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. المقدمة1  
الغرض  

یتمثل الغرض من ھذا الدلیل في استخدامھ من قبل مدیري برامج التمنیع إلعداد دورات تدریبیة، تحضیرا لتنفیذ حمالت تطعیم 
الدلیل كمرجع إرشادي للعاملین في مجال الرعایة الصحیة، بلقاح الكولیرا الفموي. كما یتمثل الغرض أیضا، في استخدام ھذا 

القائمین بإجراء ھذه الحمالت، وإعطاء اللقاح.  
ومن شأن ھذا الدلیل أن یمكِّن مدیري البرامج من إعداد دورات تدریبیة رفیعة الجودة، ومواد التدریب الخاصة بتلك الدورات، 

عنصرا حیویا، حیث غالبا ما یتعین تنظیم وتنفیذ حمالت التطعیم ضد  خالل مدة زمنیة قصیرة نسبیا. ویعد حسن التوقیت
الكولیرا في غضون أسابیع قلیلة، أو حتى بضعة أیام؛ والسیما أثناءحدوث األزمات اإلنسانیة، ووقوع فاشیات الكولیرا.  

المستھدفون   
مج الموسع للتمنیع، والمشرفین، والعاملین في ھذا الدلیل معدُّ بغرض استخدامھ من قبل مدیري برامج التمنیع، ومنسقي البرنا

مجال الرعایة الصحیة، القائمین بالتحضیر إلعطاء لقاح الكولیرا الفموي للفئات السكانیة المستھدفة، من خالل حمالت تمنیع 
محددة خاصة بلقاح الكولیرا الفموي.  

المحتویات  
الخدمات الخاصة بلقاح الكولیرا الفموي. وھو یحتوي على یسلط ھذا الدلیل الضوء على أفضل الممارسات إلدارة وتقدیم 

بالموضوعات التالیة: تتعلقمعلومات   
معلومات أساسیة عن الكولیرا •  
معلومات عامة عن اللقاحات المضادة للكولیرا •  
كیفیة استخدام لقاحات الكولیرا الفمویة •  
إدراج التطعیم ضد الكولیرا مع غیره من التدخالت •  
حلي وتعبئتھ من أجل حملة التطعیمتثقیف المجتمع الم •  
تخطیط وتنفیذ حملة التطعیم ضد الكولیرا •  
اإلشراف والمراقبة •  

وفضال عن ذلك، فإن الدلیل یشتمل على بعض النماذج، وغیر ذلك من الموارد، موجودة في المرفقات الملحقة بھ، وھي معدَّة 
ت التطعیم.للمساعدة في أعمال التحضیر والتنفیذ والمراقبة، الخاصة بحمال  
موارد أخرى أساسیة خاصة بلقاح الكولیرا الفموي  

یفترض ھذا الدلیل أن القرار قد اتخذ فعال باستخدام لقاح الكولیرا الفموي، وأن الفئات السكانیة المقرر تلقیھا لھذا التطعیم قد تم 
بشأن ما إذا كان ینبغي أو ال ینبغي استخدام لقاح بالفعل تحدیدھا. وعلى ذلك، فإن ھذا الدلیل ال یعد مرشدا لعملیة اتخاذ القرار، 

الكولیرا الفموي، أو بشأن الفئات السكانیة التي ینبغي استھدافھا لتلقي التطعیم. كما أن ھذا الدلیل ال یغطي بالتفصیل، 
ألمم المتحدة موضوعات من قبیل شراء اللقاح أو توزیعھ. وھناك موارد أخرى متاحة لدى منظمة الصحة العالمیة، ومنظمة ا

للطفولة (الیونیسف)، تغطي تلك المجاالت. وینبغي استخدام تلك الموارد جنبا إلى جنب مع ھذا الدلیل. ومن بین تلك الموارد 
األخرى المشار إلیھا، ما یلي:  

الصادر عن ، 2، والتذییل1االستخدامولقاحات الكولیرا الفمویة في حمالت التمنیع الجموعي: إرشادات حول التخطیط،  •
منظمة الصحة العالمیة؛  

إرشادات حول كیفیة الحصول على لقاح الكولیرا الفموي من فریق التنسیق الدولي المعني بالمخزون االحتیاطي  •
عن طریق المخزون العالمي للقاحات الكولیرا؛ ، الذي یتوفر 3المخصص للطوارئ  

، الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة؛4للقاحنماذج طلب لقاح الكولیرا الفموي من المخزون العالمي  •  
اإلطار الخاص بإعداد استراتیجیة تواصل متكاملة إلدخال لقاح الكولیرا الفموي في إطار برامج مكافحة الكولیرا  •

، الصادر عن الیونیسف؛5والوقایة منھا  
صادرة عن الیونیسف؛، ال6المذكرة اإلرشادیة حول استخدام لقاحات الكولیرا الفمویة في برامج الیونیسف •  
، الصادر عن منظمة الصحة العالمیة،7التطعیم في حاالت الطوارئ اإلنسانیة الحادة: إطار عمل من أجل اتخاذ القرار •  
مبادئ واعتبارات إلضافة لقاح ما إلى أحد برامج التمنیع الوطنیة: من لحظة اتخاذ القرار حتى مرحلة التنفیذ  •

صحة العالمیة.، الصادر عن منظمة ال8والمراقبة  
كیفیة استخدام ھذه الوثیقة  

یمكن مواءمة النص في ھذه الوثیقة لیالئم االحتیاجات والظروف النوعیة الخاصة ببلد معین. وھناك معلومات عامة وإرشادات 
ومالحظات ومساحات تم توفیرھا، لمساعدة القائمین بالتخطیط على إدخال المعلومات الكفیلة بجعل ھذا الدلیل مالئما للبلد، 

بین األقسام المعدَّة للمواءمة والتكییف من قبل القائمین على التخطیط في البلد المعني، القسم ومتوائما مع ظروفھ وأحوالھ. ومن 



"إدراج التطعیم ضد الكولیرا مع غیره من التدخالت". وللقائمین بأمور اإلدارة،  5"معلومات أساسیة عن الكولیرا" والقسم  2
االقتضاء، وحیثما سمح الوقت بذلك. حریة مواءمة وتكییف أي أجزاء أخرى من ھذا الدلیل، بحسب  

تدریب العاملین الصحیین  
دین بالمعارف، وبالمھارات المطلوبة إلعطاء لقاح الكولیرا  ینبغي، قبل تنفیذ حملة التطعیم، أن یكون العاملون الصحیون، مزوَّ

تدریب المقدم للعاملین الصحیین، الفموي، وأن تكون لدیھم القدرة على اتباع ممارسات التمنیع الصحیحة. وینبغي أن یوفر ال
المعلومات الالزمة عن الجوانب األساسیة للتمنیع، بما في ذلك كیفیة تداول اللقاح مع الحفاظ، في نفس الوقت، على سلسلة 

طعیم. التبرید الصحیحة الالزمة للقاح الكولیرا الفموي، وإجراءات التخلص الصحیح من النفایات، وكیفیة تقدیر نسبة التغطیة بالت
.1كما ینبغي أن یغطي التدریب أھداف التعلم الثمانیة، الموضحة في اإلطار رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: أھداف التعلم المتوخاة من تدریب العاملین الصحیین 1اإلطار رقم   
على إجراء حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي  

1. السریري للمرضى، وتعریف الحاالت، اكتساب المعارف األساسیة حول الكولیرا بما یشمل االستعالن  
وكیفیة انتقال المرض، وسبل الوقایة منھ.  

2. التمكن من فھم الجوانب األساسیة للقاح الكولیرا الفموي، بما في ذلك مكوناتھ، ومدى مأمونیتھ، ونجاعتھ من  
حیث توفیر الحمایة، وكیفیة تداولھ وإعطائھ.  

3. ضد الكولیرا واألھداف المتوخاة منھا، وأھداف الحملة  استیعاب االستخدامات المختلفة لعملیة التطعیم 
المقررة.  

4. القدرة على إیضاح االستراتیجیات المختلفة لعملیة التطعیم، وتحت أي ظروف یمكن استخدام كٍل من تلك  
االستراتیجیات.  

5. القدرة على بیان كیفیة إعطاء لقاح الكولیرا بعد اتِّباع الممارسات السریریة الصحیحة.   
6. المھارات والمعارف التي تكفل التداول الصحیح للقاح، بما یشمل الحفاظ على سلسلة التبرید،  اكتساب 

والتخلص السلیم من النفایات الناجمة عن ذلك.  
7. إظھار القدرة على التواصل بالفعالیة المطلوبة مع الجمھور ومع العمالء، بشأن الكولیرا واللقاح، بما في ذلك  

فیة الوقایة من اإلصابة بالكولیرا، وأین ومتى یتم التماس الرعایة الصحیة، تقدیم معلومات دقیقة عن كی
ن لتلقي اللقاح، ومدى الحاجة إلى إعطاء جرعة یوسبب إعطاء اللقاح، ومدى مأمونیتھ، واألشخاص المؤھل

ثانیة.  
8. راجعة، القدرة على إكمال أعمال إدارة الحملة وأدوات رصدھا ومراقبتھا (بطاقات التطعیم، وكشوف الم 

وغیرھا) بما یشمل تقدیر نسبة التغطیة.  
 

