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 مالحظة حول هذه الوثيقة
 

د لتحقيقيتمثل الغرض من هذه الوثيقة في توضيح وتلخيص الخطوات المطلوبة  فعال  ترصُّ
دقائمة لحاجة ال تكون فهي تناقش متى، وأين، ولماذا  .للكوليرا  إنشاءيمكن الكوليرا، وكيف  ترصُّ
دنظام  للكوليرا يكون مفيدًا وعالي المردود. إلبداء المالحظات، والتصحيحات، واإلضافات،  ترصُّ

 .Info@Stopcholera.orgيرجى االتصال بالمؤلفين على الموقع االلكتروني 
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 المقدمة
 

دمتى وأين ولماذا تكون الحاجة قائمة ل حاالت الكوليرا، وكيف يمكن للمرء إنشاء نظام  ترصُّ
د يكون مفيدا وعالي المردود؟ وتعتمد اإلجابة على هذه األسئلة على األهدا  الموضوعة  ترصُّ
اهتمام. وعلى ر، أو في منطقة محددة تكون محل طومدى وبائية مرض الكوليرا في الق للنظام

في بنغالديش، لكوليرا لسمية السنوية امو الد معالم أنماط يحدوضع لتسكيل المثال، إن نظاما ي
دم مختلفا تماما عن نظاسيكون  كل بضع  إال فاشياتالتحدث فيه يقام في بلد أفريقي، ال  ترصُّ

. كما أن كال النظامين سيكونان ة لهاحلعند أول مر  ما فاشية يحاول اتكتشا  وقوعسنين، و 
دمختلفين عن ال المقصود منه تكيُّن أي من المناطق تمثل "الكقع الساخنة"، أو األشد عرضة  ترصُّ

داإلصابة بالكوليرا داخل بلد ما. كل هذه السيناريوهات تتطلب نظام  لمخاطر يكون مصمما  ترصُّ
 المعين. ، وفي الموقفلتلكية االحتياجات الخاصة بمكافحة الكوليرا في المنطقة المحددة

 
دويمكن تصنيف أنواع ال  بوجه عام، على النحو التالي: ،ترصُّ

 
 د  من أجل االتكتشا  المككر لفاشيات الكوليرا ترصُّ

 رصد مسار الفاشية 

 ."اتكتشا  "الكقع الساخنة للكوليرا 

 د  روتيني للكوليرا في مناطق موطونة لتحديد معالم الوضع الوبائي لها. ترصُّ

 .اتكتشا  المجموعات األشد عرضة للمخاطر 

 .رصد مدى فعالية برامج الوقاية من الكوليرا 

 د  كوليرا.وفيات ال ترصُّ

 دال  الكيئي )المياه(. ترصُّ

 

 تحديد حاالت الكوليرا
 

قكل وصف نهج ما لكل موقف، على المرء أن ينظر في الطرق المختلفة لتحديد الحاالت في 
دالنظام الخاص بالمثل ذلك  إحدى تعريف الكيفية التي سيتم بها تحديد الحاالت،  . ويعدُّ ترصُّ
دللمهمة بالنسكة ألي نظام الولى األ الخطوات ا"، بوجه عام، تحديد حالة ما "سريرييمكن، . و ترصُّ

 ما تصفه منظمة الصحة العالمية.التعريف السريري ك إذا كانت العالمات واألعراض تتفق مع
يد نتائج الحالة إذا تم تأتك ،حالة إصابة مؤكدة بالمرضالوعلى نحو بديل، يمكن أن تكون 
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يتعين أيضا األخذ  ،مفيداً أمرا  ما حالةريف وبيولوجية. وعلى حين يكون تعمزرعة ميكر السريرية ب
يشريكية اإلبخاصة، في االعتكار أن األمراض اإلسهالية الحادة يمكن أن تسككها عوامل أخرى، و 

ان المعوي؛ وبالتالي سو  تحتاج حاالت الكوليرا، غالكا، إلى تأتكيد. وتعتمد القولونية المنتجة للذيف
 .التي تحتاج تأتكيدًا على الموقفسكة الن
 

بوجه عام، إجراء  ، يتطلبأعراض إسهاليةابة بالكوليرا لدى مريض ما تكون لديه وإن تأتكيد اإلص
هي هذه  تظل(، و في أحيان نادرة O l 39)أو  O lمزرعة للكراز لعزل الضمَّات الكوليرية 

شيوعا إدخال اختكارات التشخيص السريع، وأتكثرها  ،منذ وقت قريب ،الطريقة المعيارية. ويجري 
ميزة  ختكاراتهذه االتمتلك اإلصابة بالكوليرا. و ة التكتشا  شرائط الغمس، كوسيلب هو الختكار

دقيقة. ومن بين هذه االختكارات السريعة، اختكار كريستال في سي  15توفير النتائج في غضون 
(Crystal VCإنتاج سكان دياغنوستكس( )Span Diagnostics ) ،ة ينسكة الحساستكلغ  الذي

