعدد  -أ

 للمراحيض العامله  كابيناتعدد  -ب 
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المراحيض. )إن أمكن تضمين المواد وكمية كل مادة مطلوبة إلصالح مشكلة  كابيناتوصف سبب عدم عمل بعض  -ج 

  المراحيض التي ال تعمل

 غير نظيفة  2                                   )نظيفة(  1نظافة المراحيض  -د

 

  تعفينخزان 

 تعفينوجود خزان  -ه

األخيرتاريخ التطهير  سيئهفي حالة عدد الخزانات   في حالة جيدةعدد الخزانات    العدد الكلي 

    

 

في حالة سيئةالتي هي  لصرف الصحياات في حالة سيئة والمواد الالزمة إلعادة تأهيل خزانالتي وصف تلك  - و  

 إدارة النفايات 

 ()النفايات التي لم يتم فرزها عند المصدر 2   )يتم فرز النفايات عند المصدر(  1                    إدارة النفايات  -ز

 منطقة إدارة النفايات -ح 

 موجود ، مسيّج ، ويقتصر الوصول إلى األشخاص المدربين فقط  1

دارة ال توجد منطقة إ 3                   موجودة ، غير مسيجة بشكل جيد ، ويمكن ألي شخص الوصول إليها  2

 النفايات

 منطقة إدارة النفايات نظيفة -ط 

 ))غير نظيفة ، يتم تخزين النفايات لعدة أيام حتى أسابيع أو شهور 2                                      نعم نظيفة 1  

 

 الحمامات   .ج 

 ات )الكابينات(إجمالي عدد الحمام -أ

 في الحمامالعامله  الكابيناتعدد  -ب 

 الالزمة إلصالح المشكلة -مع الكمية -سبب عدم كونها وظيفية )قم بتضمين المواد إن أمكن وصف  -ج

 ))غير نظيفة 2                                  )نظيفة(  1               نظافة الحمامات -د

 

 

 الموارد المتاحةد . 

 الموارد البشرية 1. 

 CTC  والصرف الصحي والنظافة فيعدد الموظفين المدربين في مجال المياه  -أ

  ) )ال 2                                     )نعم(  1وجود أي نشاط لمنع الكوليرا  -ب 

 الموارد المادية. 2

 المتوفركمية منتج تطهير الكلور  -أ

 المتوفرهالكمية الدقيقة  تجهيز

 ) حماية العينين نظاراتالحماية المتوفرة )القفازات ، قماش الحماية ، أحذية الحماية ، عدة كمية  -ب 

 المتوفرهكمية صابون تنظيف األسطح  -ج

 شهر من الصابون لتنظيف السطح 1يمكن أن تغطي  المتوفرهالكمية  1 . 
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 يمكن أن تغطي الكمية المتاحة الصابون لمدة شهر واحد لتنظيف السطح .   2

 لغسل اليدين المتوفرهكمية الصابون  -د

 المخزن غرام في  125قطعة من الصابون من  10هناك ما ال يقل عن .  1

 المخزن غرام في  125قطعة من الصابون من  10هناك أقل من .  2  

 )  كمية مواد التنظيف )الفرشاة وأدوات التنظيف األخرى -ه

 ال تتوفر أداة تنظيف 2                                  نعم موجود 1  

 )القمامة في حالة جيدة متوفرة )مستخدمة ومخزنةحاويات كمية  -و

 القمامة في حالة جيدة متاحة لالستخدام حاويات كمية  -ز 

 الغطاءالقمامة المستخدمة مع حاويات عدد  -ح

  القمامة المستخدمة بدون غطاءحاويات عدد  -ط 

  -هـ  مشاكل الحماية 

 اإلضاءة 

 )يتم التأكدتوجد مصابيح لإلضاءة داخل المراحيض والحمامات في الليل ) - أ 

 الكابينات / بعض  تعمل)يوجد مصباح ولكن ال يوجد أي كابينة  2              في كل كابينة  يعمل نعم يوجد مصباح .  1

 ()ال ، ال يوجد مصباح  3                            (يعملال تحتوي على مصباح 

 )ذات المصباح ولكن ال يعمل )يصف الحاجة إلى اإلصالح الكابينات عدد  -ب

 بدون أي نظام إضاءة في الليل الكابينات عدد  -ج

يوجد مصباح ولكنه .   2 يعمل نعم هناك مصباح .    1   يوجد مصباح للضوء خارج المراحيض ومنطقة الحمامات في الليل -د

 ال ، ال يوجد مصباح                                          3    ال يعمل / صف المشكلة ويلزم إصالحها

 )وجود مصباح للضوء داخل غرف الرعاية )فحص -هـ 

ال ، ال يوجد        3. يوجد مصباح ولكنه ال يعمل / صف المشكلة ويلزم إصالحها         2.  يعمل نعم هناك مصباح  1

 مصباح

يوجد مصباح ولكنه . 2  يعمل نعم هناك مصباح       1. يتم التأكد(وجود مصباح للضوء داخل غرف المستشفى في الليل ) -و 

 ال ، ال يوجد مصباح.    ) 3ال يعمل / صف المشكلة ويلزم إصالحها

 قضايا الباب 

 أبواب المراحيض والحمامات حالة  -ز

 األبواب كلها في حالة جيدة.  1
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 إعطاء عدد األبواب في حالة سيئة ووصف االحتياجات إلصالح المشكلة / األبواب موجودة ولكن بعضها في حالة سيئة. 2

 ال يوجد باب. تشير إلى عدد األبواب الالزمة 3 .

 الباب داخل نظام اإلغالق -ح

 يمكن إغالق جميع األبواب بالداخل.   1

 (صالحإلداخل )حدد الرقم والحاجة لمن البعض األبواب ال يمكن أن تكون مغلقة .  2

 

 

 

 

 نظام الصيانة واإلدارة المستدامة -و

 

 الصيانة 

 يتوفر فني ماهر إلصالح المشكلة التقنية في المؤسسة أو في المجتمع  1. 

 ال يوجد فني ماهر إلصالح المشكلة التقنية في المؤسسة وفي المجتمع.  2

 

 اإلدارة المستدامة 

هناك آلية واضحة لتوليد الموارد المالية الالزمة للمسألة ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة( / وصف .   1

 مصدر تمويل أنشطة المياه والصرف الصحي في المؤسسة

 والصرف الصحي ذات الصلة في المؤسسةال توجد آلية واضحة لتوليد الموارد المالية الالزمة لمسألة المياه   2. 

 

 نظام تحسين الجودة 

 يوجد نظام لجمع شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي (1) 

 ال يوجد نظام لجمع شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي  (2)

 

 :هاتف الشخص الذي يجري المقابلة                                          اسم وتوقيع الشخص الذي يجري المقابلة: 

 

 

  :هاتف الشخص الذي تمت مقابلته                               االسم والتوقيع )إن أمكن( للشخص الذي تمت مقابلته: 

  

 

تقييم شروط المياه والصرف الصحي في المجتمع 17الملحق   
 _________________________ :تاريخ

 

 ___________________ :القضاء : ________________ الناحيهالمنطقة: __________________

 

  GPS _____________________________ :المحافظة: _______________________ موقع

 

 ____________ :عدد األشخاص الذين تم خدمتهم

 

 إمدادات المياه .  1
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 :المشاكل المتعلقة بمرافق إمدادات المياهأ . 

 :نقاط المياه.  1
 

    الحنفيات الحفر األبار  )تؤشر(مصادر مائية أخرى

 عدد نقاط المياه    

العاملهعدد نقاط المياه غير       

  

 

 

(وصف المشاكل )األضرار     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام تحلية المياه   . 2

 وجود أضرار                                     في حالة جيدة      :                المياهتحلية  نظامفي ا. أضرار 

 :............................                     ب. عدد األضرار

 

اإلجراءات الواجب 

 اتخاذها

 (إصالح أو استبدال)

 نوع من األنابيب القطر )ملم(

(PEHD  ،PVC  ،
Galva) 

الضرروصف   التسلسل 

1     1 

2    2 

3    3 

4    4 

  

 :الخزان.  3

 )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1     : الداخليه  ا. النظافة

                                                           )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1    : النظافه الخارجيه ب. 

 ))غير مغطى  •  2                   )مغطى( • 1 ج. الغطاء: 

 3د. حجم الخزان: ............... م 

 ................... :ه. كمية )حجم( المياه المقدمة باليوم

 ( من مقدمي الرعاية 3شكوى من نقص المياه؟ )اطرح السؤال على .  6

 وجود الشكاوى .   2                                   ال توجد شكاوى    1
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 جودة الماء .  4 

 (NTU 10أكثر من )      3 (10NTU 1ولكن أقل من  NTU 5من  أكثر NTU  )   2  (5أقل من     (العكوره   -أ 

 

 الكلور المتبقي -ب

 )مجم / لتر 0.5)أكثر من    3       مجم / لتر( 0.2)أقل من  2   مجم / لتر(  0.5ملليجرام / لتر و   0.2 )بين   1

 

(  من مقدمي الرعاية 3من العاملين الصحيين و  3الشكوى من جودة المياه؟ )اطرح السؤال على  -ج  

 

 

 إدارة النفايات 

 ( ال توجد خدمة جمع النفايات2)    ( خدمة جمع النفايات1) -د

 األماكن العامة نظيفة -ه

 

 الموارد المتاحة. ب  
 البشريةالموارد .  1

  ) عدد األشخاص المدربين إلصالح مشاكل مرافق المياه )اكتب الرقم -أ

 ))ال 2              )نعم(  1                هل يحتاجون للتدريب؟  -ب

 الموارد المادية. 2

 ))ال 2                )نعم(  1        توافر قطع الغيار في المجتمع  -أ

 ))ال 2       )نعم( 1لشراء قطع الغيار توجد موارد مالية متاحة  -ب

 

 الجنس قضية  -ج

 هلرجال والنساء والشباب والشيوخ واألقليات والعجزايمكن الوصول له من قبل مرفق المياه 

 ))ال 2                         نعم.  1

 

 اإلدارة المستدامة .د

 

 اإلدارة المستدامة 

وصف  / اه والصرف الصحي والنظافة العامةالموارد المالية الالزمة للمسألة ذات الصلة بالمي لتوفيرهناك آلية واضحة    1

 مصدر تمويل أنشطة المياه والصرف الصحي في المؤسسة

 

 الموارد المالية الالزمة لمسألة المياه والصرف الصحي ذات الصلة في المؤسسة لتوفيرال توجد آلية واضحة    2

 

 الجودةنظام تحسين  

 يوجد نظام لجمع شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي   (1)

 ال يوجد نظام لجمع شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي (2) 

 

 

 

  ههاتفرقم                                                                                  اسم وتوقيع مجري المقابلة

 

 

 هاتف الشخص الذي تمت مقابلته                                                   إن أمكن( للشخص الذي تمت مقابلاالسم والتوقيع )
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 النازحين  والصرف الصحي في مخيمتقييم شروط المياه  18الملحق 

 ________________اسم مخيم النازحين: __________________________ التاريخ: 

 

 ___________________ :القضاء : ________________ الناحيهالمنطقة: __________________

 

  GPS _____________________________ :المحافظة: _______________________ موقع

 

 ____________ :عدد األشخاص الذين تم خدمتهم

 

 إمدادات المياه .  1

 

 :المشاكل المتعلقة بمرافق إمدادات المياهأ . 