 



  



. معلومات أساسیة عن الكولیرا2  
یحتوي ھذا القسم على نظرة عامة عن الكولیرا بما یشمل كیفیة انتقالھا، وخصائصھا السریریة، واالشخاص المعرضین لخطر 

اإلصابة بھا.  
ما ھي الكولیرا 1.2  

ب میاه ملوثة ببكتیریا أو شر ملوث،الكولیرا مرض إسھالي حاد ینتقل من خالل وصول البراز إلى الفم عن طریق تناول طعام 
. وتصیب O139(9، وبوتیرة أقل، من الزمرة المصلیة O1(من الزمرة المصلیة  ��������� ��������

% من األشخاص الذین 75الكولیرا كال من األطفال والبالغین، ویمكنھا أن تقتل في غضون ساعات. وال تظھر أعراض على 
، لكن البكتیریا تظل موجودة في برازھم لعدة أیام بعد اإلصابة ��������� ��������یصابون بعدوى 

بالعدوى، وتُطرح مرة أخرى في البیئة، مما یُحتمل معھ التسبب في إعداء أشخاص آخرین. وبالنسبة لمن تظھر علیھم أعراض 
الوخیم من ھذا المرض، مع  اإلصابة، فإن معظمھم یصاب بأعراض بسیطة أو متوسطة، بینما یظھر على عدد قلیل الشكل

إسھال مائي غزیر، وحالة شدیدة من القئ المتكرر. ویمكن أن یخرج من األشخاص المصابین بحالة كولیرا وخیمة، لتر أو أكثر 
من البراز في كل ساعة. ویؤدي فقدان ھذا القدر الھائل من السوائل، إلى اإلصابة بتجفاف وخیم. وإذا تُرك ھذا المرض دون 

إن الشخص المصاب بھ یتعرض للوفاة، والتي غالبا ما تحدث في الیوم األول من اإلصابة بالمرض. وتعد الكولیرا عالج، ف
واحدا من أسرع األمراض المعدیة المعروفة التي تؤدي إلى الوفاة، حیث یمكن أن یصل معدل اإلماتة، في الحاالت الوخیمة 

%.50% و 30التي تترك دون معالجة، إلى ما بین   
 
 

: من بین األشخاص الذین یصابون بعدوى الكولیرا2اإلطار رقم   
% ال تظھر علیھم أعراض75نحو  •  
% یصاب بإسھال بسیط أو متوسط (یمكن أن یسبب تجفافا)20نحو  •  
% یصاب بإسھال وقئ شدید وبتجفاف وخیم5نحو  •  

 
 
 
 
 
 

انتقال الكولیرا 2.2  
الكولیرا داء مصاحب للفقر، یحدث أساسا في المناطق التي تعاني من سوء حالة المرافق اإلصحاحیة، وعدم وجود میاه نقیة 
للشرب. ویصاب الشخص بالمرض، إذا ما ابتلع عددا كبیرا من البكتیریا (عادة ما ال یقل عدد الكائنات الحیة الدقیقة التي یمكنھا 

ملیون كائن). وكلما كان عدد البكتیریا التي یبتلعھا الشخص مرتفعا، زاد احتمال إصابتھ  إحداث العدوى لدى اإلنسان عن
، تتكاثر البكتیریا بسرعة في  ��������� ���������بالمرض. وعندما یتناول الناس ماء أو طعاما ملوثا 

ما" للكائنات الدقیقیة. ویمكن لبراز  أولئك األشخاص المصابین بعدوى األمعاء، ما یجعل ھؤالء األشخاص "مضیفا مضخِّ
الكولیرا، الذي یحتوي على تریلیونات من بكتیریا ھذا المرض، أن یلوث المیاه السطحیة، ومیاه اآلبار في المناطق التي تعاني 

من سوء المرافق اإلصحاحیة، األمر الذي یمكن أن یفضي إلى حدوث وباء.  
ة، والمیاه التي توجد في آبار ضحلة، وحتى المیاه التي تمر في األنابیب. وغالبا ما تؤدي الكولیرا إلى تلوث المیاه السطحی

ویمكن أن یحدث تلوث المیاه أیضا في المنزل، عندما تخالط األیدي غیر النظیفة المیاه الموجودة في المنزل. كما یمكن أن یؤدي 
االستحمام أو غسل أواني الطھو بمیاه ملوثة، إلى انتقال المرض.  

عندما یقوم بإعداده، مثال، شخص مصاب بالعدوى، أو شخص یكون قد قام بتنظیف طفل للكولیرا م مصدرا متكررا ویعد الطعا
رضیع مصاب بالعدوى. كذلك، فإن الطعام المحتوي على سوائل، الذي یتعرض لتلوث طفیف بعد الطھو، ویترك لعدة ساعات 

وأیضا، الحبوب   .��������� ��������كتیریا في درجة حرارة الغرفة العادیة، یوفر بیئة ممتازة لنمو ب
الرطبة، مثل األرز، أو الدخن، أو الذرة الرفیعة، فإنھا تعد وسائل شائعة النتقال الكولیرا، والسیما عند تقدیمھا في درجة حرارة 

المطھیة طھیا جیدا  أو غیر ،الغرفة العادیة. ومن األطعمة األخرى التي یمكن أن تنقل العدوى، المأكوالت البحریة النیئة
(وبخاصة المحار)، والفاكھة، والخضراوات النیئة).  

 

 ةیساسأ لئاسر
 .ةجلاعم نودب تكر ت اذإ ةافولا ثودحو میخو فافجتب ةباصإلا ىلإ ،ةعرسب اریلوكلا يدؤت نأ نكمی•



 
: المصادر الشائعة للكولیرا3اإلطار رقم   

المیاه السطحیة أو میاه اآلبار أو میاه الصنبور المستخدمة في الشرب، عندما تصبح ملوثة •  
المیاه التي تحفظ في حاویات منزلیة یضع فیھا أشخاص مصابون بالكولیرا أیدیھم، ما یؤدي إلى تلوثھا  •  
الخضراوات النیئة المغسولة بمیاه ملوثة •  
الطعام الذي یعده أشخاص مصابون بالكولیرا ال یكونون قد غسلوا أیدیھم بعد استعمال المرحاض •  
أو الذي یترك لعدة ساعات في درجة حرارة الغرفة العادیة، ما الطعام الملوث الذي ال یطھى طھیا جیدا،  •

یسمح بتكاثر البكتیریا  
المأكوالت البحریة النیئة أو غیر المطھیة طھیا جیدا، المأخوذة من میاه ملوثة •  

 
 

كیف ندرك حدوث اإلصابة بالكولیرا؟   3.2  
لإلصابة بھذا المرض. غیر أنھ، وعلى عكس بعض األمراض في البلدان الموطونة بالكولیرا، یكون األطفال ھم األشد عرضة 

اإلسھالیة، مثل الفیروسة العجلیة، فإن الكولیرا یمكن أن تسبب مرضا وخیما، بل حتى الوفاة، لدى األشخاص البالغین واألطفال 
ن فیھا توطُّن للكولیرا.األصحاء، على حد سواء. وینطبق ذلك، أكثر ما ینطبق، عند حدوث األوبئة، وفي المناطق التي ال یكو  

والواقع، أن تعریف منظمة الصحة العالمیة لحاالت الكولیرا المشتَبَھة في المناطق غیر الموطونة، ھو حدوث تجفاف وخیم 
). وبالنسبة للمناطق التي 4جراء اإلصابة بإسھال مائي حاد، لدى أشخاص یبلغون من العمر خمس سنوات أو أكثر (اإلطار رقم 

الكولیرا، فإنھ ینبغي اشتباه اإلصابة بالكولیرا لدى المرضى من جمیع األعمار، عندما تتمثل األعراض في حدوث  تتوطن فیھا
). ویتم تأكید حالة أو فاشیة للكولیرا، عندما 1إسھال مائي حاد غیر مصحوب بألم و/أو، وجود تجفاف سریع ووخیم (الشكل رقم 

، وتأكید ذلك O139و  O1من الزمرة المصلیة  ��������� ��������یتم استفراد أو عزل بكتیریا 
مختبریا، من براز الشخص الذي یمثل حالة مشتبھة. وبالنسبة لألشخاص الذین یشتبھ في إصابتھم بالكولیرا، فینبغي خضوعھم 

یا، أو لم یتم تأكید للمعالجة، والتبلیغ بحاالتھم إلى السلطات الصحیة، حتى لو لم یكن قد تم بعد تأكید إصابتھم بالمرض مختبر
ذلك مطلقا.  

 
 

: تعریف منظمة الصحة العالمیة لحاالت الكولیرا في المناطق غیر الموطونة أو عند 4اإلطار رقم 
حدوث وباء  

الحالة المشتبھة:  
سنوات أو أكثر، بتجفاف  5في منطقة ال یكون معروفا وجود المرض فیھا، یصاب مریض  یبلغ من العمر  •

جراء اإلصابة بإسھال مائي حاد وخیم، أو أنھ یتوفى  
سنوات أو أكثر بإسھال مائي  5في منطقة معروف وجود وباء للكولیرا فیھا، یصاب مریض یبلغ من العمر  •

حاد، مع أو دون وجود قئ  
الحالة المؤكدة  

من  O139أو  O1حالة مشتبھة یتم فیھا استفراد أو عزل بكتیریا الُضمَّة الكولیریة من الزمرة المصلیة  •
لبراز، مما یؤكد التشخیصا  

 
عالمات التجفاف الوخیم 1الشكل رقم                                           
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عیون غائرة، وخمول وبطء عودة الجلد إلى وضعھ السابق                                  

 
 

اإلصابة بھا أین ومتى تحدث الكولیرا وعوامل خطر 4.2  
منھا أم الوبائیة،  یمكن أن تحدث الكولیرا كمرض متوطن أو أثناء حدوث األوبئة (الفاشیات). وتحدث الكولیرا سواء المتوطنة

في المناطق شدیدة الخطورة أو "البقع الساخنة". كما یمكن أن تحدث خالل مواسم معینة. وتتمثل المناطق الشائعة التي تكتنفھا 
بالنسبة للكولیرا المتوطنة أو الوبائیة، في ما یلي:مخاطر شدیدة   

المناطق العشوائیة في المدن أو المحیطة بھا، التي تفتقر إلى شبكات میاه أو إصحاح مناسبة •  
المناطق الریفیة التي تفتقر إلى وجود میاه نظیفة للشرب، وتعاني من سوء المرافق اإلصحاحیة •  
ة البدائیة (مثل مجتمعات الصید)المناطق الساحلیة ذات النظم اإلصحاحی •  
مخیمات الالجئین أو األشخاص النازحین داخلیا، التي تعاني من سوء أوضاع مرافق المیاه واإلصحاح •  
المناطق التي تواجھ كوارث، الطبیعیة منھا أو تلك التي ھي من صنع اإلنسان (مثل الزالزل والحروب)، والتي تكون  •

دمرت)شبكات المیاه واإلصحاح فیھا قد   
المناطق التي تمر بأوضاع طوارئ إنسانیة حادة •  

الكولیرا المتوطنة  
ینزع المرض، في المناطق التي تكون الكولیرا فیھا متوطنة، ألن یحدث خالل مواسم معینة. ویقع أكبر عدد من الحاالت، في 

واسم الجافة الحارة. ویمكن أن تؤدي بعض المناطق، أثناء موسم األمطار، في حین قد تقع حاالت أكثر، بمناطق أخرى، في الم
الفیضانات إلى اختالط النفایات الملوثة بمصادر میاه الشرب، األمر الذي قد یؤدي إلى وقوع فاشیات. ویمكن غالبا التنبؤ بمواسم 