 وجود نتائج إيجابية زائفةأن %، ما يشير إلى 70حوالي %، لكن نسكة النوعية فيه 90نحو لديه 
لسريعة . ولم تثكت بعد صالحية األداء الميداني لألنواع األخرى من االختكارات اأمر مألو 

 عند( بتقييم اختكارات كريستال في سي، DOVE) "دو "قام مشروع المطروحة في األسواق. و 
في مياه بكتونية قلوية لنحو ست ساعات. والطرق الخاصة بهذا اإلجراء أوال احتضان العينة 

 اختكارمن عينات الكراز باستخدام مقايسة  O lموجودة في دليل اتكتشا  الضمَّات الكوليرية 
" توب كوليرامجموعة مستلزمات س"غناة، الموجودة في شرائط الغمس الم  

(StopCholeraToolkit) الطريقة المغناة، تظل . ولدى استخدام شريط الغمس هذا، مع هذه
وعلى الرغم من أن هذا االختكار  .1%90نسكة الحساسية مرتفعة، وتزيد نسكة النوعية، لتتجاوز 

في المناطق النائية  تاحة في نفس اليوم، ويمكن تنفيذهيحتاج بضع ساعات، فإن النتائج تكون م
 دون الحاجة إلى وجود مختكر أو اختصاصيين مدربين في مجال الميكروبيولوجيا.

 
خدام عينات الكراز، باست سواءً رات، يوليمكويمكن، على نحو متزايد، استخدام طرق تفاعل سلسلة ال

في  في ست ساعات. وكان يفترض، تماء التي تنتوني القلوي من عملية اإلغأو الماء الكك
أن مزرعة الككتريا هي "المعيار الذهكي" التكتشا  الكوليرا، غير أنه حتى المزارع  ،الماضي

ويمكن حل االختالفات بين نتائج أشرطة الغمس  %.100مية ال تتمتع بحساسية بنسكة الجرثو 
كوليميرات. ولم يتم بعد ق تفاعل سلسلة الالمزارع، في بعض األحيان، من خالل طر  ونتائج

قطرات من لمناطق النائية، ولكن يمكن وضع م اتالئتفاعل سلسلة الكوليميرات ل طرق تكييف 

                                                 

 ن مشروع دو  بيانات غير منشورة م (1)
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المختكر المركزي ، ومن ثم إرسالها إلى الكراز أو الماء الككتوني القلوي على ورقة ترشيحعينات 
 إلجراء اختكار تفاعل سلسلة الكوليميرات عليها.

 
 للكوليرا" إعالن "اإلنذار بالكوليرا" أو اإلعالن عن "فاشية

 
ها على صحة العمومية، فالبد من التكيلغ عنلكوليرا على الضوء الخطورة التي تمثلها فاشية ل في

ن فاشية قد وقعت إذا كانت هناك للسلطات الصحية الوطنية واإلقليمية. ويقال إالفور للمقاطعة، و 
في  ،وكان يتم مكان.الان و زممن حيث ال ةطحاالت الكوليرا التي تكون مرتك زيادة مفاجئة في عدد

الماضي، أن تؤجل السلطات االعترا  بوقوع الفاشية، انتظارًا لمعرفة ما إذا تم تأتكيد الحاالت 
لفاشية. ومع ذلك،  ممث ِّلةتم عزل الحالة، وأنها ليست  قد المشتكهة، أو ربما على أمل أن يكون 
االعترا  بفاشية مع رة. فيمكن أن تكون له تداعيات ضافإن تأخير االعترا  بوقوع الفاشية 

يمكن للسلطات والوكاالت سرعة حشد الموارد، كما أن  واإلعالن عنها بصفة فورية، ،الكوليرا
وتميل معدالت  .هالوفيات الناجمة عناحاالت حد من ها يمكن أن ت  مقتضياتاالستجابة الفاعلة ل

ي بداية الفاشية، لكنها تتناقص ف أن تكلغ ذروتهاإلى وفيات الحاالت، أثناء وقوع فاشية للكوليرا، 
الفاشية في وقت مككر، يمكن أن مع تحسن المعالجة والموارد. وعلى ذلك، فإن االعترا  بوقوع 

مكن للقاح يجعل ذ األرواح، من خالل تسريع وتيرة االستجابة الصحيحة. كما أن االستخدام المينق
لفاشية أتكثر أهمية، حيث إنه لو تم استعمال اللقاح، فإنه سيؤدي إلى االعترا  السريع بوقوع ا

 إذا ما أعطى في وقت مككر من وقوع الفاشية. اإلصابة، حاالتوقوع عدد أتككر من تفادي 
 

وعندما ال يستوفي شروط تعريف حالة اإلصابة بالكوليرا سوى عدد قليل فقط من المرضى، 
 استعداداتها. أن تشرع فير حتى يمكن للسلطات الصحية نذااإلفينكغي أن يكون هناك إخطار ب