 :نقاط المياه.  1
 

    الحنفيات الحفر األبار  )تؤشر(مصادر مائية أخرى

 عدد نقاط المياه    

العاملهعدد نقاط المياه غير       

  

 

 

()األضراروصف المشاكل      

  

 نظام تحلية المياه   . 2
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 وجود أضرار                                     في حالة جيدة      :                تحلية المياه ا. أضرار على نظام

 :............................                     ب. عدد األضرار

  

اإلجراءات الواجب 

 اتخاذها

( استبدالإصالح أو  ) 

 نوع من األنابيب القطر )ملم(

(PEHD  ،PVC  ،
Galva) 

 التسلسل وصف الضرر

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

  

 :الخزان.  3

 )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1     : الداخليه  ا. النظافة

                                                           )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1    : النظافه الخارجيه ب. 

 ))غير مغطى  •  2                   )مغطى( • 1 ج. الغطاء: 

 3د. حجم الخزان: ............... م 

 ................... :ه. كمية )حجم( المياه المقدمة باليوم

 ( مقدمي الرعايةمن  3شكوى من نقص المياه؟ )اطرح السؤال على .  6

 وجود الشكاوى . 2                                   ال توجد شكاوى    1

 جودة الماء .  4

   العكوره  -أ

 (NTU 10أكثر من  NTU)     3 (10ولكن أقل من  NTU 5أكثر من   NTU  )     2   (5أقل من (

 الكلور المتبقي -ب

 )مجم / لتر 0.5)أكثر من  3      مجم / لتر(  0.2)أقل من    2    مجم / لتر(  0.5ملليجرام / لتر و  0.2بين )   1

(  من مقدمي الرعاية 3من العاملين الصحيين و  3الشكوى من جودة المياه؟ )اطرح السؤال على  -ج  

 

  ) تنظيف القدم)  منشأة غسل اليدين والقدمين . 1

 لغسل اليدين بالماء المعالج بالكلوروجود مرفق  -أ

 غير موجود 2                                  موجود   1

 

 قضايا الصرف الصحي -ب
 المراحيض 

 المراحيض كابينات عدد  -أ

 العامله لمراحيضا كابينات عدد  -ب 

المراحيض. )إن أمكن تضمين المواد وكمية كل مادة مطلوبة إلصالح مشكلة  كابينات وصف سبب عدم عمل بعض  -ج 

 المراحيض التي ال تعمل

 ))غير نظيفة 2                        )نظيفة(  1                  نظافة المراحيض -د

 

 تعفينخزان  
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 تعفينوجود خزان  -ه 

 

في عدد خزانات التغفين التي هي  تاريخ التطهير األخير

سيئهحالة   

في حالة عدد خزانات التغفين التي هي 

 جيدة

 العدد الكلي 

    

 

  التعفين في حالة سيئة والمواد الالزمة إلعادة تأهيل خزان  التي هي  وصف تلك -و

 

 

 إدارة النفايات 

 هناك خدمة جمع النفايات - ح

 األماكن العامة نظيفة -ط

 لمخيم النازحين الحمامات فقط  

 الحمام كابينات مجموع عدد  - ي

 لحمامعامله في االغير  كابينات العدد  -ق

 (الالزمة إلصالح المشكلة -مع الكمية  -)قم بتضمين المواد إن أمكن  عامله وصف سبب عدم كونها - ل

 

 )نظيفة)غير  2                                          )نظيفة(  1               نظافة الحمامات  -ش 

 

 الموارد المتاحةج .  

 الموارد البشرية1 .

 من عمال النظافة المستأجرين  عدد   -أ

 عدد عمال النظافة الذين يؤدون عملهم بشكل جيد -ب

 التأكد من ذلك(وصف أسباب عدم قيام بعض عمال النظافة الصحية بعملهم ) -ج

 

 

 الموارد المادية  2. 

 بشكل دقيق الكمية المتاحةتجهيز كمية الكلور المتاح  -د

 )التأكد من ذلكحماية العينين )نظارات الحماية المتوفرة )القفازات ، قماش الحماية ، عدة كمية  -ه

ال يمكن لجميع أخصائيي الصحة )      2. يسمح عدد الطقم لكل واحد منها بوضع مجموعة واحدة على األقل في نفس الوقت . 1

 األقل في نفس الوقتامتالك مجموعة واحدة على 

 المتوفره كمية صابون تنظيف األسطح  -و

 شهر من الصابون لتنظيف السطح 1يمكن أن تغطي المتوفره الكمية    1

 ال يمكن أن تغطي الكمية المتوفرة شهر واحد من الصابون لتنظيف السطح 2  

 )كمية الصابون المتاح لغسل اليدين )أكتب الكمية -ز 

 )التنظيف )الفرشاة وأدوات التنظيف األخرىكمية أدوات  -ح

 ) )هناك عدد من الطقم أقل من عدد عمال النظافة 2     هناك مجموعة متوفرة لكل منظف في نفس الوقت() 1

 (القمامة في حالة جيدة متوفرة )مستخدمة ومخزنةحاويات كمية  -ط 

 امالقمامة في حالة جيدة متاحة بشكل فعال لالستخدحاويات كمية  -ي

 القمامة المستخدمة مع الغطاءحاويات عدد  -ك 

 القمامة المستخدمة بدون غطاءحاويات عدد  -ل
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مشاكل الحماية .     د 

 اإلضاءة 

 )يتم التأكدتوجد مصابيح لإلضاءة داخل المراحيض والحمامات في الليل ) - أ 

 الكابينات / بعض  تعمل)يوجد مصباح ولكن ال يوجد أي كابينة  2              في كل كابينة(  يعمل نعم يوجد مصباح .  1

 ()ال ، ال يوجد مصباح  3                            يعمل ال تحتوي على مصباح 

 )ذات المصباح ولكن ال يعمل )يصف الحاجة إلى اإلصالح الكابينات عدد  -ب

 بدون أي نظام إضاءة في الليل الكابينات عدد  -ج

يوجد مصباح ولكنه .   2 يعمل نعم هناك مصباح .    1   مصباح للضوء خارج المراحيض ومنطقة الحمامات في الليل يوجد -د

 ال ، ال يوجد مصباح)                                        3    ال يعمل / صف المشكلة ويلزم إصالحها

 )وجود مصباح للضوء داخل غرف الرعاية )فحص -هـ 

ال ، )           3. يوجد مصباح ولكنه ال يعمل / صف المشكلة ويلزم إصالحها)                2.  ( يعمل نعم هناك مصباح  1  (

 ال يوجد مصباح

يوجد مصباح ) . 2  يعمل نعم هناك مصباح       1. يتم التأكد(وجود مصباح للضوء داخل غرف المستشفى في الليل ) -و 

 ال ، ال يوجد مصباح.    )                                 3المشكلة ويلزم إصالحهاولكنه ال يعمل / صف 

 

 

 

 االبواب حالة 

 أبواب المراحيض والحمامات حالة  -ز

 األبواب كلها في حالة جيدة.  1

 إلصالح المشكلةاألبواب موجودة ولكن بعضها في حالة سيئة(/ إعطاء عدد األبواب في حالة سيئة ووصف االحتياجات . 2

 إلى عدد األبواب الالزمة يشارال يوجد باب.  3 .

 

 الباب داخل نظام اإلغالق -ح

 يمكن إغالق جميع األبواب بالداخل.   1

 (داخل )حدد الرقم والحاجة إلصالحمن ال أغالقها بعض األبواب ال يمكن .  2

 نظام الصيانة واإلدارة المستدامة -
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 الصيانة 

 ماهر إلصالح المشكلة التقنية في المؤسسة أو في المجتمعيتوفر فني   1. 

 ال يوجد فني ماهر إلصالح المشكلة التقنية في المؤسسة وفي المجتمع.  2

 

 اإلدارة المستدامة 

هناك آلية واضحة لتوليد الموارد المالية الالزمة للمسألة ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة( / .   1

 مصدر تمويل أنشطة المياه والصرف الصحي في المؤسسةوصف 

 ال توجد آلية واضحة لتوليد الموارد المالية الالزمة لمسألة المياه والصرف الصحي ذات الصلة في المؤسسة  2. 