ا مرة أو الكولیرا، من عام آلخر، في البلدان التي یتوطنھا المرض. ویمكن أن تحدث فترات الذروة الموسمیة لوقوع الكولیر
مرتین في العام. وعلى ذلك، ولكي یمكن توقي أكبر عدد ممكن من حاالت اإلصابة بالمرض، یكون أفضل وقت تُجرى فیھ 

حمالت التطعیم ضد الكولیرا، قبل بدایة موسم الكولیرا بوقت قصیر.  
فاشیات الكولیرا  

صابة بالكولیرا التي تكون مرتبطة من حیث الزمان یقال إن فاشیة للكولیرا تقع عندما یكون ھناك ارتفاع في عدد حاالت اإل
والمكان. وعادة ما یستخدم مصطلح "وباء" لوصف تلك الفاشیات، والسیما إذا كانت أعداد األشخاص المبلَّغ عن إصابتھم 

ة، كما حدث في بالمرض أعلى بكثیر من المعتاد. وإذا لم تتم مكافحة الفاشیات في وقت مبكر، فإنھا یمكن أن تنتشر بسرعة كبیر
. ویبدو أن فاشیات الكولیرا بدأت تصبح أكبر، 2010)، وفي ھاییتي عام 2(الشكل رقم  2009 – 2008زیمبابوي خالل عامي 

من حیث الحجم، وتبقى لفترات أطول، في السنوات األخیرة. فقد استمرت فاشیة للكولیرا في زیمبابوي، على سبیل المثال، لمدة 
حالة مبلَّغ عنھا. 100,000صابة نحو شھرا، وتسببت في إ 11  

 
  



: الحاالت التراكمیة للكولیرا والوفیات الناجمة عنھا في زیمبابوي 2الشكل رقم   
– 2008تشرین الثاني/ نوفمبر  20 2009شباط/ فبرایر  12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة: إدماج المصدر: عرض قدمھ إیریك مینتز في االجتماع الذي عقد في نیسان/ إبریل حول التركیز على الحاالت المنسیة من األمراض المداریة الُمعدی
مدة من مكتب األمم المتحدة لتنسیق (البیانات مست 2009اللقاحات في إطار الجھود العالمیة لمكافحة الكولیرا. مؤسسة میریو، آنسي، فرنسا. نیسان/ أبریل 

الشؤون اإلنسانیة).  
 

الوضع العالمي للكولیرا   
وفاة، تقع في  95,000ملیون حالة إصابة بالكولیرا، ونحو  2.9أن نحو إلى ، 2015تشیر تقدیرات تحلیلیة أجریت عام 

ظمة الصحة العالمیة تقاریر سوى عن حوالي ، لم تتلق من2013. غیر أنھ، في عام 10المتوسط، في مختلف أنحاء العالم، كل عام
):3وفاة. وتقع معظم حاالت الكولیرا في المناطق التالیة (الشكل رقم  2,000حالة فقط، و  130,000  

، بما یشمل بنغالدیش، والھند، ونیبال، وباكستان، وبخاصة حول خلیج البنغال. وتتوطن الكولیرا أجزاًء جنوب آسیا •
كثیرا ما تحدث في شكل فاشیات موسمیة.من ھذه البلدان، لكنھا   

أعوام. ورغم ذلك، فإن ھذا  5 – 2، حیث یعاني كثیر من البلدان من فاشیات للكولیرا كل أفریقیا جنوب الصحراء •
المرض بدأ یصبح متوطنا، حیث یُبلَّغ عن حاالت إصابة، كل عام، في عدد من المناطق، مثل شرق جمھوریة الكونغو 

الدیمقراطیة.  
.2011، حیث ظھر المرض ألول مرة في عام يھایت •  

وشھدت بلدان كثیرة، في أمریكا الجنوبیة والوسطى، فاشیات للكولیرا في تسعینات القرن الماضي، منذ أن ظھر المرض في 
جع ، بعد مرور قرن من الزمان دون ذلك. وقد اختفت الكولیرا حالیا، بشكل أساسي، من أمریكا الالتینیة، ویر1991بیرو عام 

الفضل، جزئیا، في ذلك، إلى التحسینات الكبرى التي شھدتھا شبكات المیاه والصرف الصحي، وأنشطة النظافة الصحیة.  
من الزمرة  ��������� ��������وقد ظھرت في السنوات األخیرة ساللة جدیدة مختلفة من بكتیریا 

سبب مرضا سریریا أكثر وخامة. وقد أصبحت ھذه الساللة ھي ، والتي تنتج ذیفان الكولیرا الكالسیكي. ویبدو أنھا تO1المصلیة 
السائدة على الصعید العالمي.  

 
: أین تحدث الكولیرا في العالم3الشكل رقم   
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 اریلوكلا تالاح ددع
 ةنطوتم ریغ



 
في البلدان الموطونة، بلوس نیغل تروب دیس المصدر: على إم، نیلسون إیھ آر، لوبیز إیھ إل، ساك دي إیھ، تحدیث عن العبء العالمي للكولیرا 

.0003832:إي9؛2015  
 

مفیدة، فإن تنفیذ حملة تطعیم بلقاح الكولیرا الفموي یتطلب وجود  دالالتوعلى الرغم من كون التقدیرات العالمیة تمثِّل 
طار الوارد أدناه، من شأنھ أن یوفر معلومات محددة حول البلد المعني الذي سیتم تنفیذ الحملة فیھ. وإن إدخال المعلومات في اإل

دقیقة عن عدد الحاالت الوصول إلى بیانات  قدرا مفیدا من المعلومات التي یمكن بدء العمل بمقتضاھا. وقد ال یكون متاحا
تكون والوفیات أو معدالت إماتة الحاالت، على سبیل المثال، إال أن أي معلومات تتوافر في ھذا الشأن ستكون نافعة. وعادة ما 

، قد یساعد )PubMed"بوب مید" (البیانات متاحة لدى وزارة الصحة، غیر أن البحث على شبكة اإلنترنت باستخدام تطبیق 
على التعرف على منشورات خاصة بالكولیرا، كما یمكن العثور على معلومات أخرى ذات صلة بھذا الشأن عن طریق برنامج 

.)ProMedبرومید (  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكب صاخلا قایسلل امئالم ھلعجل تالیدعت ءارجإ نكمی
 مكدلب يف اریلوكلا عضو وھ ام :5 مقر راطإلا

 
 )دلبلا مسا لخدأ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف اریلوكلا

 
 :دلبلا يف اریلوكلا عضول زجوم خیرات•

 
 

 رطاخمل نیضرعملا صاخشألا دادعأو ،ةضرع دشألا ةیناكسلا تائفلاو ،)"ةنخاسلا عقبلا"( نوكت نیأ•
 :كلذ ریغو ،ةباصإلا

 
 

 :)كلذ ریغو ،تالاحلا ةتامإ تالدعمو ،تایفولاو ،تالاحلا ددعو ،اھعقاوم( ارخؤم تثدح يتلا تایشافلا•
 
 

 :رطخلا لماوعو ،ىودعلل ةعئاشلا رداصملا•
 
 

 :)ةنوطوملا نادلبلا يف( اریلوكلا مساوم•
 
 

 :تایشافلا تایضتقمل ةباجتسالا ریبادتو ،اریلوكلا ةحفاكمل ةینطولا ططخلا•
 

 



 

 

الوقایة من اإلصابة بالكولیرا، ومعالجتھا، ومكافحتھا 5.2  
الوقایة من فاشیات الكولیرا ومكافحتھا  

تتمثل الطریقة المبدئیة لتوقي اإلصابة بالكولیرا في ضمان حصول الناس على میاه نظیفة ومرافق إصحاح مناسبة. صحیح أن 
إیصال المیاه إلى الناس عن طریق األنابیب الممتدة، ومعالجة المیاه، وشبكات الصرف الصحي، تكلف أمواال كثیرة، وقد 

الخدمات إلى الفقراء الذین ھم في حاجة إلیھا، إال أن تدابیر قصیرة األمد ومتوسطة یستغرق األمر سنوات عدة قبل أن تصل تلك 
األمد، من قبیل إنشاء مراحیض، وتوزیع منتوجات لتنقیة المیاه، أو منع التلوث في المنازل، یمكن أن تساعد كثیرا في الوقایة 

).6من اإلصابة بالكولیرا (اإلطار رقم   
ساسیة األخرى (والسیما أثناء حدوث فاشیة ما)، التوعیة والتثقیف الصحي بغرض تعزیز الممارسات ومن التدابیر الوقائیة األ

األساسیة والجیدة للنظافة الصحیة، مثل أھمیة غسل األیدي بالصابون، والتداول الصحیح لألغذیة لتجنب تلوثھا. وینبغي نشر 
الدین، ودروس المعلمین للتالمیذ في المدارس، وإعالنات الخدمة ھذه الرسائل بمختلف الوسائل، كأحادیث قادة المجتمع ورجال 

العامة، وإجراء المقابالت اإلذاعیة مع الخبراء، والبرامج التلیفزیونیة، والصحف، وغیرھا من وسائل اإلعالم المقروءة. انظر 
لكولیرا ومكافحتھا.، حیث تُقدَّم أمثلة لكیفیة الجمع بین التطعیم وغیره من برامج الوقایة من ا1.5القسم   

د الكولیرا وإقامة نظام لإلنذار المبكر، استراتیجیات أساسیة لمنع تفشي الكولیرا وانتقالھا إلى مناطق  ویمثل تعزیز أنشطة ترصُّ
د یساعد على اكتشاف الحاالت األولى من المرض، ویمكِّن المجتمعات المحلیة، بالتالي، من اتخاذ تدابیر  جدیدة. فالترصُّ

حة في وقت مبكر. ویمكن الحصول على مزید من المعلومات، واالطِّالع على مراجع ممتازة حول الوقایة من الكولیرا المكاف
.12مجموعة األدوات التي أعدتھا الیونیسف عن الكولیراومكافحتھا في   

 
 

: تدابیر أساسیة للوقایة من الكولیرا6اإلطار رقم   
تحسین مرافق المیاه واإلصحاح:  

حیضإنشاء مرا •  
إنشاء خزانات صرف صحي فوق األرض (مثال في المناطق الحضریة) •  
توزیع میاه نظیفة مأمونة (مثال توزیع المیاه عن طریق شاحنات الصھاریج) •  
توزیع أدوات تنقیة المیاه التي تستخدم في نقاط االستعمال، على األسر، مثل:  •  

أقراص الكلور أو محلول الكلور (مثال أكوا تابس) -  
حالة حاویات تخزین المیاه لمنع التلوث من األیدي (مثال: حاویات ذات فتحات أو محابس تحسین  -