 وإذا كانت اختكارات أشرطة الغمس متاحة، فيمكن لنتائج تلك االختكارات أن تعزز اإلنذار
ة كوليرية، فيمكن عندئذ . وينكغي إرسال العينات إلجراء المزارع عليها، وإذا تأتكد أنها ضمَّ وتدعمه

زةدياد اإلعالن عن الفاشية. ومع از  وقوع ، فقد يكون ممكنا تأتكيد الخكرة بشرائط الغمس المعزَّ
الفاشية استنادًا إلى نتائج هذا االختكار. ولكن تأتكيد وقوع الفاشية، في الوقت الحاضر، يستلزم 

 نتائج مزارع إيجابية. وجود
 

داستخدام ال  ألغراض االكتشاف المبكر لفاشيات الكوليرا ترصُّ
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 خاللفي كثير من الكلدان، والسيما في عديد الكلدان األفريقية، تقع جميع حاالت الكوليرا تقريكا، 
الفاشيات، لكنها تكون نادرة جدا في األوقات األخرى. ومن ثم، فإن ارتفاع خطر اإلصابة 

فرصة واالتكتشا  المككر يتيح للسلطات الصحية  فقط خالل تلك الفاشيات. كون ليرا يبالكو 
ستجابة السريعة لمقتضيات تلك الفاشيات. وقد تقع الفاشيات بشكل متكرر، كأن تحدث كل اال

فقد ال تكون لدى مقدمي الرعاية  ،مرارات. وبما أنها ال تحدث عام، أو مرة كل بضع سنوا
نهم من التعر  على عالمات وأعراض الكوليرا، وقد ال يكونون الصحية الخكرة الالزمة التي تمك ِّ 

تكر أعاله، فإن معدل وفيات الحاالت يكون غالكا في أعلى مستوياته معالجتها. وكما ذ   خكراء في
خالل المراحل األولى من الفاشية. فإذا تم اتكتشا  الفاشية بسرعة، أمكن إعادة تدريب مقدمي 

وتوفير المزيد من الموارد اإلضافية. لذلك، فقد تستفيد المناطق التي تقع فيها الرعاية الصحية، 
دفاشيات من حين آلخر، من وجود نظام ال  يةمعد التكتشا  الحاالت األولى من فاش ترصُّ

 .الكوليرا
 

تحتاج أيضا  ،خاطر وقوع فاشيات كوليرا متقطعةموعلى جانب آخر، فإن المناطق المعرضة ل
إلى طرق للتعر  بسرعة على المرضى الذين تظهر عليهم عالمات وأعراض الكوليرا، وطرق 
تأتكيد حاالت اإلصابة بها. وهذا ينطوي على تدريب األطكاء والممرضين على كيفية التعر  على 
المرضى المصابين باإلسهال المسكب للجفا . وعلى الرغم من أن الكوليرا يمكن أن تصيب 

ع، فإنه يغلب التعر  عليها لدى المرضىال ممن تزيد  مرضى في أي عمر، بمن فيهم الرض 
وبالتالي، فإذا كان لدى مريض، أو مجموعة من المرضى، إسهال  أعمارهم على خمس سنوات.

صابة اإلاالشتكاه في  (، فيجدر2ساعة 48)لمدة تقل عن ومسسب للجفا  وحاد  وخيم مائي
الحصول على عينة من الكراز. وعلى نحو مثالي، ينكغي إجراء أحد ذلك، عند  ،بالكوليرا، وينكغي

االختكارات التشخيصية السريعة. فإذا جاءت نتيجة االختكار السريع إيجابية لدى إجرائه مكاشرة 
توني القلوي لمدة ست ساعات. فإذا إجرائه بعد إغنائه في الماء الكك من الكراز، ينكغي إعادة

جري بعد اإلغناء( إيجابية، أو إذا لم يكن ر السريع )سواء المكاشر أو الذي يجاءت نتيجة االختكا
ينكغي إرسال عينة براز إلجراء مزرعة عليها وتأتكيد الحالة. وبالنسكة فاالختكار السريع قد أجري، 

شهرًا، فإن حالة وحيدة  12في اإلقليم لفترة تزيد على معروفة كوليرا فيها  وجدللمناطق التي ال ت  
ينكغي إخطار السلطات ؤكدة لإلصابة بالكوليرا، ينكغي أن تؤشر إلى وقوع فاشية للكوليرا، و م

وإذا تأتكدت مثل تلك الحالة، فينكغي أيضا تأتكيد حاالت اإلسهال المائي األخرى  الصحية بذلك.