 

 نظام تحسين الجودة 

 يوجد نظام لجمع شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي (1) 

 نظام لجمع شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي ال يوجد  (2)

 

 :هاتف الشخص الذي يجري المقابلة                                             اسم وتوقيع الشخص الذي يجري المقابلة: 

 

 

هاتف الشخص الذي تمت مقابلته                            االسم والتوقيع )إن أمكن( للشخص الذي تمت مقابلته:  :  

 

 

 المدرسه تقييم شروط المياه والصرف الصحي في  19الملحق 

 ________________: ______________________________ التاريخ: المدرسه اسم 

 

 __________________ :القضاء: ________________ الناحيهالمنطقة: __________________

  GPS :____________________________________________________ موقعالمحافظة: 

 

 ____________الطالب: عدد 

 

 إمدادات المياه .  1

 

 :المشاكل المتعلقة بمرافق إمدادات المياهأ . 

 :نقاط المياه.  1
 

     الحنفيات الحفر األبار  )تؤشر(مصادر مائية أخرى

 عدد نقاط المياه    

العاملهعدد نقاط المياه غير       

  

 

 

(وصف المشاكل )األضرار     

  

 نظام تحلية المياه   . 2

 وجود أضرار                                     في حالة جيدة      :                تحلية المياه ا. أضرار على نظام

 :............................                     ب. عدد األضرار

  

اإلجراءات الواجب 

 اتخاذها

 نوع من األنابيب القطر )ملم(

(PEHD  ،PVC  ،

 التسلسل وصف الضرر
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 (Galva (إصالح أو استبدال)

1    1 

2    2 

3    3 

4    4 

  

 :الخزان.  3

 )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1     : الداخليه  ا. النظافة

                                                           )   )غير نظيف•  2       )نظيف( • 1    : النظافه الخارجيه ب. 

 ))غير مغطى  •  2                   )مغطى( • 1 ج. الغطاء: 

 3د. حجم الخزان: ............... م 

 ................... :ة باليومه. كمية )حجم( المياه المقدم

 ( من مقدمي الرعاية 3شكوى من نقص المياه؟ )اطرح السؤال على .  و

 وجود الشكاوى . 2                                   ال توجد شكاوى    1

 جودة الماء .  4

 (NTU 10أكثر من )     3 (NTU 10ولكن أقل من  NTU 5أكثر من ) NTU 2 5أقل من       (العكوره   -أ 

 الكلور المتبقي -ب

 )مجم / لتر 0.5)أكثر من  3مجم / لتر(  0.2)أقل من  2مجم / لتر(  0.5ملليجرام / لتر و  0.2بين    1

(  من مقدمي الرعاية 3من العاملين الصحيين و  3المياه؟ )اطرح السؤال على  نوعيةالشكوى من  -ج  

 

  غسل اليدين وسائل . 1
 لغسل اليدين بالماء المعالج بالكلوروجود مرفق  -أ

 غير موجود 2                                  موجود   1

 

 

 

 

 قضايا الصرف الصحي -ب
 المراحيض 

 المراحيض كابينات عدد  -أ

 العامله لمراحيضا كابينات عدد  -ب 

المراحيض. )إن أمكن تضمين المواد وكمية كل مادة مطلوبة إلصالح مشكلة  كابينات وصف سبب عدم عمل بعض  -ج 

 المراحيض التي ال تعمل

 ))غير نظيفة 2                        )نظيفة(  1                  نظافة المراحيض -د

 

 تعفينخزان  

 تعفينوجود خزان  -ه

 

في عدد خزانات التغفين التي هي  تاريخ التطهير األخير

سيئهحالة   

في حالة عدد خزانات التغفين التي هي 

 جيدة

العدد 

 الكلي 
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 في حالة سيئة والمواد الالزمة إلعادة تأهيل خزان للصرف الصحي  التي هي  وصف تلك -و

 

 

 إدارة النفايات 

 عند المصدر()النفايات التي لم يتم فرزها  2      )يتم فرز النفايات عند المصدر(  1إدارة النفايات  -ز

 منطقة إدارة النفايات -ح

 )موجود ، مسيّج ، ويقتصر الوصول إلى األشخاص المدربين فقط( 1

 )ال توجد منطقة إدارة النفايات( 3)موجودة ، غير مسيجة بشكل جيد ، ويمكن ألي شخص الوصول إليها(  2

 منطقة إدارة النفايات نظيفة -ط

 زين النفايات لعدة أيام حتى أسابيع أو شهور()غير نظيفة ، يتم تخ 2)نعم نظيفة(  1  

 

 

 الموارد المتاحةج .  

 الموارد البشرية1 .

 المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المدارسأعمال عدد المدرسين الذين تم تدريبهم على إجراء  -أ

 )ال(  2                       )نعم(  1    وجود أي جمعية ذات صلة بالترويج لمهمة المياه والصرف الصحي في المدرسة  -ب

 

 الموارد المادية  2. 

 بشكل دقيق الكمية المتاحةتجهيز كمية الكلور المتاح   -أ

 )التأكد من ذلكحماية العينين ) نظاراتالحماية المتوفرة )القفازات ، قماش الحماية ، عدة كمية  -ب 

 المتوفره كمية صابون تنظيف األسطح  -ج

 شهر من الصابون لتنظيف السطح 1يمكن أن تغطي المتوفره الكمية    1

 ال يمكن أن تغطي الكمية المتوفرة شهر واحد من الصابون لتنظيف السطح 2  

هناك أقل من عشرة  2غم في المخزن       80قطع صابون زنة  10على األقل 1      كمية الصابون المتاح لغسل اليدين - د

 قطع في المخزن 

 التوجد عة تنظيف 2نعم موجود       1 )كمية أدوات التنظيف )الفرشاة وأدوات التنظيف األخرى -ح

 (القمامة في حالة جيدة متوفرة )مستخدمة ومخزنةحاويات كمية  -ط 

 القمامة في حالة جيدة متاحة بشكل فعال لالستخدامحاويات كمية  -ي

 القمامة المستخدمة مع الغطاءحاويات عدد  -ك 

 القمامة المستخدمة بدون غطاءحاويات عدد  -ل

 

 

مشاكل الحماية د .   

 قضايا الباب 

 أبواب المراحيض والحمامات حالة  -أ

 األبواب كلها في حالة جيدة.  1

 األبواب موجودة ولكن بعضها في حالة سيئة(/ إعطاء عدد األبواب في حالة سيئة ووصف االحتياجات إلصالح المشكلة. 2
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 يوجد باب. تشير إلى عدد األبواب الالزمةال  3 .

 

 الباب داخل نظام اإلغالق -ب

 يمكن إغالق جميع األبواب بالداخل.   1

 (داخل )حدد الرقم والحاجة إلصالحمن البعض األبواب ال يمكن أن تكون مغلقة .  2

 نظام الصيانة واإلدارة المستدامة -ه 

 

 الصيانة 

 المشكلة التقنية في المؤسسة أو في المجتمعيتوفر فني ماهر إلصالح   1. 

 ال يوجد فني ماهر إلصالح المشكلة التقنية في المؤسسة وفي المجتمع.  2

 

 اإلدارة المستدامة 

الموارد المالية الالزمة للمسألة ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة(  لتوفير هناك آلية واضحة .   1

 أنشطة المياه والصرف الصحي في المؤسسة لتوفير وصف مصدر  /

 الموارد المالية الالزمة لمسألة المياه والصرف الصحي ذات الصلة في المؤسسةلتوفير ال توجد آلية واضحة   2. 

 

 نظام تحسين الجودة 

 يوجد نظام لجمع شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي (1) 

 شكاوي مستخدمي المؤسسة حول قضايا المياه والصرف الصحي ال يوجد نظام لجمع  (2)

 

 :هاتف الشخص الذي يجري المقابلة                                             اسم وتوقيع الشخص الذي يجري المقابلة: 

 

 

هاتف الشخص الذي تمت مقابلته                                       االسم والتوقيع )إن أمكن( للشخص الذي تمت مقابلته:  :  
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تركيزات محاليل الكلور الموصى بها لكل استخدام وكل مصدر للكلورين 20الملحق   

 

غسل الفواكه 

 والخضروات ، الشرب

 

األيدي ، الجلد 

 ، األطباق

البيت ، وسائد ، 

مقاعد السيارة ، 

 والمالبس ،

األرضيات 

والمراحيض 

 ...والنفايات ، 

القيء ، اإلفرازات ، 

 الجثث ، األحذية
 األستخدامات

0,5 mg/l 0,05% 0,2% 0,5% 2% تركيز الكلور 

 

مستقر المحلول 

ساعة 24  

 24مستقر المحلول 

 ساعة

 24مستقر المحلول 

 ساعة

مستقر لمدة المحلول 

 أسبوع
  ثبات

ال تستخدم مباشرة لمياه 

 الشرب

 1غرام =  15

 ملعقة طعام

 4غرام= 60

 مالعق طعام

 10غرام =  150

 مالعق طعام

 40غرام =  600

 مالعق طعام

HTH % 70  لدلو ٪

 لترا 20

  حبة 2
 

    
 

   حبوب     تعقيم  

67mg 

 

  

(تفاصيل االتصال )يتم إضافتها من قبل كل مخيم -لكل محافظة المرض فريق مكافحة تفشي   - 21المرفق   
 

 

 

 

 لكل مخيم / موقعاألستماره يتم استكمال نموذج   -بيانات خاصة بالموقع  22الملحق 
 بيانات خط األساس ورسم خرائط لمخاطر محددة لكل منطقة  -

 لموقع والمسؤوليات المسندة فيما يتعلق بالتأهب والمراقبةلإجراءات محددة  - 

 نقاط االتصال الرئيسية ومسارات اإلحالة  -

 موقعمحددة لكل لتفشي المرض خطة عمل االستجابة   -

  خطة عمل لضمان وجود جميع إجراءات التأهب والمراقبة  -
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      2018 نيسان   2توصيات من اجتماع الدروس المستفادة بشأن الكوليرا الذي عقد في  23المرفق 
 

 سياساتال. 1

 لمزيدا لكولير"ا مصطلح امباستخد نشوئه عن نإلعالا اءجرإ ينبغي. لصحيحةا تلمصطلحاا امباستخدتفشي المرض  نعالإ• 

 .لفعاليةوا لدقةا من

 تعيين تعريف تفشي الكوليرا على النحو التالي: •

"يمكن أن تكون الكوليرا مستوطنة أو وبائية. المنطقة الموبوءة بالكوليرا هي منطقة اكتشفت فيها حاالت كوليرا مؤكدة خالل 

الحاالت غير مستوردة من أماكن أخرى(. يمكن أن يحدث السنوات الثالث األخيرة مع وجود دليل على انتقال محلي )بمعنى أن 

 10وفي البلدان التي ال تحدث فيها الكوليرا بانتظام. إن التأكيد المختبري للحاالت األولى من  ءةتفشي الكوليرا في البلدان الموبو

 حالة المرتبطة بالوباء أمر ضروري للتأكد من أن هذا هو تفشي الكوليرا ". 20إلى 

 

 تنسيقال. ثانيا

 تاظلمحافوا وزاراتلا مع ةطلمحيوا يةزکرلما تياولمستا علی مةظمنت تجتماعاا راءجوإ راليولکا لعم قيرف لتفعي •

 .لمعنيةا دةلمتحا مألما تکاالوو

( والتأكد من مشاركة جميع األطراف المعنية في جميع االجتماعات ، وجميع C4تفعيل مركز السيطرة على الكوليرا والقيادة ) •

 الجهات الفاعلة ذات الصلة تبدأ في أنشطة االستعداد الخاصة بها كما هو مشار إليه في خطة االستعداد للكوليرا.