ضیقة)  
أكیاس مساحیق للتطھیر -  
المیاه المصفَّاة باستخدام القماش، مثل قماش الساري، ومن ثم التطھیر بالكلور أو بالغلیان -  

تعزیز الصحة والنظافة الصحیة:  
والمعلمین، واإلذاعة، ووسائل اإلعالم المقروءة، لتعزیز أھمیة الرسائل التالیة:االستعانة بقادة المجتمع،  •  

ع - غسل األیدي بالصابون بعد التبرز أو بعد تنظیف مؤخرة الرضَّ  
غسل األیدي بالصابون قبل تداول األغذیة، وقبل األكل، أو اإلرضاع من الثدي -  
غلي الماء قبل شربھ، أو استخدامھ في الطھو -  
المأمونة في تحضیر األغذیة وحفظھاالممارسات  -  
إرضاع األطفال من الثدي -  

د األمراض ترصُّ  
د البیئي • د األمراض والترصُّ تعزیز أنشطة ترصُّ  
إنشاء المختبرات التشخیصیة أو تعزیز الموجود منھا •  
إنشاء آلیة لإلنذار والمواجھة (مثال أثناء حدوث الفاشیات) •  

للمخاطر حمالت التطعیم في المناطق المعرضة بشدة  
التقلیل للحد األدنى من وخامة الفاشیة، والحد من مخاطر انتشارھا إلى المناطق المجاورة •  
خفض معدالت المرض في المناطق الموطونة •  



توقي حدوث الكولیرا أثناء حاالت الطوارئ •  
 

 
 
 
 
 

معالجة الكولیرا والتدبیر العالجي للحاالت  
لذي التجفاف ا وقف حدوث. وتتمثل الوسائل األساسیة لمعالجة الكولیرا والوقایة من وفیاتھا، في 9الكولیرا مرض تسھل معالجتھ
ھ. ویمكن معالجة أغلب المرضى بنجاح بمحلول اإلمھاء الفموي، باستخدام الكیس المعیاري المعتمد یسببھ ھذا المرض، أو منع

لمصابین بتجفاف وخیم، تستلزم حقنا وریدیا فوریا للسوائل، من منظمة الصحة العالمیة/ الیونیسف. غیر أن حالة المرضى ا
ویفضل بمحلول رینغر الالكتاتي. كما ینبغي إعطاء المرضى المصابین بالكولیرا مضادا حیویا مناسبا، من النوع الذي یعمل 

ر المضاد الحیوي مدة اإلسھال، ویقلل حجم محالیل ا إلمھاء الالزمة، ویقصر ضد السالالت الجائلة من الكولیرا، حیث یُقصِّ
في البراز، وبالتالي یحد من خطر انتشارھا في   ��������� ��������أیضا من فترة إفراز بكتیریا 

المجتمع المحلي. وال ینصح، مع ذلك، بتوزیع المضادات الحیویة توزیعا جموعیا، ألن ذلك قد یسھم في تكوین مقاومة 
لتقییم للمضادات الحیویة المستھدفة التي تعطى ألفراد األسر التي تكتنفھا مخاطر للمضادات الحیویة (ینبغي إجراء مزید من ا

شدیدة لإلصابة بالمرض).  
وینبغي، أثناء حدوث فاشیة للكولیرا، إنشاء مراكز لمعالجتھا، وذلك في المناطق المتضررة، لضمان حصول الناس على معالجة 

%، غیر أن 1حة وسریعة، أن یبقى معدل إماتة الحاالت دون مستوى سریعة ورفیعة الجودة. ویفترض، في ظل معالجة صحی
ذلك لن یكون ممكنا إال إذا تمت توعیة الناس وتثقیفھم حول التعرف على عالمات اإلصابة بالكولیرا وأعراضھا، وكیف وأین 

مال محلول اإلمھاء الفموي، یمثل یلتمسون المعالجة. وعلى ذلك، فإن اإلعالم العام بشأن التماس المعالجة، ومتى وكیف یتم استع
من ھذا الدلیل، لإلطِّالع  5جزءا مھما من مكافحة الكولیرا، وإبقاء معدالت إماتة الحاالت في مستویات منخفضة. انظر القسم 

على الرسائل األساسیة المقترحة من أجل تعزیز عملیة التماس المعالجة، عند االشتباه في إصابة شخص ما بالكولیرا.  
 



. معلومات عامة عن لقاحات الكولیرا الفمویة3  
یحتوي ھذا القسم على معلومات عامة عن لقاحات الكولیرا الفمویة المتوافرة حالیا من خالل المخزون العالمي. ویمكن الحصول 

.StopCholera Toolkit(12على معلومات إضافیة حول ذلك، من مجموعة األدوات الخاصة بالكولیرا (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقاحات الكولیرا الفمویة المتوافرة حالیا 1.3  
 

ھناك ثالثة لقاحات فمویة للكولیرا خضعت الختبارات الصالحیة المسبقة الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة، متوافرة حالیا 
 ��������). وتتألف ھذه اللقاحات كلھا، من خالیا كاملة معطلة النشاط (مقتولة) من بكتیریا 4(الشكل رقم 

؛���������  
و  O1(شانثا بیوتكنكس، الھند)، ویحتوي على خالیا كاملة مقتولة من الُضمَّة الكولیریة من الزمرة المصلیة  شانشول •

O139 واجتاز اختبارات الصالحیة المسبقة 2009. وكان ھذا اللقاح قد تم ترخیصھ ألول مرة في الھند في عام ،
. وھو متوافر في مختلف أنحاء العالم.2011ي الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة ف  

(كروسل سویدن إیھ بي)، ویتألف من خالیا كاملة مقتولة من بكتیریا الُضمَّة الكولیریة من الزمرة المصلیة  دیوكورال •
،O1  والوحدة الفرعیة بي من ذیفان الكولیرا. ویساعد عنصر ذیفان الكولیرا اللقاح على توفیر الحمایة، على األمد
لقریب، من اإلشریكیة القولونیة المنتجة للذیفان المعوي (لمدة تبلغ حوالي ثالثة أشھر). ویستخدم لقاح دیوكورال، ا

بصفة أساسیة، لألشخاص الموجودین في البلدان الصناعیة، الذین یسافرون إلى بلدان تحدث فیھا إصابات بالكولیرا.  
بق مع لقاح شانشول، واجتاز اختبارات الصالحیة المسبقة (إیبیولوجیكس، جمھوریة كوریا)، وھو متطا إیفیشول •

.2015الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة، في أواخر   
  



:  لقاحات الكولیرا الفمویة الخاضعة الختبارات 4الشكل رقم   
منظمة الصحة العالمیة للصالحیة المسبقة، المتوافرة حالیا  

 
 
 
 
 
 
 

وإلى جانب ھذه اللقاحات الثالثة الخاضعة الختبارات الصالحیة المسبقة، المؤلفة من خالیا كاملة مقتولة، ھناك لقاح فموي آخر 
فاكس، وھو متطابق كذلك مع لقاح شانشول، ویُجرى حالیا تصنیعھ وترخیصھ في فییت نام، غیر أنھ لم  –للكولیرا، إم أورك 

لمسبقة، من قبل منظمة الصحة العالمیة.یخضع بعد الختبارات الصالحیة ا  
وتختلف ھذه اللقاحات الفمویة الجدیدة اختالفا كبیرا عن اللقاحات التي تؤخذ عن طریق الَحْقن، والتي كانت تستخدم في 

یرا إال الماضي. فقد كان للقاحات السابقة آثار جانبیة كبیرة مثل الحمى، واألوجاع العضلیة، وكانت ال توفر الحمایة ضد الكول
ألمد قصیر. ولم تعد تلك اللقاحات التي تُعطى عن طریق الَحْقن، متوافرة اآلن.  

وعلى الرغم من كون لقاحا شانشول وإیفیشول متطابقین، فإن ھذا الدلیل، وألغراض سھولة القراءة، یشیر إلى لقاحات الكولیرا 
، بشكل أساسي، أكثر اسم منتج معروف، وھو اللقاح المستخدم في  الفمویة، بصفة عامة، باسم شانشول، وذلك ألن ھذا اللقاح یُعدُّ

غالبیة البلدان النامیة، في الوقت الحاضر. ولقاح شانشول واللقاحات المماثلة أسھل من حیث االستخدام، من لقاح دیوكورال، في 
 7یوكورال. ویوضح اإلطار رقم ظل الظروف المیدانیة الصعبة (مثال: ال حاجة لوجود دارئ) كما أنھا أقل تكلفة من لقاح د

الخصائص الرئیسیة للقاح شانشول.  
 

 خصائص لقاح شانشول 7اإلطار رقم: 

المحتویات  ��������� ��������خالیا كاملة مقتولة من بكتیریا  
)O139و  O1(الزمرة المصلیة   

الشركة المنتجة شانثا بیوتیكنكس، حیدر أباد، الھند   
سنة اجتیاز اختبارات منظمة 

الصحة العالمیة للصالحیة المسبقة   2011  

األعمار المؤھلة لتلقي اللقاح سنة واحد فأكثر   

عدد الجرعات ومواعیدھا جرعتان تعطیان بفاصل أسبوعین بینھما لجمیع الفئات العمریة (یمكن مد ھذا  
الفاصل إذا كان ضروریا من الناحیة اللوجستیة)  

الجرعة وشكلھامقدار  مل من اللقاح السائل 1.5   

النجاعة سنوات أو یزید 5سنوات لمن ھم في عمر  5% على مدى 65   
1سنوات لمن ھم في عمر  5% على مدى 43 سنوات 5-  

مدة الحمایة خمس سنوات على األقل   
المدة الالزمة لبدایة االستجابة 

المناعیة  
أیام من تاریخ إعطاء الجرعة  10 – 7تتكون االستجابة المناعیة في غضون 

األولى   
ھل یتطلب دارئا؟ ال   

الشكل قواریر تحتوي كل منھا على جرعة وحیدة   

متطلبات التبرید مئویة، غیر أنھ یمكن إخراج اللقاح من سلسلة  8 – 2یحفظ في درجة حرارة  
التبرید في نفس یوم التطعیم  

راصد قارورة اللقاح 14راصد قارورة لقاح    
العمر التخزیني شھرا 30   

 
سمات وأداء لقاح شانشول 2.3  



الجدول الزمني  
لقاح شانشول على جرعتین، وینصح بفاصل مدتھ أسبوعان بین الجرعة األولى والثانیة. وبالنسبة لالستجابة المناعیة،  یعطى