                                                 

نادرا  همن بدء ظهور األعراض، لكنساعة  24إلى  8ب العالج في غضون عادة يتقدم مريض الكوليرا  لطل (2)
 ما يتأخر عن ذلك.
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أو بإجراء المزارع. وإن إجراء االختكار على عشرة  ،باستخدام اختكار شرائط الغمس المغناةسواء 
إضافيين من مثل أولئك المرضى، يوفر تقريرًا أوليًا عن نسكة المرضى المؤكدة إصابتهم 

دنظام الفاشية، يمكن لالوبمجرد إعالن وقوع  .بالكوليرا مسار يتتكع إلى نظام التحول  ترصُّ
 الفاشية.

 
دويكون هذا النوع من ال الفاشية حاسمًا بصفة خاصة الذي يهد  إلى التعر  بسرعة على  ترصُّ

وقوع  نتيجةللمناطق التي تكون قد شهدت مؤخرا تدهورًا في خدمات المياه والصر  الصحي 
ية، أو مخيمات لالجئين ل، أو جفا (، أو بسكب اضطرابات مدنتكوارث طكيعية )فيضان، أو زلزا

وث ذلك في مناطق ال تكون قد شهدت إصابات بالكوليرا تكون قد أقيمت حديثا. ورغم إمكانية حد
يؤكد انتشار الكوليرا، إذا ما تكين وجود الككتريا؛ ولذلك، ينكغي تعزيز سفي الماضي، فإن الوضع 

دم انظ  حاالت اإلسهال المائي أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانية. ترصُّ
 

 رصد مسار الفاشية 
 

وقو  على سرعة ها للومراقكة مسار  الفاشية، أن يتم رصدهاوقوع ينكغي، لدى اإلعالن عن 
م تغيرات في حساسية المضادات الحيوية، وتحديد انتشارها الجغرافي، وتفهُّ تقدمها، واتكتشا  أي 

 ورتها.متى تكون الفاشية قد استكملت د
 
الفاشية، في في الوقت الحاضر بمجرد إعالن وقوع  ت تَّخذ شيوعًا، التي األتكثر تمثل الممارساتوت

ه، حتى غير أن .دون تأتكيدوب اتكتشا  مزيد من الحاالت من خالل العالمات واألعراض السريرية
وتكون نسكة حاالت  غير مصابة بالكوليرا، موخيالسهال اإل بعض حاالتأثناء الفاشية، تكون 

متكاينة تكاينا ككيرًا. وللوقو  على نسكة حاالت اإلسهال  ،غير المصابة بالكوليراهذه، اإلسهال 
سهال، لحاالت اإل ممث ِّلةالمشتكه إصابتها بالكوليرا، يمكن اختيار عينات براز من العينة ال

وبمراقكة عدد  . إجراء مزرعة لتأتكيد المسكب المرضيبأو  ،ناةباستخدام شرائط الغمس المغ
 لومات مهمة عن مدى وخامة الفاشية.، يمكن اإلحاطة بمعالحاالت السريرية كل يوم وكل أسكوع

لمثل تلك الحاالت،  ممث ِّلةغير أنه يمكن تحسين هذه التقديرات، إذا ما كانت نسكة العينة ال
 دة.مؤكَّ 

 
مة للفاشية إلجراءات متاخإن من طكيعة الكوليرا االنتشار، وبالتالي ينكغي أن تخضع المناطق ال

دال ، ة أيضاتلك المناطق مستعد كانتانتشرت الفاشية إلى المناطق المجاورة، ما حتى إذا  ،ترصُّ
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ستهد  تلك وإذا كانت مخاطر االنتشار مرتفعة، فقد ت   .لمقتضياتها ة بسرعةمكنها االستجابوأ
 المناطق المجاورة باللقاح.

 
دوينكغي، خالل عملية ال عليها. ، إرسال بعض المستفردات الختكار المضادات الحيوية ترصُّ

سيكلين، غير أنه اسة للديوكسي، حسَّ 2016في  حتى وقت قريب جدا ،سالالت الفاشيةكانت و 
يمكن ألنماط الحساسية أن تتغير أثناء الفاشية. ومن المهم استخدام المضاد الحيوي الفعال، 

 الفاشية. وقوعوبالتالي ينكغي التحقق من أنماط الحساسية على األقل كل بضعة أسابيع أثناء 
 

 وأعداد اليومية ومع استمرار الفاشية، يكون هناك احتمال لوجود ارتفاع وانخفاض في األ
وحيث تنزع فاشيات  االتجاهات العامة أثناء الفاشية. ولذلك، ينكغي مالحظة األسكوعية للحاالت.

الكوليرا إلى أن تنتهي من تلقاء نفسها، فإن إدراك متى تنتهي الفاشية يكون أمرًا مطمئنا بالنسكة 
 للسلطات الصحية.