 لجميع أصحاب المصلحة. 2018تحديث ونشر الخطة الوطنية للفاشية واالستجابة للكوليرا لعام  •

خرين بما في ذلك مديريات الصحة ومديريات المياه التنسيق مع الشفافية بين وزارة الصحة وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآل •

والصرف الصحي على مستوى المحافظة ، وكذلك الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني لضمان توفير المياه المأمونة والمرافق 

 / مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المدارس(. تالصحية )مع إيالء اهتمام خاص لخدما

 ةلمتحدا ألمماووكاالت  تلمحافظاوا لمعنيةا زاراتلوا معالمركزي والهامشي  لمستويينا على منتظمة تجتماعاا عقد •

 .لرئيسيةا إلنسانيةا لفاعلةا تلجهاوا

تعزيز جمع البيانات ، ونظام اإلبالغ والرصد المنتظم ، وضمان المستوى المناسب لتقاسم / تبادل المعلومات بانتظام بين  •

 الجهات الفاعلة ذات الصلة.

 إجراء زيارات إشرافية مشتركة من قبل السلطات المحلية للمياه والصحة إلى محطات المياه في مناطق مسؤوليتها. •

 

 . مراقبةثالثا

الصحة ، والجهات الفاعلة في مجال المياه والفعاليات اإلنسانية في الميدان أن تشارك في ومديرية يجب على وزارة الصحة  •

ساعة( البيانات الوبائية للكوليرا )الحاالت المؤكدة والمشتبه فيها( ونتائج اختبار المياه للتأهب  48الوقت المناسب )في غضون 

 ووزارة الصحة ووكاالت األمم المتحدة والمفوضية الجهات الفاعلة اإلنسانية. معنيةالواالستجابة مع الوزارات 

زيادة مشاركة وزارة الصحة ومؤسسات المياه على مستوى المحافظة في توفير ومراقبة نوعية المياه واختبارها على أساس  •

 منتظم.

 

 . إدارة حالةد

 شرية والخدمات اللوجستية لالنتشار في المناطق المعرضة للخطر.التأكد من جاهزية المواد الطبية والموارد الب •

تدريب الموظفين العاملين في المراكز الصحية المجتمعية والمستشفيات على بروتوكول إدارة حاالت الكوليرا ، ومكافحة  •

 العدوى وتعريف الكوليرا لمنع اإلفراط في عالج حاالت الكوليرا.

 والزنك في المستويين المركزي والطرفي. ORS لل إلجراء مخزون شهريمديريات الصحه  وزارة الصحة /  •

 

v المختبر .- PHL  مختبر الصحه المركزيو 

 مختبر الصحه المركزي وىمست علی رالختباا دةعاإ للتقلي رالختباا يةزکرالم •

 من المختبرات الطرفية ألغراض مراقبة الجودة.٪ من العينات السلبية  5أكثر من مختبر الصحه المركزييجب أن ال يختبر  •.

 

 . تعزيز الصحةالسادس

استخدم مصطلح "الكوليرا" بدالً من اإلسهال الحاد في مواد التوعية وأثناء حمالت الترويج للصحة. يجب إيالء اهتمام خاص  •

 للمناطق عالية المخاطر وفعاليات التجمع الجماعي.

 فلجفاا لمنع ةللحيا ذمنق لکعم(  ORS) دامباستخ( لصحةا لمجا في نلعامليوا لمجتمعاخالل  نم) فلمکثا يجروبالت صیوي •
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 خطة وزارة الصحة السنوية لمكافحة أمراض اإلسهال 24المرفق رقم 

 

 وزارة الصحة

 قسم الصحة العامة

 مركز مكافحة األمراض السارية

 قسم األمراض المعدية الحادة

  (ICD-10 A00) ( اإلسهال )الكوليرا الخطة السنوية لمكافحة مرض

 

 2018لعام 

 

 :المقدمة

بلدا. لقد  98وتؤثر اآلن على ما ال يقل عن  1961قد انتشرت الكوليرا )اإلسهال الوبائي( على نطاق واسع منذ عام ل          

ل البلد عن طريق اتباع تدابير أثبتت التجربة أنه ال يمكن منع الكوليرا من الدخول إلى أي بلد ، ولكن يمكن احتواؤها داخ

 :الرقابة المناسبة ، وفيما يلي النقاط المتعلقة بالمرض

٪ من هذه الحاالت ، وبالتالي يصعب التمييز بينها وبين أنواع أخرى من 90تعتبر حاالت الكوليرا خفيفة في أكثر من .   1

 .أمراض اإلسهال الحادة

 .وجود حامالت دون ظهور أعراض.   2

في المائة عن طريق العالج باستبدال السوائل عن طريق الفم أو  0.2يمكن خفض معدالت الوفيات بالكوليرا إلى أقل من .   3

 .السائل الوريدي

 .ال يوجد تأثير للوقاية الكيميائية الشاملة أو الحجر الصحي  في عالج فاشيات الكوليرا أو الوقاية منها 4. 

ن مخاطر الكوليرا بالنسبة لألفراد هي النظر في عادات الشرب واألكل والتخلص اآلمن من إن أكثر الطرق فعالية للحد م 5. 

 .النفايات والنظافة الشخصية

وهذا سرعة انتشار الكوليرا وتسبب المرض في العديد من الوفيات في الحاالت الشديدة ، فهي مشكلة صحية ، لبالنظر   .  6

 .تطلب مراقبة خاصة و االنتباهي

وليرا مرض من أقدم األمراض المعدية ويمكن أن يسبب الكثير من الوفيات في حالة عدم اتخاذ التدابير الوقائية الك 7. 

لسنوات الخمس لوالعالجية المناسبة والسريعة ، وهو مرض مستوطن في العراق ، حيث يبلغ عدد ومعدل الوفيات 

 :األخيرة كما هو موضح في الجدول التالي

 

 معدل الوفيات ٪ من

 االصابات
 الوفيات

معدل العدوى لكل 

السكان 100،000  
 السنه عدد من الحاالت

0 0 0.003 1 2013 

0 0 0 0 2014 

0.07 2 8.2 2868 2015 

0 0 0.008 3 2016 

0.6 3 1.33 505 2017 

2017و  2015مالحظة: كان هناك تفشي للكوليرا في العراق خالل   

 :األهداف

 .من خالل تفعيل اإلجراءات الوقائية والعالجية وتحسين جودة أداء الخدمةالحد من انتشار المرض  . 1
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 ٪ من إجمالي الحاالت 0.2خفض معدل الوفيات إلى أقل من  2. 

   

 :االستراتيجيات

 الكشف المبكر عن الحاالت للناقلين عن طريق توفير المواد المختبرية الالزمة لالكتشاف المبكر للكوليرا 1. 

 حاالت اإلسهال المناسبة وضمان توفير األدوية العالجية الخاصةإدارة 2 . 

 تدريب وتقوية قدرات العاملين في المجال الطبي والمختبري والوبائي 3. 

 .توعية وتثقيف المجتمع حول مخاطر المرض وطرق الوقاية منه 4 . 

 لجميع مواطني جمهورية العراق وكذلك الغذاء اآلمنالتنسيق مع الوزارات واإلدارات المعنية لتوفير مياه الشرب اآلمنة 5. 

 .اإلشراف والمتابعة.6

 :الكشف المبكر عن الحاالت وناقالت المرض. 1 

 - :تعريف الحالة القياسية -أ 

ساعة لمدة ال تزيد  24شخص يعاني من اإلسهال المتكرر أو اإلسهال المائي ثالث مرات أو أكثر خالل  -اإلسهال الحاد:   •

 .أربعة عشر يوًماعن 

الحالة المشتبه فيها للكوليرا: الشخص الذي يعاني من اإلسهال المائي الحاد )وليس الدامي( بدون ألم ، مع أو بدون تقيؤ بغض   •

 .النظر عن عمر الشخص

المائي الحاد حالة اإلصابة بالكوليرا المحتملة: حالة مشتبه بها مع وجود عالمات الجفاف بين خمس سنوات بسبب اإلسهال   •

 )بدون دم( ، أو أي حالة وفاة لشخص ما قد حصلت على إسهال مائي حاد أو حالة احتكاك مشتبه بها مع حالة مؤكدة

 .من براز شخص يعاني من اإلسهال المائي الحاد(  O1  ،O139) حالة مؤكدة: عزل  •

 سريرية ناقل المرض: الشخص المصاب بالضمة الكوليرية ولكنه لم يظهر أعراًضا  •

 

  :آلية التنفيذ  ب 

 - :رصد وتسجيل حاالت اإلسهال الحاد من قبل جميع المؤسسات الصحية ، على النحو التالي (1)   

 ( 1فتح سجل خاص لتسجيل حاالت اإلسهال الحاد ، المرفق ). 