للفواصل األطول أمدا، غیر أن  . وسیتم مستقبال إجراء تقییم13أسابیع 4فتكون ھي نفسھا إذا كان الفاصل بین الجرعات 
أسابیع من تاریخ تلقي  4و  2األفضل، وإلى أن یتم التحقق من تلك الفواصل البدیلة، أن تُعطى الجرعات بفاصل یتراوح بین 

الجرعة األولى. ویمكن أن یُعطى اللقاح إلى األشخاص من عمر سنة واحدة فما فوق.  
نجاعة اللقاح ومدة الحمایة التي یوفرھا  

% على مدى عامین، وبنسبة 67ھرت تجربة میدانیة كبرى، أجریت في كلكتا بالھند، أن شانشول یوفر حمایة مستدیمة بنسبة أظ
. غیر أنھ یكون أقل فاعلیة لدى األطفال في عمر خمس سنوات أو أقل. وعلى ذلك، فإن مدة 14% على مدى خمسة أعوام65

على األقل.الحمایة الخاصة بھذا اللقاح تعتبر خمس سنوات   
ولقد تبین أن شانشول یوفر حمایة غیر مباشرة، بمعنى أنھ في المجتمع المحلي الذي یكون فیھ أشخاص كثیرون قد تلقوا اللقاح، 

 ��������فإن مخاطر التقاط العدوى سوف تنخفض حتى لدى أولئك الذین لم یتم تطعیمھم ضده، وذلك ألن بكتیریا 
مجتمع المحلي ستكون أقل. وتكتسي ھذه الحمایة أھمیة خاصة بالنسبة لألطفال التي تنتقل في ذلك ال ���������

من العمر). وحتى بالنسبة لألشخاص الذین یتلقون التطعیم، فإن مزیدا  ةالصغار الذین ھم دون سن التطعیم (أقل من سنة واحد
في المجتمع المحلي.من الحمایة سوف تتوافر لھم بفعل السرایة المنخفصة للبكتیریا المسببة للعدوى   

وإن الجمع بین الحمایة المباشرة (من خالل األشخاص الذین یتلقون التطعیم)، والحمایة غیر المباشرة (من خالل جمیع 
األشخاص، بمن فیھم أولئك الذین لم یتلقوا التطعیم)، تعني أن فعالیة اللقاحات المضادة للكولیرا تمتد لفترة أطول مما یشیر إلیھ 

%. غیر أنھ تجدر المالحظة أن الحمایة غیر المباشرة تكون فعالة فقط إذا كانت نسبة معینة من 65اعة المقدر بـ معدل النج
.16،15%)50مجموع السكان في المنطقة المستھدفة قد تم تطعیمھا (مثال: أكثر من   

 
مدى مأمونیة لقاحات الكولیرا الفمویة 3.3  

بكتیریة معطلة النشاط، بمعنى أن الخالیا الموجودة في اللقاح قد قتلت، وبالتالي، من  تتألف لقاحات الكولیرا الفمویة من خالیا
عة (تفرز ذیفانا) وتسبب اإلصابة بالكولیرا. غیر الممكن أن تصبح مفوَّ  

ملیون جرعة  29ویُستخدم لقاحا شانشول ودیوكورال على نطاق واسع، وثبت أنھما مأمونان جدا. وقد تم إعطاء أكثر من 
% ممن یتلقون لقاح الكولیرا الفموي 2خاص في آسیا، وأفریقیا، وھایتي، ولم یُبلَّغ عن أعراض جانبیة خطیرة. ویشكو نحو ألش

-17من اضطراب َمِعِدي معوي بسیط یبقى لبضع ساعات فقط، وال یستلزم معالجة . وفضال عن ذلك، وعلى عكس اللقاحات 22
قاحات الكولیرا الفمویة ال تسبب أوجاعا عضلیة، أو حمى، نظرا لكونھا تعطى عن القدیمة التي تعطى عن طریق الَحْقن، فإن ل

طریق الفم.  
%)، ألخذ 85 – 70ویشكو بعض األشخاص من سوء طعم اللقاح، غیر أنھ في الحمالت السابقة، عاد معظم األشخاص (

-19الجرعة الثانیة  23.  
استعمال لقاحات الكولیرا الفمویة لدى الحوامل 4.3  

یتزاید خطر فقدان الحوامل للجنین إذا أصبحوا مرضى بالكولیرا، وذلك بسبب التجفاف الوخیم الذي یمكن أن یصیبھن. ویمكن 
أن تصل معدالت اإلجھاض أو اإلمالص (والدة جنین میت)، بین الحوامل المصابات بالكولیرا، في بعض البلدان، مثل ھایتي، 

عموم السكان. ولذلك، فإن منظمة الصحة العالمیة توصي بأن یُْنظَر في إمكانیة  في الحوامل لدى تھاإلى خمسة أضعاف معدال
. وھناك موجز خاص 24تلقي الحوامل للتطعیم ضد الكولیرا، وذلك في المناطق التي تكتنفھا مخاطر شدیدة لإلصابة بھذا المرض

الحمل، موجود في الوثیقة التي تحمل العنوان: باختصار: بالدالئل أو البیِّنات الخاصة بلقاح الكولیرا الفموي واستخدامھ أثناء 
 In Brief: Cholera and the Use of Oral Cholera( 25الكولیرا واستخدام لقاحات الكولیرا الفمویة لدى الحوامل

Vaccines in Pregnant Women) الموجود ضمن مجموعة األدوات الخاصة بالكولیرا ،(the StopCholera 
Toolkit.(  

تتزاید البیانات التي توثق مأمونیة لقاح شانشول، غیر أنھ بسبب كونھ لقاحا جدیدا، فإن الخبرات المتعلقة بمدى مأمونیتھ أثناء و
الحمل ھي خبرات قلیلة. وال یوصى، في النشرة المرفقة مع لقاح سانشول، بإعطائھ أثناء الحمل، حیث تشتمل على الرسالة 

التالیة:  
"������ ����� �� ���� ������ �� ����� ������� ���� 

��������� ��� ���� ����� ����� ������ �� ������� .������ 
��� �������� ������ ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� 

������ ������ .����� ����� �� ������� ����� ���� ������ 



������� �� ��������� ��� ����� ����� ���� ������� 
��������� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� ����."  

وقد تم، في دراستین مسحیتین استعادیتین، أجریتا في غینیا وزنزبار، استقصاء نتائج الوالدة لدى الحوامل الالتي تلقین التطعیم، 
بیة، أو اإلجھاض، أو بالمقارنة مع أولئك الالتي لم یتلقینھ. ولم تُظھر أي من الدراستین وجود زیادة كبیرة في األعراض الجان

-21اإلمالص (والدة جنین میت)، بین النسوة الالتي تلقین التطعیم والالتي لم یتلقینھ 26.  
ونظرا لكون حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي ال تُجرى عادة إال في المواقع التي تكتنفھا أخطار عالیة لإلصابة بالكولیرا، 

لمیة، فمن المستحسن أن یتم شمول الحوامل في تلك الحمالت. وینبغي أن تعطى وتمشیا مع توصیات منظمة الصحة العا
الحوامل الالتي یُفَكِّرن في أخذ اللقاح، المعلومات التالیة:  

1. أن اللقاح ُمعدٌّ من خالیا بكتیریة مقتولة.   
2. لم یُجر تقییم خاص الستخدام اللقاح لدى الحوامل تحدیدا.   
3. أعلى أو أحداث سلبیة على الحوامل. لیس ھناك من مؤشر على وجود خطورة   

وقد یكون لدى البلدان سیاسات خاصة بھا فیما یتعلق باستخدام لقاحات الكولیرا الفمویة أثناء الحمل. وعلى ذلك، ینبغي للھیئات 
والوكاالت التي تقوم بإعطاء تلك اللقاحات، اتباع السیاسة الوطنیة المرعیة في ھذا الشأن.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. كیفیة استعمال لقاحات الكولیرا الفمویة4  
الفمویة وكیفیة وضع خطط تنظیم حمالت التطعیم.یوضح ھذا القسم كیفیة استعمال لقاحات الكولیرا   

یختلف التطعیم ضد الكولیرا عن غیره من التطعیمات من حیث اآلتي:  
ھو ال یُعطى على مستوى األمة كلھا، بل عادة ما یستھدف فئات سكانیة محددة، ومناطق معینة في بلد ما. •  
ع ممن تقل اعمارھم عن عام واحد)، بمن في ذلك عادة ما یُعطى إلى األشخاص من جمیع األعمار (باستثناء الرض •

البالغون.  
یعطى اللقاح من خالل حمالت تجرى لھذا الغرض، ولیس من خالل برامج التمنیع الروتینیة. وعادة ما تجرى  •

الحمالت في إطار دورة تستمر بضعة أیام، أو أسبوع (على غرار أنشطة التمنیع التكمیلي للحصبة، أو شلل األطفال، 
لحمى الصفراء).أو ا  

 

  اریلوكلا حاقل ءاطعإ يف ةعبتملا ةسایسلا يھ ام :8 مقر راطإلا
 ؟مكدلب يف لماوحلل يومفلا

 
 :انھ لماوحلل يومفلا اریلوكلا حاقل ءاطعإب ةصاخلا دلبلا ةسایس ح ضو
 
 
 

 

 ةیساسأ لئاسر
 .ةلیلق ةیبناج ضارعأ ةیومفلا اریلوكلا تاحاقل نم هریغو لوشناش حاقلل•
 ىلع %65 ةبسنب ةیامح ارفوت نأ ،عیباسأ 4 و 2 نیب حوارتی ينمز لصافب نایطعت ،حاقللا نم نیتعرج نأش نم•

 .)تاونس سمخ نع مھرامعأ لقت نیذلا لافطألا ىدل لقأ ةیامحلا نوكت( تاونس سمخ ىدم
 .يلحملا عمتجملا يف حاقلل ماع رثأ ثودح ىلإ میعطتلل ةرشابملا ریغ تاریثأتلا يدؤت•
 .ةدحاو ةنس نع مھرامعأ لقت نیذلا لافطألل حاقللا ءاطعإ يغبنی ال•
 كلذب مایقلا نیعتی ناك اذإ ام ررقی نأ دلب لكل يغبنی ھنأ ریغ ،لماوحلل حاقللا ءاطعإب ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم حصنت•

 .ال مأ
 
 
 



یفصل بینھما، بشكل عام، مدة تتراوح بین  –یتطلب التطعیم إعطاء جرعتین، وبالتالي، یستلزم األمر جولتین للحملة  •
أسبوعین وأربعة أسابیع. ویمكن، تحت ظروف معینة، إعطاء جرعة واحدة بدال من جرعتین، ویتم تقریر تلك 

ظمة الصحة العالمیة.الظروف من جانب وزارة الصحة، بالتنسیق مع من  
أھداف التطعیم ضد الكولیرا واألنواع المختلفة من حمالت التطعیم 1.4  

ھناك ثالثة أھداف رئیسیة إلجراء حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي، وثالثة خیارات قد یلزم فیھا إعطاء لقاح الكولیرا 
):5الفموي (الشكل رقم   

1. الكولیرا فیھا مرضا متوطنا. وتعرِّف منظمة الصحة العالمیة المنطقة  مكافحة المرض في المناطق التي تعتبر 
الموطونة بأنھا المنطقة التي یحدث فیھا إسھال ناجم عن الكولیرا في ثالث سنوات من بین السنوات الخمس السابقة. 