 
 اكتشاف البقع الساخنة للكوليرا

 
ال تكون الكلدان التي بها توطن للكوليرا معرضة لمخاطر هذا المرض بشكل موحد. ومن األمثلة  

ورية الكونغو الديمقراطية، حيث ترتكط المناطق المعرضة لمخاطر شديدة على ذلك، جمه
مكافحة الكوليرا، ينكغي تحديد هذه "الكقع د. وعند وضع خطط بالكحيرات الككرى في شرق الكال

الساخنة" داخل القطر حتى يمكن تركيز الموارد في تلك المناطق. ومع زيادة إمدادات اللقاحات، 
 لكقع الساخنة بالتطعيم.ينكغي استهدا  هذه ا

 
دوالتكتشا  الكقع الساخنة، يمكن استخدام نظام  في اتكتشا  مشابه لذلك النظام المستخدم  ترصُّ

ف تواتر الفاشيات )على النحو المذكور أعاله(، غير أنه ينكغي تحليل الكيانات بحيث يمكن تصني
ض على مستوى المناطق والمقاطعات. وإذا أمكن، ينكغي، حدوث الفاشية ومعدالت المر 

على سكيل المثال، و ، الخطر المرتكطة بهاالتعر  على عوامل محاولة باستخدام هذه المعلومات، 
التحركات غير العادية للسكان )والسيما الالجئون والنازحون داخليا(، والمسافة و الموسم، و المهنة، 

دد الكقع حن تقود هذه المعلومات، بعد ذلك، إلى وضع خرائط تمن الكحيرات الككرى. وينكغي أ
الساخنة في القطر، واألهم من ذلك، أن تقود إلى وضع استراتيجيات محددة لمكافحة الكوليرا في 

ة، وتكون القرى القائمة على الصيد، في بعض الكلدان، معرضة بصفة خاص .هذه المناطق
 هذا المرض بها. لتفشي
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داستخدام ال  الروتيني لتحديد معالم الوضع الوبائي في المناطق الموطونة ترصُّ

  
وتحدث "ذروات  ،في بعض المناطق، وبخاصة في جنوب أفريقيا، تكون الكوليرا متوطنة

لكوليرا، قد ربما على مدار العام. ولألمراض اإلسهالية أسكاب كثيرة، غير أن او موسمية"، بل 
غيرها من األمراض اإلسهالية، كالفيروسة العجلية، بعض المناطق، من تكون أقل شيوعا في 

الكوليرا، من بين هذه األسكاب،  ذيفان المعوي. ومع ذلك، فإنواإليشريكية القولونية المنتجة لل
 تدخالت محددة لمكافحتها. تكنين تكون األتكثر وخامة، وينكغي أل تنزع

 
يمكن أن يكون فعاال من أجل  ألخذ العينات اعديدة لإلسهال، فإن نظاموفي ظل وجود أسكاب 

العمر ب المرتكطة تحديداالمواسمية، والمعدالت  الخصائص الوبائية للمرض، وبصفة محددة، تفهم
لكوليرا في بنغالديش، في شهر آذار/ سكيل المثال، يكون موسم الذروة ل ونوع الجنس. وعلى

تشرين األول/ أتكتوبر في لجزء الجنوبي من القطر، و بالنسكة لوذلك مارس ونيسان/ أبريل، 
قكل تكون هناك ذروة فد، في الشمال. أما في القسم األوسط من الكال ،وتشرين الثاني/ نوفمكر

ومن شأن  .وبعد الرياح الموسمية، التي تهب خالل المدة من حزيران/ يونيو إلى آب/ أغسطس
 فحة هذا المرض.تفهُّم هذه االتجاهات فيما يتعلق بالمواسمية، أن يساعد على التحضير لمكا

 
من مرضى اإلسهال، فإن وجود نظام تسجل فيه  اككير  اوبالنسكة للمراتكز الصحية التي تعالج عدد

إصابتهم بالكوليرا، وإجراء المرضى المشتكه في األعراض والعالمات المرضية لدى عينة من 
عد إحدى الطرق التي تتسم بالكفاءة كراز لتحديد اإلصابة بالكوليرا، يارات على عينات الاالختك

 كل واحد من مأخوذة من ممث ِّلةتكون العينة الأن لرصد االتجاهات الوبائية لهذا المرض. ويمكن 
 نعداد المرضى الذيبحسب أ إسهال مائي، مريضا لديه كل خمسين واحد من أو  ىضعشرة مر 

جميع المرضى الخاضعين  يجري عالجهم. ومن االستراتيجيات األخرى ألخذ العينات، مراقكة
للعالج في مرفق صحي ما لكضعة أيام كل شهر. وينكغي مواءمة الطريقة المحددة الختكار 

لتتالءم مع القيود اللوجستية في المرفق. وفي بعض الحاالت، يمكن لنظام  ممث ِّلةالعينة ال
ييسر عملية إدارة ، يستخدم فيه لوح حاسوبي، أو هاتف ذكي، أن اناتيتضمن قاعدة بيإلكتروني 

 الكيانات لتحقيق فهم أفضل لتلك االتجاهات.
 