يشتبه في اصابتها بالكوليرا إلى قسم إرسال نموذج اإلخطار الفوري ]الذي تم تعميمه من قبل قسم المراقبة الوبائية[ ألي حاالت 

 .مراقبة األمراض / مراقبة األمراض الوبائية

 



 

77 
 

رفع التقارير الصفرية األسبوعية من المرفق الصحي األول )المركز الصحي( إلى قطاعات الرعاية الصحية األولية   •

سام الصحة العامة ثم إلى قسم / مركز مراقبة بالمقاطعة ، ثم إلى وحدات المراقبة الوبائية بالتنسيق مع المرض المعوي في أق

 األوبئة األمراض السارية 

عند تلقي معلومات أعاله ، وتحليل البيانات حتى من قبل المراكز الصحية والقطاعات الصحية في تحليل المعلومات:  - (2)    

العامة في المقاطعة والمراقبة الوبائية المناطق ؛ وحدات مراقبة األمراض الوبائية واألمراض المعوية في أقسام الصحة 

واألقسام المعوية / مركز مكافحة األمراض السارية. التحليل الذي يجب أن يقوم به العاملون في مجال الرعاية الصحية في 

ة في الوحدات والقطاعات المذكورة أعاله ، مع التركيز على أي زيادة متوقعة في اتجاهات اإلصابة باإلسهال وتفسير الزياد

حدوث اإلسهال وفقاً للمتغيرات المتاحة )المريض والبيئة والعوامل المسببة( ، مع التغذية المرتدة المناسبة من قبل مركز 

األمراض السارية / قسم المراقبة الوبائية وبالتنسيق مع شعبة األمراض المعوية في إدارات الصحة العامة في المحافظات ، بما 

 .الصحية األولية ومن ثم إلى المراكز الصحيةفي ذلك قطاعات الرعاية 

 

اختبار عينة البراز للمرضى الذين يتناسبون مع الحالة المعيارية للمرض لفحص ضمة الكوليرا مع   - (3)

 :المالحظات التالية

 .أخذ العينة قبل إعطاء المضادات الحيوية  •

 (2المطلوبة )الملحق فتح سجل في مختبر المنشأة الصحية لتسجيل جميع المعلومات .  

 :عندما تكون النتائج إيجابية لمرض ضمة الكوليرا ، اتخذ اإلجراءات الفعالة والفورية التالية. 

 

 :أوالً: التدابير على مستوى المراكز الصحية

بالتنسيق مع اإلخطار الفوري للحالة )من المرفق الصحي إلى القطاع الصحي في المقاطعة إلى وحدة األمراض المعوية   •

وحدة المراقبة الوبائية في وزارة الصحة ومن ثم إلى مركز مكافحة األمراض المعدية / مراقبة األوبئة في القسم باإلضافة إلى 

 .ساعة ومن خالل أي وسيلة اتصال أسرع 24في غضون  المعوي قسم األمراض

مختبرات الصحة العامة في المحافظة بعد إرسال عينات مع أن تكون الكوليرا فيبريو معزولة في مختبرات المستشفيات أو  • 

 .وسائل اإلعالم بلير من المراكز الصحية -الناقل 

 تحديث الحاالت المبلغ عنها من حيث أعدادها ومواقعها على الخريطة الوبائية للمراكز الصحية والمناطق الصحية  •

ارة منزل الحالة المبلغ عنها وإجراء اكتشاف الحاالت بشكل نشط فرق االستجابة السريعة من مديرية الصحة للتحقيق وزي • 

لحاالت غير محددة والتقاط عينات من البراز من حاالت االتصال واإلسهال في جميع أنحاء المنطقة المصابة وأخذ عينات من 

لغرض من قبل مركز مكافحة مصادر المياه وتقييمها الوضع البيئي في مكان اإلقامة واستخدام نموذج خاص تم إعداده لهذا ا

 (3األمراض السارية / قسم األمراض المعوية الحادة ، )الملحق 
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 :ثانياً: التدابير في مختبر الصحة العامة في المحافظات

 .فحص العينات اإليجابية والسلبية التي ترسلها جميع المؤسسات الصحية في المحافظة •

والمؤكدة في مختبرات المستشفيات ومختبرات الصحة العامة في المحافظات إلى المختبر اإليجابية العينات إرسال جميع  •

 .في بغداد من أجل الفحص المزدوج (CPHL) المركزي للصحة العامة

٪ من إجمالي العينات التي تم اختبارها من مختبرات الصحة العامة في المحافظات ، 10إرسال عينات عشوائية ال تقل عن  •

 .ألغراض مراقبة الجودة أسبوعياً ومن خالل طرق إرسال العينات المناسبة CPHL ت لها نتائج سلبية علىوالتي كان

 .تدريب موظفي المختبر من أجل زيادة أدائهم التشخيصي •

توفير ما يكفي من مواد التشخيص المختبري لمدة ثالثة أشهر على األقل كإجراء احترازي في جميع اإلدارات الصحية  •

 بالمقاطعات ، مع ضمان صحة وصالحيتها

. 

 :في بغداد )CPHL (ثالثاً: التدابير في المختبر المركزي للصحة العامة

إجراء اختبارات تأكيدية واختبارات مراقبة الجودة واختبارات الحساسية للمضادات الحيوية على العينات المرسلة من  •

 .المحافظات بشكل دوري

في جميع المحافظات مكافحة األمراض السارية / قسم األمراض المزمنة الحادة والصحة في  إرسال النتائج إلى مركز •

للعمل وفقًا لها عند التعامل مع البيانات إذا كانت نتائج الكوليرا تتصرف وتتصرف وفقًا لذلك إلدارة حاالت الكوليرا المحافظات 

 .يكون النهائي CPHL ، ونتائج سوف

 جميع في لصحيةا ئروالدا دارةبإ لصحةا زارةلو لتابعةا اتلمختبرا مقساوأ ادبغد في لعامةا للصحة يزآلمرا لمختبرا ميقو •

 .افيةآ تبكمياو الكوليرا غذيةأ في للتحقيق لنقلوا مإلعالا ثقافة تقديم في ةبالمساعد تلمحافظاا

  )4وتعميم التعليمات العلمية في مجال )أخذ العينات وتخزينها وإرسالها( )ملحق  إصدار

 

 :إدارة حاالت اإلسهال السريري المناسبة. 2

أ( طباعة ووضع تعريف للحالة القياسية للمرض المذكور في هذه الخطة باإلضافة إلى خوارزمية اإلدارة السريرية التي 

في جميع المرافق الصحية بحيث يسهل على العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية اعتمدتها منظمة الصحة العالمية 

 (5الوصول إليها بسهولة. إدارة الحاالت )الملحق 

، قرص الزنك ، المكان  (Dextrolyte) ب( تفعيل عمل زوايا اإلماهة الفموية وضمان توفير كيس ملح اإلماهة الفموية

األخرى والموظفين المدربين تحت إشراف وتوجيه وحدة الرعاية الصحية المتكاملة لألطفال  المناسب واإلمدادات الضرورية

 .في قسم الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة العامة والوحدات المناظرة لها في اإلدارات الصحية في المحافظات

المحاليل الشفوية والوعائية ، المضادات الحيوية ج( توفير االحتياجات العالجية ، بما في ذلك )الكانيوال ، الموزعات ، 

وغيرها من اللوازم( ، ولسد هذا النقص من خالل التنسيق بين وزارة الصحة والشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات 

لسكان ، مضروبًا في عدد ا 0.002الطبية. تقوم الشؤون الفنية بحساب االحتياجات حسب العدد المتوقع من المرضى يساوي 

 100مل( ، مع المعدات الالزمة لكل  500أكياس محلول محلول الكتات ) 240و  ORS 650مع األخذ في االعتبار توفير 

 .مريض من مختلف الحاالت البسيطة ومتوسطة وشديدة

ة لمنع د( التخلص من النفايات المناسبة من حاالت اإلسهال وإعداد معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصح

 .العدوى من داخل المؤسسة الصحية

هـ( فتح كلمات العزل في جميع المستشفيات العامة لالعتراف وعالج حاالت اإلسهال الوبائي )الكوليرا( وعدم نقل المرضى 

 .المصابين باإلسهال الشديد من المستشفيات العامة إلى مستشفيات الحميات لتجنب مضاعفات حدوثها للمرضى أثناء النقل

و( عندما يحدث الوفاة بسبب اإلسهال في حاالت الكوليرا المشتبه بها أو المؤكدة ، ينبغي مناقشة حالة الوفاة وإعداد تقرير 

قسم األمراض المعدية الحادة وإرسال نسخ من التقرير إلى مركز السيطرة على  / CDC لذلك وفقاً لنموذج معد من قبل

 )6األمراض المعدية )الملحق 
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 :التدريب والتطوير 3. 