ون البلد بكاملھ. وقد تشمل المناطق الموطونة أقالیم، أو مقاطعات، أو عدة مقاطعات، ولكن من النادر جدا أن یك
وتوصي منظمة الصحة العالمیة، بشكل خاص، باستخدام لقاح الكولیرا في األماكن الموطونة، واألماكن التي تكتنفھا 

مخاطر شدیدة لحدوث فاشیات الكولیرا بھا.  
2. كارثة  الطوارئ. یمكن أن تجرى حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي في أعقاب وقوع أثناءتوقي حدوث الكولیرا  

طبیعیة، كزلزال مثال، أو فیضان شدید، أو بعد إحدى األزمات التي ھي من صنع اإلنسان، كالحرب مثال. وقد ال 
تكون الكولیرا قد حدثت بعد، في بعض المواقف، ولكن من المعروف أنھ كان بالمنطقة كولیرا في الماضي، وأن 

صابة بھذا المرض. وفضال عن ذلك، فإن النظام الناس یعیشون في ظل ظروف تجعلھم معرضین بشدة لخطر اإل
الصحي في تلك األماكن ربما یكون قد تعرض لالنھیار، أو شھد تدھورا.  

ویتمثل الغرض من إجراء ھذه الحمالت في توقي (أو منع) حدوث فاشیات الكولیرا نتیجة للظروف المعیشیة السیئة. 
یكون الالجئون والنازحون الداخلیون یعیشون في ظل ظروف وتُجرى مثل ھذه الحمالت التطعیمیة الوقائیة عندما 

معینة، كمخیمات تعاني من سوء مرافق المیاه والصرف الصحي.  
3. وقف انتشار الفاشیة التي تكون قد بدأت فعال. لقد بدأ بعض البلدان في إضافة التطعیم إلى أنشطة استجابتھا لمقتضیات  

الذي یعرف باسم التطعیم التفاعلي، ھو تقلیل عدد األشخاص الذین فاشیات الكولیرا. والغرض من ھذا التطعیم، 
یصابون بالمرض ومنع انتقال الكولیرا إلى مناطق جدیدة تعتبر معرضة بشدة لمخاطر اإلصابة بھذا المرض، مثل 

تلك التي تلك المناطق التي تعاني من سوء أوضاع مرافق المیاه واإلصحاح. ومن األمثلة األخرى للحمالت التفاعلیة، 
تُجرى عندما تقع فاشیة للكولیرا في بلد مجاور، ویرغب المسؤولون الصحیون في الحد من مخاطر انتقال المرض 

عبر الحدود.  
 
 

األماكن التي قد یلزم فیھا التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي 5الشكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةنوطوملا نكامألا ةیناسنإلا ئراوطلا ىدحإ



 
 اریلوكلل ةیشاف تایضتقمل ةباجتسالا  



 

: أمثلة ألنواع حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي السابقة وأھدافھا واستراتیجیاتھا9اإلطار رقم   
التطعیم التفاعلي  

:2015ماالوي       
على  الھدف: وقف انتشار فاشیة بین الناس في مقاطعة تسانجي ممن یعیشون في مخیمات وأجبرھم الفیضان •

% من الفئة السكانیة المستھدفة بجرعتین من اللقاح، جنبا إلى جنب مع 90النزوح داخلیا، وذلك بتطعیم نحو 
التدابیر األخرى الخاصة بمكافحة الكولیرا  

شخص من المقیمین بالمخیمات، من عمر سنة واحدة فأكثر 160,000السكان المستھدفون:  •  
تدابیر المكافحة األخرى:  •  

شرب نظیفة، وتعزیز الممارسات الجیدة للنظافة الصحیة، وتحسین أوضاع مرافق الصرف توفیر میاه  -
الصحي  

تعزیز التعبئة المجتمعیة، ورسائل التواصل الخاصة بسبل الوقایة من الكولیرا -  
:2012غینیا       

لكولیرا قد الھدف: وقف انتشار الفاشیة في مقاطعتین ساحلیتین، ھما بوفا وفوركاریاه، حیث كانت فاشیة ل  •
أخذت في االندالع  

شخص من عمر سنة واحدة فأكثر 209,000السكان المستھدفون:  •  
تدابیر المكافحة األخرى: •  

التوعیة والتثقیف الصحي -  
توزیع الصابون -  
توزیع الكلور ألغراض معالجة المیاه في المنازل -  

التطعیم الوقائي  
:2014جنوب السودان        

ا بین األشخاص النازحین داخلیا الذین یعیشون في مخیمات، وبین السكان الھدف: توقي اإلصابة بالكولیر •
المستضیفین ألولئك األشخاص، في میكمامان بایم، بوالیة أولایر  

شخص من النازحین داخلیا ممن یعیشون في مخیمات  80,000السكان المستھدفون:  •  
تدابیر المكافحة األخرى: •  

التطعیم ضد الحصبة  -  
بمرافق المیاه والصرف الصحيتدخالت خاصة  -  

التطعیم لمكافحة الكولیرا في األماكن الموطونة   
:2014جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة       

الھدف: مكافحة الكولیرا بشكل دائم في أكثر المناطق الصحیة المتضررة في كالیمي، عن طریق تطعیم  •
لیراجمیع السكان، في إطار مجموعة شاملة من تدابیر مكافحة الكو  

شخص 50,000السكان المستھدفون:   •  
تدابیر المكافحة األخرى: •  

تحسین التدبیر العالجي للحاالت -  
د - تعزیز أنشطة الترصُّ  
تجدید شبكة توزیع المیاه -  
تحسین مرافق الصرف الصحي، وتعزیز الخدمات الصحیة -  

الفئات السكانیة المستھدفة في حمالت التطعیم ضد الكولیرا  2.4  
الموطونةاألماكن   

تتمثل الفئات السكانیة المستھدفة بالتطعیم ضد الكولیرا بشكل عام، في األشخاص الذین یعیشون في مناطق جغرافیة تكتنفھا 
مخاطر شدیدة لإلصابة بالكولیرا، بسبب سوء أوضاع مرافق المیاه والصرف الصحي. ویشمل ذلك األشخاص الموجودین في 

لحضریة وشبھ الحضریة، وفي المناطق الریفیة التي تعاني من سوء مرافق الصرف الصحي. العشوائیات الكائنة في المناطق ا
وقد یُستھدف األشخاص الذین یعیشون في المناطق الریفیة كي یتلقوا لقاحا فمویا ضد الكولیرا حیث یكونون، إن تركوا دون 

مرض مجتمعھم المحلي.معالجة، أكثر عرضة لخطر الوفاة جراء اإلصابة بالكولیرا، إذا ما ضرب ال  
التطعیم الوقائي  

تتضمن الفئات السكانیة التي تستھدفھا حمالت التطعیم الوقائي، الالجئین، واألشخاص النازحین داخلیا، وأولئك الذین یعیشون 
في المناطق التي یكون قد وقع فیھا فیضان، أو تعرضت لتسونامي، أو ضربھا زلزال.  

التطعیم التفاعلي   
یم التفاعلي تطعیم األشخاص في المناطق التي تكون سرایة الكولیرا فیھا مستمرة، وذلك لوقف انتشارھا. وكلما یُقصد بالتطع

أجري التطعیم وغیره من تدابیر المكافحة في وقت مبكر عقب اكتشاف حاالت اإلصابة، كانت فاعلیة التطعیم أكثر وأكبر، وإال 
ل، وستكون الحملة أقل تأثیرا من حیث تقلیل بالفع لعدوى، أو أصبحوا مرضىفإن كثیرا من الناس سوف یكونون قد أصیبوا با



حاالت اإلصابة، والوفیات. ویمكن أن یستھدف ھذا التطعیم أیضا، األشخاص الذین یعیشون في مناطق قریبة تعاني من سوء 
األوضاع المعیشیة.  

األعمار  
مؤھل لتلقي لقاح شانشول أو اللقاحات المماثلة لھ. ویتمثل  على وجھ العموم، كل شخص یبلغ من العمر سنة واحدة أو أكثر

الغرض من تطعیم كل شخص باستثناء الرضع، في خفض معدل انتشار العدوى وتفشي المرض بأسرع وقت ممكن. وھذا 
األمر یزید أیضا إلى أقصى حد، من التأثیرات غیر المباشرة للقاح.  

ئما ھو االستراتیجیة المتبعة بالنسبة لحمالت التطعیم الوقائي والتطعیم التفاعلي. ولقد كان تطعیم كل من األطفال والبالغین دا
وتقترح منظمة الصحة العالمیة، عند شح الموارد، أن یكون األطفال في سن ما قبل المدرسة، واألطفال في سن المدرسة، ھم 

.24الفئة السكانیة األساسیة التي تستھدفھا تلك الحمالت  
ومواقع إعطاء اللقاح استراتیجیات 3.4  
تتیح المرافق ذات الموقع الثابت، كالمراكز الصحیة، إعطاء لقاحات الكولیرا الفمویة طوال  استخدام المرافق الدائمة. •

الیوم أثناء إجراء الحملة. ویمكن أیضا لمرافق الرعایة الصحیة أن تكون بمثابة مخازن لحفظ اللقاحات وتوزیعھا على 
المواقع البعیدة.  