 اكتشاف المجموعات المعرضة لخطر اإلصابة
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، الذين يفتقرون إلى الخدمات المجموعات األشد عرضة لإلصابة بهذا المرضتحدث الكوليرا بين 
هناك  ما أنكإنه ة. فعلى حين يعد هذا مكدأ عاما، فللصر  الصحي والمياه المأموناألساسية 

مخاطر مرتفعة غير لون هناك مجموعات معينة من الناس يتعرضبقعًا جغرافية ساخنة، فقد تكون 
باألمراض أو ارتفاع مخاطر الوفاة لديهم إذا ما أصيكوا بالكوليرا. ويشكل الناس تناسكية لإلصابة 

هذه المجموعات لى الخدمات الصحية، واحدة من الذين يعيشون في مناطق نائية جدا، تفتقر إ
دالمعرضة للمخاطر. ونظرا لموقعهم النائي، تكون إجراءات  المرض لدى هذه الفئات  ترصُّ

السكانية أمرًا شديد الصعوبة. وهناك حاجة إلى طرق مكتكرة إلدراك مخاطر الكوليرا في هذه 
وكما أن  ي الوفيات الناجمة عن هذا المرض في هذه المجموعة.والوقو  على كيفية توق ِّ المناطق 

الكعض قد يكونون بعيدين جغرافيا، فقد يكون آخرون مستكعدين اجتماعيا من الرعاية الصحية، 
ويستوجب  .أصيكوا بهذا المرضما ، إذا بشكل أتككر وفيات الحاالتترتفع لديهم مخاطر وبالتالي 

د مكتكرةاستراتيجيات وجود اتكتشا  هذه المجموعات، أيضا،   .ترصُّ
 

 رامج الوقاية من الكوليرارصد مدى فعالية ب
 

تحديد  ورصد لتوثيق نتائج الكرنامج. ويمثلتطوير التدخالت، فإنها تكون بحاجة إلى مراقكة  عند
خدم لقاح الكوليرا مدى فعالية لقاح الكوليرا الفموي، ضرورة واضحة، وقد يكدو أنه كلما است  

يكون خطط التكتشا  وإحصاء الحاالت في المناطق التي  ينكغي أن تكون هناكفالفموي، 
تعر  على الحاالت سريريا، وكذلك باستخدام نظام لل ،المناطق المجاورةفي و  ،قد تم فيهاالتطعيم 

وإذا كان القصد من الحملة هو إجراء تحليل حقيقي للفاعلية، فينكغي تأتكيد  . ممث ِّلةتأتكيد العينة ال
 اإلجراء الخاص بشرائط الغمس المغناة.بومية، أو م المزارع الجرثلحاالت إما باستخداجميع ا

 
قدر أهمية توثيق مدى فعالية لقاح الكوليرا الفموي، يكون تحديد مدى فعالية التدخالت الخاصة وب

المياه والصر  الصحي والنظافة الصحية، أو المعالجة السريرية، أو غير ذلك من بخدمات 
هو أن تقوم الكلدان بوضع خطط  محاولة للجم الكوليرا. والوضع األمثللتي تتم في التدخالت ا

تتضمن مؤشرات لرصد التقدم المحرز بالنسكة لتدخالتها من حيث  ،وطنية لمكافحة الكوليرا
أمكن تجنكها. فإذا كانت الخطط الوطنية، على حاالت اإلصابة بالكوليرا، أو وفيات الكوليرا التي 

فا لخفض معدالت اإلصابة بالكوليرا على الصعيد الوطني، أو لخفض سكيل المثال، تضع أهدا
دعدد المناطق التي بها توطن للكوليرا، فيكون مطلوبا أن يحدد ال  هذه األهدا ت ما إذا كان ترصُّ

د. وينكغي أن تتضمن الخطط الوطنية الطرق التي يتعين استخدامها إلجراء تتحقق يالئم  ترصُّ
 احتياجات الخطة.
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 وفيات الكوليرا دترصُّ 

 
في ظل % من ضحاياها. أما 50يمكن للكوليرا، إذا لم تتم معالجتها، أن تقتل ما يصل إلى 

من الكوليرا. وعلى الرغم من أن معيار أحد معالجة كافية ومناسكة، فال ينكغي أن يموت وجود 
ينكغي أال %، فإنه، في الواقع، 1القياس لمعالجة الكوليرا هو معدل وفيات حاالت يقل عن 

   الناجم عن اإلصابة بالكوليرا.تحدث وفيات بسكب الجفا
 

معدالت  وعادة ما يتم التكليغ بمعدالت الوفيات الناجمة عن الكوليرا أثناء الفاشيات. وتتراوح
%، مع بقاء معظمها يدور 10% و 2ما بين  ،ها في أفريقيا، بوجه عاموفيات الكوليرا، المكلغ عن