أ( تدريب الطاقم الطبي والصحي )األوبئة والمخبرية( ، بما في ذلك فرق االستجابة السريعة للسيطرة على الكوليرا من قبل 

 .CDC / AED الوحدة أو القطاع المعوي الحاد حسب الضرورة واإلبالغ عن تنفيذ كل دورة إلى

بي والصحي الذين يعملون في حاالت الطوارئ ، وخاصة كمية السوائل التي ب( التأكيد على تدريب العاملين في المجال الط

 .تعطى عن طريق الوريد لمرضى اإلسهال )الكوليرا( من الجفاف الشديد

 )ج( تشجيع العاملين في مجال األوبئة والمختبرات على إجراء بحوث حول مكافحة اإلسهال )الكوليرا

 .لمراقبة أي زيادة في اإلصابة باإلسهال في أي منطقةإجراء مسوحات ميدانية فعالة د ( 

 

  :-التوعية والتثقيف الصحي حول مخاطر األمراض وطرق الوقاية منها.    4 

أ( عقد الندوات العامة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الداعمة تحت إشراف وحدة األمراض المعوية 

 .الندوات استناداً إلى الوضع الوبائيالحادة والقطاع وتكثيف هذه 

لعام ط شباب( بث الرسائل التليفزيونية والصحية عبر القنوات التليفزيونية المحلية والوطنية ابتداًء من أول شهر من شهر 

وافتراض أن وزارة النهوض بالصحة وشعب نظرائه في المحافظات وبالتنسيق مع سيطرة مركز التحكم في  2017

 .رية وأشخاص األمراض السارية في إدارات الصحةاألمراض السا

 .ج( طباعة ونشر الملصقات والنشرات والالفتات في التجمعات الجماهيرية واألماكن العامة

 .د( دورات التنفيذ للتوعية الصحية في المرافق الصحية بشأن الوقاية من نمط انتقال المرض

رس والكليات والمعاهد من خالل التنسيق بين مديريات التربية ورؤساء تفعيل أنشطة التوعية والتثقيف الصحي في المداه( 

 .الجامعات من ناحية وقسم الصحة المدرسية والوحدات النظيرة من جهة أخرى

   

 :من خالل البشري التنسيق مع الوزارات واإلدارات ذات الصلة لتأمين المياه الصالحة لالستهالك .  5

مشاريع المياه )ثقافة البراز للكوليرا والسالمونيال( كل ستة أشهر ، وتنفذ تحت إشراف أ( فحص جميع العاملين في 

ومتابعة قسم التفتيش الصحي وشعب ووحدات نظيره في اإلدارات الصحية في المحافظات وفي التنسيق مع 

 .السلطات المختصة

قطة المتوسطة والنقطة البعيدة( من ب( فحص نسب الكلور الحر في اليوم وفي ثالث نقاط: قرب نقطة المياه والن

نتائج بسجل فتح قبل العاملين في المراكز الصحية وبالتنسيق فيما بينها من حيث القرب والبعد عن مشروع المياه و

إلى النظراء المعنيين داخل المنطقة  الالزم القياس الدقيق ، واإلبالغ عن أي فشل في معالجة المياه في الوقت 

الصحي ثم تعزيزها برسائل رسمية. يجب أن تكون نسبة الكلور في أقصى نقطة في الشبكة أقل  الجغرافية للمركز

 .( ، وتحت إشراف عمال التفتيش الصحي7( جزء في المليون )الملحق 0.3من )

الميكروبي وتحت إشراف مراقبي  الفحصج( يتم اختبار كل مركز صحي لسحب عينتين من المياه ألغراض 

ختبر الصحة العامة في المحافظة ، وأخيًرا إبالغ المركز الصحي فور ظهور النتائج. تحت الفحص الصحي في م

 .إشراف ومتابعة مراقب الفحص الصحي

 .د( متابعة توفير مواد الشب والكلور لجميع مشاريع المياه من قبل الجهات المعنية

المياه بخطوط كهرباء طارئة أو هـ( التنسيق مع مديرية المياه في المحافظة عن طريق ربط جميع مشاريع 

 .المولدات من قبل الجهات المعنية ها تزويد

 .و( تشغيل جميع مشاريع المياه بكامل طاقتها خالل ارتفاع درجات الحرارة

 .الشبكة من قبل الجهات المعنيةفي تسرب الكسورات و الز( مراقبة وإصالح 

وإخضاعها الختبار الكلور وتجهيزها بتصاريح صحية صادرة عن قسم  سيارات المياه الحوضيه ح( إعداد 

 .التفتيش الصحي وبدعم من مجلس المحافظة

ط( يحدد المركز الصحي المناطق ذات الخطورة العالية )المناطق غير المزودة بشبكة المياه الصالحة للشرب 

ة في المياه والمناطق المسجلة انخفاض والمناطق ذات نسبة التلوث العاليين نازحالتي فيه سكان والمناطق 

سابقا  فيهامستمر في قياس نسبة الكلور والمناطق التي توجد بها أعداد كبيرة من حاالت اإلسهال والمناطق التي 
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إلى مجلس المحافظة أو المجلس البلدي لغرض تزويد هذه  وتقديمها تلك المناطق ، لكوليرا( وإعداد قائمة 

 .لمناسبة لالستهالك البشريالمنطقة بمياه الشرب ا

 :ي( توفير أقراص تعقيم المياه وتوزيعها على المناطق عالية الخطورة ، وفقاً لما يلي

تزويد العائالت في المناطق عالية الخطورة بحصص شهرية من قرص واحد في اليوم للعائلة المكونة من   •

أشخاص( ،  10-5ص يوميًا لعائلة تتكون من )خمسة أشخاص أو أقل )ثالثون قرًصا شهريًا( واثنان من األقرا

. ويمكن زيادة هذه الحصص خالل أوبئة الكوليرا أو حمى التيفوئيد ، أو كلما كذا ( ( ستين حبة شهريا وه60أي )

كان ذلك ضروريا للصحة الوقائية ، والنظر في توزيع أقراص تعقيم المياه للمناطق عالية الخطورة من المهام 

 .الصحة.مراكز  نبغي أن تتبعها وحدات األمراض واالضطرابات المعوية الحادة والوقائية التي ي

فتح سجل خاص عن كيفية استالم وتوزيع األقراص باإلضافة إلى مواد وقائية أخرى وتحت إشراف مدير  • 

 .المركز الصحي ومتابعة مدير القطاع واإلدارات المسؤولة في إدارة الصحة العامة

الصحي للمستفيدين من المقال المذكور وكيفية استخدامه وفوائده )قرص واحد يكفي لتعقيم إجراء التثقيف  • 

 .عشرين لتراً من الماء ويستخدم الماء بعد نصف ساعة

ك( فرض التفتيش الصحي على المخازن العمومية ووضعها تحت سيطرتها ، بما في ذلك المحالت التجارية 

 .وجب القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأنوالمطاعم ومطاعم الكليات والمعاهد بم

 (8ل( تشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ الخطة أعاله والتغلب على الصعوبات والقيود )الملحق 

م( خطة محلية من وحدة مكافحة األمراض المعدية الحادة وإرسالها إلى مركز مكافحة األمراض لألمراض 

 المعدية / قسم األمراض المعوية الحادة

 .االهتمام بالسكان المشردين ومتابعتها ، ومكافحة حاالت اإلسهال الوبائي بينهم

 

 :اإلشراف والمتابعة .6 

 :وثائق وإحصائياتإرسال  -أ 

تسجيل جميع حاالت اإلسهال على أساس أسبوعي واإلبالغ عنها إلى قسم المراقبة الوبائية ، وفقا للصيغة . 1

 .األسبوعية لرصد األوبئة

 اإلخطار الفوري ألي حاالت كوليرا مشبوهة.  2

الماء ، من خالل التقرير الشهري تعقيم إرسال مخزون المعامل ومواد العالج واإلمدادات ، وأقراص  .  3 

 .( ضمن اإلحصاءات الشهرية10( و )الملحق 9)الملحق 

إرسال تنفيذ األنشطة الشهرية )الدورات ، الندوات ، زيارات المتابعة ، اجتماعات اللجان العليا ... الخ(  .4 

 .االنتقالية.األمراض وكذلك تقرير عن التحليل الوبائي لشعبة األمراض المعوية الحادة / مركز التحكم في 

إلى مركز مكافحة األمراض السارية / فظات في المحااإلحصاءات الشهرية المرسلة من اإلدارات الصحية  . 5  

( من كل شهر. يجب أن تكون حاالت اإلسهال المسجلة مماثلة لتلك 15قسم األمراض المعوية الحادة بحد أقصى )

الخاصة بوحدة المراقبة الوبائية في دوائر الصحة العامة / المقاطعات الصحية. يتم تدقيق اإلحصائيات المرسلة 

 ألمراض المعدية ومدير وحدة األمراض المعوية الحادةمن قبل مدير قسم ا

 

 :الزيارات اإلشرافية . 2 

مركزية من قبل قسم األمراض المعوية الحادة في مركز مكافحة األمراض المعدية لزيارة الوحدات المناظرة  أ( 

 .محافظاتلوالمؤسسات الصحية في اإلدارات الصحية با

 .في دوائر الصحة بالمحافظات لزيارة منشآتها الصحية : من قبل الوحدات المناظرةهب( محلي

يتم تقييم إدارات الصحة في المحافظات وفي ضوء ما يتم تحقيقه ومتابعته من عناصر الخطة السنوية     

 .لمكافحة الكوليرا
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( 1 المرفق )   

............. يسجل الوباء )الكوليرا( لسنة الذي  جدول اإلسهال المائي الحاد     

 

 نوع العدوى

 

 

تاريخ 

 التشخيص

 

تاريخ ظهور 

 األعراض

 

 العنوان الكامل

 

 الجنس

 العمر

 

 

األسم 

 الكامل

  التسلسل

NAK  

  

Anaba  Ogawa
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 للتحقيق في تفشي وباء الكوليراسجل المختبر لحاالت اإلسهال  )2 ملحق ) 

تاريخ 

إرسال 

العينات 

إلى 

المختبر 

 المركزي

  

 نتيجة الفحص

  

تاريخ 

أخذ 

  العينة

  

  

العنوان 

 الكامل

  

  

  الجنس

  

  

  العمر

  

  

األسم 

  الكامل

  

  

  التسلسل

  

    

 أيجابيه

  

  

سلبيه 

   

NAK  

  

Anaba  Ogawa  
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  ) 3) ملحق

 (التحليالت الوبائية لمرض اإلسهال الوبائي )الكوليرا

  االسم الثالثي 

  رقم الموبايل 

 :منطقة االختصاص المحافظة: 

 :داله أقرب نقطة :       الدار:المحله  :مكان

عنوانال  

  تأريخ الوالده 

 الجنس    ذكر                          أنثى

أكثر من مهنة واحدةالمهنة )إذا كان هناك   )  

  