في إطار الجھود المبذولة من أجل تطعیم أكبر عدد ممكن من األشخاص، تقوم األفرقة الجوالة بإقامة مواقع  االنتشار. •
تطعیم مؤقتة داخل المجتمع المحلي مثل المدارس، ودور العبادة، والمخیمات، وأماكن العمل، والمواقع الصحیة 

األمامیة، واألسواق.  
مكن أن تؤدي ھذه االستراتیجیة إلى زیادة التغطیة بالتطعیم، والسیما في المناطق ی إعطاء اللقاح من منزل لمنزل. •

النائیة التي توجد بھا فئات سكانیة یصعب الوصول إلیھا. ویمكن أن تكون ھذه االستراتیجیة فعالة أیضا من حیث 
معات المحافظة. وتعد ھذه الوصول إلى األشخاص الذین یقضون كثیرا من وقتھم في المنزل، مثل النساء،  في المجت

االستراتیجیة، بصفة عامة، أكثر استھالكا للوقت، وأكثر تكلفة من غیرھا من االستراتیجیات.  
 

: استراتیجیات إعطاء اللقاحات6الشكل رقم   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

توقیت الحملة وجدولتھا 4.4  
من تنظیم حمالت التطعیم ضد الكولیرا وتنفیذھا بسرعة، عند اندالع فاشیة، أو حدوث أزمة إنسانیة، أو كارثة طبیعیة. البد 

وكوضع مثالي، ینبغي إجراء حمالت التطعیم الوقائي في المناطق الموطونة قبل حلول موسم الكولیرا (إذا كان موسمھا معروفا 
القیام بحمالت التطعیم الوقائي أیضا، أثناء إجراء حمالت التطعیم األخرى، أو الحمالت من واقع الخبرات السابقة). كما یمكن 
).2.5الخاصة بصحة األطفال (أنظر القسم   

 ةتباث عقاوم ةیجراخ ةقرفأ

 لزنمل لزنم نم



ویمكن أن یكون بعض األشخاص قد غابوا عن الجولة األولى من الحملة، ویطلبون تلقي الجرعة األولى من اللقاح خالل الجولة 
حمالت أن یعرضوا تقدیم الجرعة األولى، وأن یجدوا طریقة ما إلعطاء الجرعة الثانیة. ومن الثانیة. وینبغي لمدیري ال

الخیارات المتعلقة بذلك:  
یُطلب من األشخاص الذین یتلقون الجرعة األولى من اللقاح خالل الجولة الثانیة من الحملة، العودة إلى أقرب مركز  •

الصحیة مستعدة لالحتفاظ بجرعات إضافیة من اللقاح، بغرض صحي خالل أسبوعین. وینبغي أن تكون المراكز 
إعطاء الجرعة الثانیة منھ.  

تُجرى جولة ثالثة أصغر حجما، وتعرف أیضا بجولة "االجتثاث"، والتي تتم خصیصا من اجل استكمال تمنیع  •
األشخاص.  

إبالغ الناس أن الجرعة األولى سوف توفر  وإذا لم تكن أعداد اللقاحات كافیة لتوفیر جرعة ثانیة لكل شخص، فیكون من المھم
بعض الحمایة، على الرغم من أن الحمایة ستكون أقل مما توفرھا الجرعتان، وأنھا تستمر لفترة زمنیة أقصر. وھناك معلومات 

.27إضافیة تم نشرھا حول الفوائد المحتملة المتأتیة من جرعة لقاح واحدة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معلومات أساسیة بشأن التخطیط إلجراء حملة تطعیم 5.4  
ینبغي أن یكون مدیرو برامج التمنیع قادرین على وضع خطة لحمالت التطعیم التي یقومون بإجرائھا، باستخدام المعلومات 

استیفاء النموذج الوارد المتوفرة لدیھم، وكذلك استخدام المعارف التي لدیھم عن المنطقة التي سیتم إجراء التطعیم فیھا. ویمكن 
أدناه لتوضیح ھذه الخطة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةیساسأ لئاسر
 :فدھتست تناك اذإ ةیلاعف رثكأ اریلوكلا تاحاقل نوكتس•

 قفارم عاضوأ ءوس نم يناعت يتلا قطانملا ،الثم( ضرملاب ةباصإلل ةدشب ةضرعملا قطانملاو صاخشألا-
 )يحصلا فرصلاو هایملا

 تامدخلا اھیف لقت وأ ،مدعنت يتلا قطانملا ،الثم( اریلوكلا نع ةمجانلا ةافولا رطخل ةضرع دشألا صاخشألا-
 )ةیحصلا

 دتمت ةرتف يضم دعب ةیناثلا ةعرجلا ءاطعإ نكمی ھنأ ریغ ،حاقللا يتعرج نیب ام ناعوبسأ ھتدم لصافب حصنی•
 ىلوألا ةعرجلا ءاطعإ خیرات نم ،رثكأ وأ عیباسأ 4 ىتح

 دح ىصقأ ىلإ اھدمأ ةلاطإو ةیامحلا ةدایزل نیتعرج يقلتب حصنی نكل ،ةیامحلا زفحت ىلوألا ةعرجلا•
 
 
 

 مكب ةصاخلا میعطتلا ةلمح ةطخل صخلم :10 مقر راطإلا
 
 

 :ةلمحلا فادھأ
 :نوفدھتسملا ناكسلاو ةلمحلا )عقاوم( عقوم

 :میعطتلا خیراوت
 ىلوألا ةلوجلا•
 ةیناثلا ةلوجلا•
 )ثاثتجالا ةلوج وأ ةثلاثلا ةلوجلا(•
 :)كلذ ریغو ،لماوحلا داعبتسا وأ جاردإ ،رامعألا( نولھؤملا ناكسلا

 :ةیناثلا ةلوجلا ءارجإ ءانثأ ىلوألا ةرملل نیمداقلا صاخشألاب ةصاخلا ةسایسلا
 :میعطتلا يقلتل نیلھؤملا ناكسلا مجح

 :)نیتعرجل مھیقلت عقوتملا ناكسلا نم %( فدھتسملا ةیطغتلا لدعم
 :كلذ يف مدختستس يتلا عقاوملاو حاقللا ءاطعإ تایجیتارتسا

 :)5 مسقلا رظنأ( ىرخألا ةحفاكملا ریبادتو ةیئاقولا ریبادتلا نمض يومفلا اریلوكلا حاقل جاردإ ططخ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. إدراج لقاح الكولیرا مع غیره من التدخالت5  
یحتوي ھذا القسم على بعض النصائح العملیة واألمثلة، عن كیفیة إعطاء لقاح الكولیرا بالتزامن مع تدابیر أخرى خاصة 

المتاحة، محدودة بمكافحة الكولیرا، حتى عندما تكون الفترة الالزمة لتنظیم الحملة محدودة، وتكون الموارد البشریة والمالیة 
أیضا.  
الجمع بین التطعیم وغیره من استراتیجیات الوقایة من الكولیرا ومكافحتھا 1.5  

نھجا متكامال للوقایة من الكولیرا ومكافحتھا. وتوصي منظمة الصحة العالمیة أن التمنیع ضد الكولیرا  7یوضح الشكل رقم 
الوقایة والمكافحة في المناطق التي یكون المرض متوطنا فیھا.... أو  "ینبغي أن یُستخدم باالقتران مع غیره من استراتیجیات

. وكثیرا ما یكون ھناك حدیث عن إدراج التطعیم مع غیره من تدابیر المكافحة، 24تلك التي تكتنفھا مخاطر اندالع الفاشیات فیھا"
على الطبیعة دائما. وینطبق ذلك بوجھ  مثل جھود تحسین مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة، دون أن یحدث ذلك

خاص، عندما یجرى تنظیم حمالت التطعیم ضد الكولیرا بسرعة، لدى اندالع فاشیة ما، أو حدوث أزمة إنسانیة.  
: نھج متكامل یؤدي إلى تآزر أنشطة الوقایة من الكولیرا ومكافحتھا7الشكل رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أھمیة النھج المتكامل لمكافحة الكولیرا ؟مدى   
أھمیة النھج المتكامل لمكافحة الكولیرا. أول ھذه األسباب، أن التطعیم وحده ال یوفر ھناك أسباب ثالثة رئیسیة توضح مدى 

%، كما أن الحمایة 100الحمایة الكاملة للمجتمع المحلي من الكولیرا. وھذا یرجع إلى أن اللقاحات الحالیة لیست فعالة بنسبة 
فلم تتمكن  یتلقى التطعیم؛جود في المجتمع المحلي سالتي توفرھا ال تدوم مدى الحیاة. وفضال عن ذلك، فلیس كل شخص مو

%. وكذلك، فإن الرضع 80 – 70حمالت التطعیم السابقة بلقاح الكولیرا الفموي من تحقیق معدالت تغطیة تزید نسبتھا على 
الذین تقل أعمارھم عن سنة واحدة، وأحیانا النساء الحوامل، ال یعطون اللقاح.  

لمكافحة األخرى، مثل تحسین مرافق المیاه والصرف الصحي، تزید من فعالیة التطعیم ضد الكولیرا والسبب الثاني، أن تدابیر ا
والعكس صحیح. وبالتالي، فإن التطعیم، وتلك التدابیر، یعمالن على نحو متآزر. فمن ناحیة، تؤدي التحسینات التي تجرى على 

التي یبتلعھا الناس عن   ��������� ��������مرافق المیاه والصرف الصحي إلى الحد من كم بكتیریا 
ح إمكانیة محاربة جھاز مناعة الشخص المتلقي للتطعیم للعوامل الُمْمرضة،  طریق المیاه الملوثة أو الطعام الملوث، ما یرجِّ
وتجنب المرض الشدید. ومن ناحیة أخرى، یعني التطعیم أن عددا أقل من الناس سوف یفرزون تریلیونات من بكتیریا 

زال من سلسلة ویلوثون مصادر المیاه. وكلما انخفضت العوامل الُمْمرضة التي تُ   ��������� ��������
العدوى، كانت أنشطة تحسین مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة، أكثر نجاحا.  