دة. وبصفة عامة، هذه المعدالت ليست موح بها تحديدن الطريقة التي يتم %. غير أ4حول نسكة 
د باستخدام عدد المرضى الذين عولجوا في المرفق الصحي حدَّ فإن معدالت وفيات الكوليرا ت  

المنهجية ال يتم استخدامها  ، فإن هذهتكقاسم، وعدد أولئك المرضى الذين توفوا ككسط. ومع ذلك
دائما؛ ففي بعض المواقف، يتم أيضا إحصاء وفيات الكوليرا بين المرضى الذين لم يأتوا للمعالجة 

معدل وفيات الكوليرا. ومن ناحية أخرى، فإنه رفع في المرفق الصحي، األمر الذي ينزع إلى أن ي
رضى لديهم إسهال وليسوا مصابين لما كان أولئك الذين يلتمسون المعالجة، قد يكون بينهم م

 وذلك بإدراج مزيد من المرضى إلى القاسم. ،بالكوليرا، فإن االتجاه سو  يميل ألن يكون أقل
 

دوكوضع أمثل، فإن من شأن  وفيات الكوليرا أن يحدد الوفيات التي تحدث في المرفق  ترصُّ
يتعلق السكب في هذا وتلك التي تحدث في المجتمع المحلي، وذلك بشكل منفصل. و الصحي، 

في  الكوليرا. فإذا كانت الوفيات تحدث الفصل بالتدخالت المختلفة المطلوبة لتحسين معالجة
المرفق الصحي، فتكون هناك حاجة إلى تحسين اإلجراءات العالجية. وقد يتمثل اإلجراء 

د أن تحديالتصحيحي في توفير مزيد من التدريب، أو تحسين توفير األدوية والمستلزمات. كما 
ن الوفاة التي تحدث لمريض أقام بالمستشفى لمدة يوم تمثل ت الوفاة أمر مهم أيضا، حيث إاوقأ

دقيقة من وصول المريض إلى المرفق  15مشكلة مختلفة عن حالة وفاة من الكوليرا تحدث بعد 
الصحي. وعلى الجانب اآلخر، إذا كانت الوفيات تحدث في المجتمع المحلي، فتكون هناك 

اجة إلى تدخالت مختلفة، مثل تحسين المواصالت، أو االتصاالت، أو تطوير مرافق عالجية ح
 جديدة تكون أقرب إلى المرضى.
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وإلى  .وماتزال الحاجة قائمة إلى طرق معيارية التكتشا  الوفيات الناجمة عن الكوليرا وإحصائها
ذ أن يتم حساب معدالت وفيات الكوليرا على أساس حاالت أن يتم إعداد هذه الطرق، فإننا نحك ِّ 

التي أولئك الذين يتوفون داخل مرفق المعالجة، مع تعديل القاسم وفقا لنسكة حاالت اإلسهال 
وفضال عن ذلك، فإن عدد حاالت اإلصابة بالكوليرا في المجتمع  يتأتكد أنها مصابة بالكوليرا.

ق صحي ثم توفيت، ينكغي إحصاؤها على نحو منفصل؛ المحلي التي لم تتلق عالجا في أي مرف
 ومع ذلك، ينكغي إدراج أعدادها أيضا في التقارير المقدمة إلى السلطات الصحية.

 
دإجراء ال  البيئي )المياه( ترصُّ

 
دبما أن الكوليرا هي، في المقام األول، عدوى منقولة بالماء، فإن  المياه بغرض اتكتشا   ترصُّ

د  انتشار الككتريا فيه، يعد نشاط  فعلى سكيل المثال، إذا كانت إمدادات مياه الكلدية،  .منطقيا ترصُّ
التلوث أو  إزالةأو مياه بئر معينة ملوثة بالضمة الكوليرية، فيكون أول إجراء ينكغي اتخاذه هو 

كة وفعالة التكتشا  الكوليرا في إغالق مصدر المياه. وليست هناك، مع األسف، طريقة مناس
تقصي الفاشيات، أو كيقها على برامج الصحة العمومية من أجل الماء، بحيث يمكن تط

قد قام مؤخرا بتطوير فاشية. وكان مشروع "دو " الاستخدامها كإنذار مككر للتحذير من وقوع 
هذه الطرق ماتزال مد على شرائط الغمس التكتشا  الضمة الكوليرية في الماء، إال أن تطرق تع

 .3تعتكر تجريكية
 

داتخاذ اإلجراءات استنادا إلى نتائج ال  ترصُّ
 

دينكغي تنظيم الكيانات المستمدة من نظم ال وتكليغها إلى السلطات الوطنية، وإلى منظمة  ترصُّ
دالصحة العالمية. وكما أن هناك عدة فئات من ال جة إلى أنواع مختلفة ، فقد تكون هناك حاترصُّ

وبعض هذه التقارير تتطلب إخطارًا عاجال للسلطات في وزارة الصحة،  (.I)الجدول من التقارير 
في حين تتطلب تقارير أخرى تحليال أتكثر دقة قكل أن يتم نشرها. وكلما كان ممكنا، ينكغي أن 

كا ما تكون القواسم غال ها أعدادًا، ولكنتكون التقارير مقدمة في شكل معدالت بدال من كون
دكل نوع من أنواع الوثقة توثيقا جيدًا. وهناك فرص أمام الخاصة بالمعدالت غير م هذه  ترصُّ

وطرق فريدة لالتكتشا ، والتكليغ وتحليل  ،من حيث التكليغ عن طريق الهاتف المحمول ،لالبتكار
 الكيانات.