 بداية األعراض      /    /2018 

 الغثيان القيء تقلصات البطن الصداع

 (تشنجات عضلية أخرى )تذكر

 األعراض

  فترة ظهور األعراض في أيام 

 عيادة الخارجية بالمستشفىال

 ي مركز صح

األستشارهمكان   

2018تاريخ الدخول / /   

2 018/ /  الخروجتاريخ   

حالة االستشفاءفي   

 :(ال الجفاف )الخطة أ

 :(بعض الجفاف )الخطة ب

 :(الجفاف الشديد )الخطة ج

 ( مستوى الجفاف )خطة العالج

ال                   نعم  

نوع المضادات الحيوية   ؛: اذا نعم  

 هل تم إعطاء المريض المضادات الحيوية؟

توفي في المنزل               مات في المستشفى المريض   تحسن

 غير معروف

 نتائج المرض

 مرض السكري وأمراض القلب / أمراض القلب

 نقص المناعة

 مرض الكبد

 مرض الكلية

 الحالة الصحية للمرضى

نوع العينة؟                  هل تم أخذ عينة؟  

018 2/    /      تاريخ أخذ العينة:  

لم يتم          إيجابية           سلبية           اختبار سريع:  

لم يتم         إيجابي          سلبي            اختبار ثقافي:  

 

 ؟Vibrio أي نوع من  إذا كانت إيجابية

لم يتم اختباره          حساسية المضادات الحيوية؟ تم اختباره:  

 

 قائمة المضادات الحيوية الحساسة -

 قائمة المقاومة للمضادات الحيوية -

 معلومات المختبر
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 ]الة ]الشبكةسأ

RO 

 مياه معبأة

مصادر أخرى )على سبيل المثال ، مياه النهر ، البحيرات ، اآلبار 

 (، إلخ

 مصدر مياه الشرب

 :الكلور الحر في الماء

 :فشل الجراثيم

 :الفشل الكيميائي

الماءفحص نتائج   

ال        نعم   

ماذا؟     إذا كانت اإلجابة نعم:   

؟تناولها أين تم   

2018/           /              ؟تأريخ تناولها   

هل تناول المريض السمك أو األعشاب البحرية الغير 

 مطهية؟

 ال    نعم 

 إذا كانت اإلجابة نعم: ماذا؟

 ؟تناولها أين تم 

 2017/     /      ؟ تناولها   تاريخ 

هل تناول المريض الخضروات أو الفواكه غير 

 الصحية؟

 حدد      غير معروف  ال    نعم        المضادات الحيوية: 

 حدد      غير معروف  ال    نعم           العالج الكيميائي: 

 :حدد     غير معروف   ال    نعم          العالج اإلشعاعي: 

 حدد     غير معروف    ال    نعم                  الستيرويد: 

 حدد       غير معروف   ال   نعم           قرحة:   عالج    

 آخر

هل يستخدم المريض أي من العالجات المذكورة قبل 

 اليوم الثالثين من بداية األعراض؟

 غير معروف              ال         نعم

 ؟أين  إذا كانت اإلجابة بنعم 

 2018/    تاريخ العودة: /        2018 /       تاريخ السفر: / 

أيام من بداية المرض. هل سافر المريض خارج  5 قبل

 العراق؟

 غير معروف               ال             نعم 

 إذا كانت اإلجابة نعم: ما هي درجة القرابة؟

 2017 /        /       بدأ التاريخ تظهر األعراض؟

 هل يتعرض / تتعرض لنفس عوامل الخطر المذكورة أعاله؟

 ماذا؟ نعم:    إذا كانت اإلجابة

هل تعرف مريًضا لديه األعراض التالية التي ظهرت 

( حديثًا )التعب واإلسهال والحمى وآالم البطن  

غير معروف             ال                     نعم   هل يعيش المريض في مخيم للنازحين؟ 

غير معروف             ال                     نعم   الحمل للمرأة 

  

  
2018/     /    تاريخ استكمال االستمارة:  

: القسم:                          القطاع                                                                   المنشأة الصحية: أسم    

 

: اسم الشخص الذي قام بجمع البيانات     
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 ) 4ملحق رقم )

 

 على الكوليرااالستعدادات مختبر للسيطرة 

 لمختبرااستعداد أوال: 

 .إعداد أفراد المختبر إلجراء الفحص بشكل صحيح ومع األداء المتقدم. 1

دقة مع األخذ بعين المختبرات ومتطلبات أداء الفحص بشكل صحيح مع التشخيص السريع والإعداد متطلبات . 2

 .االعتبار المعدل المتوقع للحاالت

 .تأكيد البكتريولوجيةالالمختبر المركزي للصحة العامة مسؤول عن إجراء اختبارات  3 .

 .إعداد مختبرات الصحة العامة لتلقي جميع العينات إلجراء اختبار الكوليرا واختبار األداء المتقدم 4 .

ظات وتوزيعه على جميع مختبرات الصحة العامة في المحاف CARY & BLAIR MEDIUMتوفير الناقل  5.

 .( مل3-2( مل وحجم )10ويتم إعداده في أنابيب بالستيكية أو زجاجية سعة )

 .يجب أن تكون المتطلبات كافية لمدة ثالثة إلى أربعة أشهر في جميع المختبرات 6. .

 .يجب تحديد فريق مدرب ومدرب للسيطرة على الوضع 7 .

ة إلى المختبر المركزي للصحة العامة إلجراء ٪ من العزالت السلبي10إرسال جميع العزالت اإليجابية و  . 8

 .االختبارات التأكيدية

  

ثانياً: دور العاملين في مختبرات المراكز الصحية والمستشفيات )في بغداد والمحافظات( ومختبرات الصحة العامة 

 في المحافظات والمختبر المركزي للصحة العامة في تشخيص الكوليرا

  

 :الصحيةأ. مختبرات المراكز 

إلى المستشفى الذي يقوم بأداء اختبارات  Media Cary & Blair الناقلة الجههخذ العينة وقم بنقلها من قبل   -

 .الكوليرا

 مختبرات المستشفيات -ب 

عزل وتشخيص عدوى الكوليرا من العينات التي يرسلها المركز الصحي وعينات من المريض والمريض إلى   -

تربيتها إلى اللوحات التشخيصية وإجراء االختبارات البيوكيميائية المتوفرة وإرسال العينة إلى المستشفى ومن ثم 

مختبر الصحة العامة في المحافظة. في حالة قيام المستشفى في بغداد بإرسال العينات مباشرة إلى المختبر المركزي 

 .للصحة العامة

 :الصحة العامة بالمحافظات مختبرات  -ج

راء جميع االختبارات التشخيصية البكتريولوجية لبكتيريا الكوليرا ، ثم إرسال العينات إلى المختبر المركزي إج         

 .للصحة العامة إلجراء اختبارات التأكيد

 :مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد -د

ة ومقاومة المضادات الحيوية إجراء اختبارات تشخيصية للعدوى بالكوليرا وتحديد األنماط المصلية وتحديد حساسي -

 .المستخدمة في عالج الكوليرا بالطرق التقليدية والحديثة

 

 ثالثاً: تشخيص دليل عمل بكتيريا الكوليرا

 القلوية المياه (PH 8.6) يتم أخذ العينة إما مباشرة أو نقلها إلى مركز كاري وبلير. يتم وضعها في الوسط  .1

peptone  درجة مئوية 37-35ساعات في  6-4. يتم تحضينها لمدة. 

  MacConkey + TCBS الزراعية التالية )عن طريق الدم االوساط بعد نهاية فترة الحضانة يزرع على  .2

 .درجة مئوية 37-35ساعة في  24وحضنت لمدة 
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وعديم  TCBS على مركز يذهببعد ظهور نمو جرثومي على مجتمعات زراعية مختلفة )مثل لون نمو جرثومي أصفر 

الالكتوز غير المصاب( وعلى الدم األوسط .وهو انبساطي ويظهر تحلل واضح و هو ) MacConkey المركز اللون في 

 .(Beta Haemolysis) من نوع بيتا

 .أبدا TCBS ، يعمل االختبار من مركز MacConkey تجاوز اختبار أوكسيديز( من مركز الدم أوبعد أن يتم 

البيوكيميائية من قبل مجموعة من السكر ألنها تزرع في مستعمرات الثقافة الخاصة ويتم يتم إجراء االختبارات  .3

 :م. عرض النتائج الوكاالت 37-35ساعة بدرجة  24تحضينها لمدة 

 أجار الحديد kligler: حمض / األلك ال غاز H2S 

 ماء ببتون من أجل indol: إيجابي 

 شبه صلبة: motile / manitol الهياج 

 ترات: إيجابيةسيميون سي 

 اليوريا: سلبي. 

 37-35ساعة عند  24تحضينها لمدة  ويتم Api 20 E يتم إجراء االختبارات البيوكيميائية من قبل العديد من المختبرات    

 درجة مئوية

 .يتم التعرف على النتائج بعد إضافة الكواشف والدليل المصاحب لها    

 :سيروتونين أنتيسيرا ، ويشمل ذلك نوعينيتم إجراء االختبارات المصلية بواسطة  .4

  

A-Polyvalent 01-   إذا كان موجبًا  أ 

 -Monovalent - Ogawa + inabaب 

if polyvalent (negative) monofalent 0139 (if negative) – ج     

Vibrio cholera non-01        ،non-0139 (NAG) 

 

 :المتوسطة يتم وصف المضادات الحيوية التالية Muller Hinton أجار يتم إجراء اختبار حساسية الدواء على  .7  

 .تتراسايكلين •

 .األمبيسلين •

 .الكلورامفينيكول •

 methoxazole-ميثوبريم •

• Erythromycine. 