                                                 

 على المجموعات الراغكة في تقييم هذه الطرق االتصال بفريق مشروع "دو " (3)
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دنوع ال  نوع التقرير النتيجة ترصُّ
د من أجل  ترصُّ

االتكتشا  المككر 
 لفاشيات الكوليرا

اتكتشا  سريع لفاشية في منطقة ليست بها 
 حاالت معروفة

وزارة الصحة إلعالن اإلنذار بالكوليرا، تقرير عاجل ل
 أو بفاشية كوليرا مؤكدة

وصف للفاشية لتحديد مدى وخامتها وتسارع  رصد مسار فاشية
 انتشارها وانحسارهاتقدمها، و وتيرة 

تقارير أسكوعية في شكل جداول )أعداد الحاالت 
ا سريرًا، مع نسكة تلك الحاالت المؤكدة(، فة تعريفمعرَّ 

بما يشمل تحليال بحسب العمر، ونوع الجنس، 
والموقع الجغرافي. وإن أمكن، إدراج معلومات عن 

 عوامل الخطر المعروفة.
اتكتشا  "بقع الكوليرا 

 الساخنة"
الكوليرا بحسب المقاطعة معدالت ومواسمية 

 ينكغي إدراج كل األعمار. .داخل القطر
 لديه معدالت زائدةل قطر خارطة للمقاطعات، داخ

روتيني للكوليرا ترصد 
في مناطق موطونة 

لتحديد معالم الوضع 
 الوبائي. 

بحسب الموسم، والعمر،  امعدالت الكولير 
مسككات مرضية   أمكن، ونوع الجنس. وإن 

. وهذا الترصد يمكن أن تشافهايمكن اتك أخرى 
يتداخل مع اتكتشا  الكقع الساخنة. وينكغي 

 إدراج جميع األعمار

شهرية( عن أعداد الحاالت  تقارير أسكوعية )أو
فة سريريا والنسكة المؤكدة باستخدام عينة المعر 

ممث ِّلة. وينكغي أن تتضمن األعداد المكلغة للسلطات 
معدلة بحسب  تقديرا لألعداد اإلجمالية، الوطنية

 النسكة المأخوذة عينات فعلية منها.
اتكتشا  المجموعات 

المعرضة لخطر 
 اإلصابة

معدل اإلصابة بالكوليرا بين المجموعات 
 االجتماعية والجغرافية المختلفة

معدالت اإلصابة بالمرض بحسب المجموعة أو 
 المنطقة الجغرافية

رصد مدى فعالية 
برامج الوقاية من 

 الكوليرا

في مجموعات التدخالت  كوليرامعدالت ال
مقارنة بمجموعة مقارنة مناسكة تكون هي 

داألخرى خاضعة لل ، أو بدال من ذلك، ترصُّ
 معدل المرض مع مرور الوقت

نسكة التغير في معدالت الكوليرا، أو االنخفاض في 
 المناطق الجغرافية التي بها كوليرا

د بين الحاالت القادمة لتلقي  اتكتشا  الوفيات لوفيات الكوليرا ترصُّ
ليرا في العالج، أو اتكتشا  وفيات الكو 

 حضر للعالج المجتمع المحلي التي لم ت

وفيات الحاالت بين أولئك الذين حساب معدل 
وإن أمكن، ينكغي . يصلون إلى مركز المعالجة أحياءً 

تعديله ليعكس فقط أولئك الذين لديهم إصابة مؤكدة 
 بالكوليرا.

الغ العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة عن كما يتم إب 
 الكوليرا في المنطقة أو المقاطعة مع مرور الوقت
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 االستنتاج

 
ديعد  دوهناك أنواع مختلفة من نظم ال لكوليرا عنصرا حاسما في مكافحتها.ا ترصُّ التي يمكن  ترصُّ

استخدامها. وينكغي اتكتشا  الفاشيات على وجه السرعة حتى يمكن االستجابة لمقتضياتها 
جديدة، القدرة على اتكتشا  المناسكة. ويتطلب تنفيذ برامج مكافحة  بالسرعة المطلوبة والكفاءة

كافحة الجديدة ، وتقييم برامج المللكوليرا في القطر األساسي الوضع الوبائي الكقع الساخنة، وإدراك
 .بشكل موثوق 

 