 .دوكسيسايكلين •

 .سيبروفلوكساسين •

 حمض الناليديكسيك •

وقياس مناطق التحلل من قبل الحاكم  ومقارنة النتائج مع الجداول متر  37-35ساعة عند درجة حرارة  24ويتم احتضانها لمدة 

 0القياسية الختبارات الحساسية الصيدالنية ووفقًا لعزل المعيار المبين في الجدول 

  

مالحظة: يتم إرسال العزالت البكتيرية إلى الثقافات الصلبة وال توجد مرحلة من مراحل التشخيص للمختبر المركزي للصحة 

  .ة إلكمال مراحل التشخيص وإرسال النتائج إلى مركز مركز مكافحة األمراض الساريةالعام
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 )5رقم الملحق )
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 )6ملحق رقم )

 )تقرير الوفيات عن اإلسهال )الكوليرا

  

 ----- مركز الصحة ----مستشفى  ---------قطاع  - ----------وزارة الصحة 

 ---------- - ------------- العنوان الكامل ---الجنس  ----العمر  ----------------------اسم المتوفى 

 --------------- مكان الموت ------------تاريخ الوفاة 

 -------------- تاريخ ظهور األعراض السريرية

 :أعراض مرضية

  

  

 :التشخيص النهائي للمرض

 :طريقة التشخيص

 :أسباب الوفاة

  

  ) :مفصلبشكل دابير العالجية المتخذة )الت
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   الكلور لمياه الشرب فحص( سجل 7ملحق رقم )

  

ءهوالمقرنسبة الكلور  

أبعد نقطه عن  التسلسل التأريخ تأريخ الفحص المنطقه

 المشروع

الشبكه 

 المركزيه

أقرب نقطه عن 

 المشروع
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 ( 8ملحق رقم )

 تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الخطة  

 - :وزارة الصحة / تتكون منأوالً ، عمليات اللجنة في 

 

                                                        وزير الصحة  -

 رئيس

                                                   ممثل وزارة الدفاع -

 عضو

                                           ممثل عن وزارة الداخلية -

 عضو

                             الجمعية الطبية للتجمع الشعبيممثل  -

 عضو

                                       ممثل وزارة التربية والتعليم -

 عضو

ممثل وزارة التعليم العالي والبحث  -

 عضو                     العلمي

                                          ممثل عن وزارة التجارة -

 عضو

واإلسكان  األعمار ممثل وزارة  -

 عضو                    والبلديات 

                                         ممثل عن وزارة الكهرباء -

 عضو

                                             ممثل عن وزارة النفط -

 عضو

                                      ممثل وزارة الموارد المائية -

 عضو

                                           عضو هيئة البيئة العامة -

 عضو

                                     البيئة ببغداد دائرةممثل عن  -

 عضو

                                                   بغداد أمانةممثل  -

 عضو

                                       ممثل مجلس محافظة بغداد -

 عضو

                                                       المفتش العام  -

 عضو

                                     مدير عام قسم الصحة العامة -

 عضو

                                     مدير عام قسم األمور الفنية  -

 عضو

مدير عام الشركة العامة لألدوية  -

 عضو      والمستلزمات الطبية

                        مكتب الوزير / مدير إدارة المعلومات -

 عضو

                       مدير مركز مكافحة األمراض السارية -

 عضو

                                      التفتيش الصحي قسم مدير -

 عضو

                                      الصحة تعزيزمدير إدارة  -

 عضو

                                 مدير قسم المختبر المركزي.  -

 عضو

                                  مدير الرعاية الصحية األولية -

 عضو

                            المعدية الحادةمدير شعبة األمراض 

 المقرر

 

 

 :مهام اللجنة

  ذات  وشرح األسباب ومناقشتها مع الجهات وبائي للحاالت المؤكدة  تحليل من خالل   محافظة الوبائي لكل  الوضع  رصد   -

.العالقة
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. 

 :ثانياً: اللجنة العليا في كل محافظة: مؤلفة من

 المحافظ  رئيسآ

 مدير عام دائرة الصحة العامة عضو

 مدير الصحة العامة  مقرر

 مدير قسم البيئة عضو

 مدير دائرة البلديات عضو

 مدير دائرة المياه عضو

دائرة المجاري مدير   عضو  

الكهرباءدائرة مدير   عضو  

التربيه مدير عام  عضو  

 ممثل وزارة الدفاع عضو

 ممثل وزارة الداخلية عضو

وزارة النفطممثل  عضو  

 ممثل وزارة الموارد المائية عضو

 

 

مالئمته ، خاصة نظرائه من اللجنة واللجنة العليا للمحافظة وفق متطلبات العمل  اها تر فقرهمالحظة: يمكنك إضافة أي 

 .المركزية العليا

 

 - :وظائف اللجنة العليا في المحافظة

 .الوبائي للكوليرا في المحافظةمتابعة تنفيذ عناصر الخطة ومراقبة الوضع  1.  

 :اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة وإصدار التعليمات لمعالجة العقبات والسلبيات من خالل 2  .

 .توظيف جميع الموارد من اإلدارات ذات الصلة عند حدوث تفشي المرضأ . 

 .التنسيق مع اإلدارات المعنية في المحافظة والممثلة في اللجنةب. 

 بعة توريد األدوية والعالجات واللوازم الطبية وغيرها لمدة عام واحدمتا -ج 

أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لمتابعة أعمال اللجنة التنفيذية إلدارة الصحة العامة وإرسال محضر االجتماع إلى مركز  -د

 .مراقبة األمراض المعدية
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 :)غرفة عمليات مكافحة الكوليرا( تتكون منثالثًا: اللجنة التنفيذية في وزارة الصحة: 

     

الصحة لدائرةالمدير العام  رئيسأ  

التفتيشدائرة مدير  عضو  

الصحة العامةدائرة مدير  عضو  

والتجهيزاتمدير الشركة العامة للصيدلة  عضو  

 مدير الشؤون الفنية  عضو

 مدير مختبر الصحة العامة عضو

رقابي البرنامج المدير وحدة رعاية صحة الطفل المتكاملة أو  - عضو

رسمي لإلسهالال  

 مدير شعبة المختبر عضو

 مدير قسم تعزيز الصحة عضو

 مدير مستشفى الحميات  - عضو

 مدير مستشفى طب األطفال عضو

على  األمراض األنتقاليه مدير شعبة  عضو  

 مدير قسم التفتيش الصحي عضو

وحدة األمراض المعويةمدير  عضو  

 

قد تعتبره اللجنة التنفيذية مناسبًا ووفقًا لمتطلبات العمل عضو أي  -مالحظة:  . 

 

 

 

 :وظائف اللجنة التنفيذية

 
 تنفيذ عناصر الخطة المركزية 

 وزارة الصحةأعطاء نسخه الى إعداد خطة محلية و. 

  الساريةلسيطرة على األمراض اإرسال معلومات إحصاءات إلى مركز. 

  ( متابعة اإلخطار الفوري لحاالت الكوليرا المؤكدة Anaba;Ogawa من قبل شعبة األمراض السارية وإبالغ مركز )

 .( ساعة24مكافحة األمراض السارية عن الحاالت المؤكدة لمدة ال تتجاوز )

  الكوليرا  وجود  الماء والتحقيق فيالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مياه الشرب اآلمنة والتحكم في نسبة الكلور في

في الماء نتيجة االختبارات البكتريولوجية من قبل مختبر الصحة العامة في المحافظات باإلضافة إلى إدارة مختبر 

 .البيئة

 متابعة الصرف الصحي البيئي في المحافظة وبالتنسيق مع اإلدارات المعنية. 

  قبل العاملين في المراكز الصحيةتشكيل فرق لمتابعة التحقيقات الوبائية من. 

 تنفيذ الخطة وتوفير متطلبات العمجراء زيارات ميدانية للمراكز الصحية لمتابعة أ 

 متابعة المخازن التي تسيطر عليها الصحة. 

  تفعيل عمل التوعية الصحية.  
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 (9الملحق )

 قسم الصحة

  

 الكوليراللسيطره على مخزون الرصيد المتبقي من السوائل المختبرية والوريدية 

 

  

CARY & 

BLAIR kg 

TCBS 

kg 

Peptone 

kg 

Kligler 

kg 

Polyvalent 

Vial 

Inaba 

Vial 

Ogawa 

Vial 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

        

Ranker 

Lactate 

Solution 

Rinker 

solution 

Oral 

perfusion 

(Bag) 

Zinc pills Canola Will give Water 

sterilization tab

lets (grain) 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

        

  

  

2018/     /    مدير وحدة األمراض المعوية الحادة  

2018/      /           مدير شعبة األمراض السارية  

2018/       /               مدير إدارة الصحة العامة   
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 )10الملحق )

 2018المياه لشهر __________ جدول متابعة توزيع أقراص تعقيم 

 __________ وزارة الصحة

 ________________قسم الصحة العامة

 

 التسلسل القطاع الكميه المتبقيه المصروف تأريخ انتهاء الصالحيه المالحظات

         1- 

         2- 

         3- 

         4- 

         5- 

         6- 

         7- 

         8- 

         9- 

         10- 

   مجموع المتبقي      

 - :مالحظات

 .الطبية المستلزماتإلى نتائج قسم التسويق بشركة مضافآ يشمل الرصيد اإلجمالي رصيد القطاعات  1 .

 .التي تم إنفاقها الحبوبالتحقق من المبلغ الذي يتم إنفاقه على استئجار السيارات مع كمية 2 .

 .وليس الشريط بالعدد من الحبوب تذكرت الكميات فقط  3.

  

 2018/      /    مدير وحدة األمراض المعوية الحادة 

 2018/       /             مدير شعبة األمراض السارية

 2018 /      /                  الصحة العامة دائرة مدير 
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 المصادرومعلومات أضافيه 

 

1. UNICEF Cholera toolkit 2013:http://www.unicef.org/cholera/Cholera-Toolkit-2013.pdf 

 

2. MSF Cholera guidelines 2004:http://water.care2share.wikispaces.net/file/history/MSF+-

+Cholera+guidelines,+2004.pdf 

 

WHO fact sheet on cholera: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/en/ 
 
 
 
 

o بيانات خط األساس ورسم خرائط لمخاطر محددة لكل منطقة 
o  والمسؤوليات المسندة فيما يتعلق بالتأهب والمراقبة هالمحدد إجراءات الموقع 
o نقاط االتصال الرئيسية ومسارات اإلحالة 
o  االستجابة للفاشية محددة لكل موقعخطة عمل 
o خطة عمل لضمان وجود جميع إجراءات التأهب والمراقبة 
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