  ةجلاعملا نیسحت
 ىلع لوصحلا صرف نیسحت•

 ةلاحإلاو ةجلاعملا
 ةجلاعملا سامتلا ىلإ ةوعدلا•
  يطیشنت يریرس بیردت میدقت•
 اریلوكلا ةجلاعمل زكارم ءاشنإ•
 ریبدتلا تاءارجإ دیحوت•

 تالاحلل يجالعلا

 اریلوكلا راشتنا نم دحلا
  تایفولاو ةضارملاو
 اھنع ةمجانلا

 يحصلا فرصلاو هایملا قفارم نیسحت
  يلحملا عمتجملا هایم ةرولك نامض•
 ضیحارم ءاشنإ•
 يحصلا فرصلا تاكبش نیسحت •
 ةجلاعم تامزلتسم زیزعت /عیزوت•

 لزانملا يف هایملا
 تایافنلا ةجلاعم ةطشنأ زیزعت•

 اریلوكلا دض میعطتلا
 قطانملا يف يقابتسالا میعطتلا•

 رطاخمل ةدشب ةضرعملا
 اریلوكلاب ةباصإلا

 قطانملا يف يئاقولا میعطتلا•
 ةیمسوملا تایشافلاب ةنوطوملا

 لاقتنا عنمل يلعافتلا میعطتلا•
 ىرخأ قطانم ىلإ تایشافلا

 اریلوكلا د صرت ةطشنأ زیزعت
 تالاحلا فاشتكاو

 تالاحلا فاشتكا لبس نیسحت•
 ةطشنلا

  تالاحلل لاعفلا ءاصقتسالا•
 يئیب د صرت ءارجإ•
 ةیربتخملا تاردقلا نیسحت•

 ةیلحملا تاعمتجملا ةئبعتو فیقثتو ةیعوت
 ةیذغألل نومأملا لوادتلاو يدیألا لسغ•
 اوھطم ماعطلا لوانت•
 ةیعیبطلا ةعاضرلا زیزعت•
 تامالع نأشب فیقثتلاو ةیعوتلا•

  اریلوكلا ضارعأو
 يومفلا ءاھمإلا لولحم لامعتسا زیزعت•

 لزانملا يف



الناس في استعمال  وأخیرا، فإن من الصعوبة بمكان إقناع راسمي السیاسات، والجمھور، بقبول حملة للتطعیم، إذا ما استمر
نفس مصادر المیاه الملوثة، وواصلوا ممارسة السلوكیات المنافیة للقواعد الصحیة. وإن اقتراح استرتیجیة متكاملة في ھذا 

الشأن، من شأنھ أن یعزز تأثیر التطعیم.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لكولیرااستراتیجیات ونصائح مفیدة لتكامل التدخالت الخاصة بمكافحة ا 11اإلطار رقم   
إشراك أشخاص من مختلف القطاعات، مثل موظفي التوعیة والتثقیف الصحي، والمعلمین، ومھندسي مرافق  •

المیاه والصرف الصحي في أعمال التخطیط لحمالت التطعیم وتنظیمھا، وتوعیة الجمھور، حیث تكون لدى 
را في تعزیز الممارسات الصحیحة ھؤالء المھنیین أفكار حول كیفیة االستفادة من حمالت التطعیم ضد الكولی

ذات الصلة بالمیاه والصرف الصحي والنظافة، وتوزیع المواد التي تستخدم في نقاط االستعمال للحد من تلوث 
المیاه المنزلیة، وغیر ذلك. كما یمكن أن یكونوا مفیدین أیضا فیما یتعلق بالحصول على األموال أو المساھمات 

) من الحكومة، أو من مصادر خاصة.العینیة (متطوعون ومستلزمات  
تشجیع جمیع العاملین في مجال الرعایة الصحیة (مثال، في المستشفیات ومراكز معالجة الكولیرا) على توعیة  •

المرضى وعائالتھم بشأن لقاح الكولیرا الفموي، وعن حملة التطعیم القادمة.  
المداومة على إدراج معلومات عن النظافة الصحیة، والمیاه النظیفة، والممارسات الصحیحة لتداول األغذیة،  •

وغیر ذلك من سبل الوقایة من الكولیرا، وذلك في جمیع وسائل التواصل قبیل التحضیر لحملة التطعیم وأثناءھا. 
وعلى سبیل المثال:   

الممارسات الصحیة/ المیاه النظیفة، في جمیع النشرات أو إدراج رسائل عن غسل األیدي وغیر ذلك من  -
اإلعالنات المطبوعة ذات الصلة بحملة التطعیم.  

إدارة نقاشات أو أحادیث حول التوعیة والتثقیف الصحي أثناء جلسات التطعیم. -  
: على ) في المواد الموزعة مع اللقاحات، مثال8إدراج رسائل للتوعیة والتثقیف الصحي (أنظر الشكل رقم  -

بطاقات التطعیم، أو النشرات المطبوعة، أو القمصان، وغیرھا.  
توزیع مواد خاصة بتحسین الممارسات الصحیة وجودة المیاه مثل صابون األیدي، أو أقراص الكلور، وذلك  •

على جمیع متلقي اللقاح وعائالتھم، خالل جلسات التطعیم.  
 

غیره من استراتیجیات  : إدراج لقاح الكولیرا الفموي مع12اإلطار رقم   
الوقایة من الكولیرا ومكافحتھا: أمثلة واقعیة من المیدان  

)، بجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، تم إدراج التطعیم ضد الكولیرا كعنصر من عناصر 2014في كالیمي ( •
ت على شبكة الجھود المتعددة القطاعات المبذولة لمكافحة الكولیرا. وشملت ھذه الجھود أیضا، إجراء تحسینا

توزیع المیاه، وإنشاء مركز لمكافحة الكولیرا، وتعزیز إجراءات التدبیر العالجي للحاالت.  
)، تم توفیر لقاح الكولیرا الفموي في إطار حزمة من 2014في مخیمات الالجئین، في جنوب السودان ( •

أن تتحول إلى أوبئة، والتي  التدخالت الرامیة إلى الحد من مخاطر الكولیرا وغیرھا من األمراض التي یمكن
كان من بینھا التوعیة والتثقیف الصحي، وتوزیع الصابون، والمیاه المكلورة، وعقار ألبندازور (دواء طار 

للدیدان)، والتطعیم ضد الحصبة، وااللتھاب السحائي.  
یع أفرقة التطعیم ، تم تشج28)2012في ھایتي، أثناء إجراء مشروع ارتیادي ریفي خاص بلقاح الكولیرا الفموي ( •

على تشاطر الرسائل األساسیة حول الوقایة من الكولیرا ومعالجتھا، وذلك مع كل شخص یتقابلون معھ، قبل 



وأثناء حملة التطعیم. وتم نشر الرسائل من خالل البرامج اإلذاعیة، وشاحنات التوعیة المزودة بمكبرات 
لى القمصان والملصقات. وتم توفیر معلومات تثقیفیة لفرد في الشوارع، والتلفاز المحلي، وع الُمنادینالصوت، و

المنازل المحصاة. وقد ذكرت التقاریر أن حملة التطعیم أدت إلى حدوث  منزل من واحد على األقل من كل
تحسن كبیر في المعرفة، حول الكولیرا والممارسات ذات الصلة باألمراض المنقولة بالماء.  

، كان النسوة في سن اإلنجاب الالئي تلقین لقاح الكولیرا الفموي، یتلقین أیضا 29 )2012في فوركاریاه، غینیا ( •
صابونا وأقراص كلور، ویُْعطَین معلومات نوعیة عن أھمیة استعمال تلك المنتجات لتوقي اإلصابة بالكولیرا.  

الجمع بین التطعیم ضد الكولیرا وتطعیمات أو أنشطة صحیة أخرى خاصة باألطفال 2.5  
قد یرغب مدیرو البرامج المحلیة في الجمع بین التطعیم ضد الكولیرا وغیره من أنشطة الرعایة الصحیة، مثل برامج التطعیم 
الروتیني، أو توزیع ناموسیات الفراش للحمایة من اإلصابة بالمالریا. ویمكن إضافة التطعیم ضد الكولیرا، إلى أنشطة التمنیع 

، أو الحمى الصفراء. ویمكن للجمع بین حمالت التطعیم بلقاح Aالحصبة، أو االلتھاب السحائي التكمیلي ضد شلل األطفال، أو 
الكولیرا الفموي وبین غیره من أنشطة الرعایة الصحیة، أن یوفر أیضا الوقت والجھد والمال، غیر أنھ یمكن أن یجعل تقدیم 

الرعایة الصحیة الروتینیة لألطفال أمرا صعبا.  
لیرا الفموي، بصفة عامة، لجمیع األشخاص الذین تزید أعمارھم عن سنة واحدة أو سنتین، بمن في یُعطى لقاح الكو •

ذلك البالغون، في حین تركز حمالت التطعیم األخرى، بصفة رئیسیة، على األطفال. وبالتالي، فینبغي لمنفذي تلك 
التطعیم المشترك. الحمالت البحث عن سبل لجذب األطفال األكبر عمرا، والبالغین، إلى حمالت  

قد ال یتوافق التوقیت األمثل لتنظیم حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي، الذي یتمثل في إجرائھا عند اندالع  •
الفاشیات، أو قبل بدایة موسم الكولیرا، قد ال یتوافق مع الجدول المقرر إلجراء حمالت التطعیم األخرى.  

وحیدة، في حین یحتاج األمر إلى إعطاء جرعة ثانیة من لقاح الكولیرا الفموي؛ كثیر من اللقاحات ال تحتاج إال لجرعة  •
تعطى بفاصل زمني حوالي أسبوعین بعد تاریخ إعطاء الجرعة األولى.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ةیساسأ لئاسر
 ریبادت نم اھریغو اریلوكلا دض میعطتلا ةیلاعف نم دیزی ،اھتحفاكمو اریلوكلا نم ةیاقولل لماكتم جھن عابتا•

 .ةحفاكملا
 كلذ نوكی امدنع ،اریلوكلا دض میعطتلا تالمح نمض ىرخألا ةیحصلا تالخدتلا وأ ةطشنألا ةفاضإ يغبنی•

 .انكمم
 مھل يغبنی نیأو ىتمو ،اریلوكلا نم ةیاقولا قرطب سانلا غالبإل ةصرف لثمی ،میعطتلا راطإ يف متی لعافت لك•

 .ةجلاعملا سامتلا
 صرف ززعت نأ ،ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هایملا قفارم نیسحتب ةصاخلا تالخدتلاب موقت يتلا ةقرفألل يغبنی•

 حاقلب میعطتلا ةقرفأ نم لكل يغبنیو .كلذل ةكیشو ةلمح كانھ تناك اذإ يومفلا اریلوكلا حاقل ىلع لوصحلا
 .رخآلا قیرفلا لئاسر ززعت نأ ،ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هایملاب ةصاخلا ةقرفألاو ،يومفلا اریلوكلا

 
 
 



. توعیة وتثقیف وتعبئة المجتمع المحلي من أجل حملة التطعیم6  
یقدم ھذا القسم لمحة عامة عن أھمیة التواصل مع المجتمعات المحلیة التي ستتلقى اللقاح. وینبغي أن یشعر الناس بأنھم 

یخططون إلجراء حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا مستوِعبون لما سیحدث، ولماذا سیحدث. كما ینبغي لمدیري البرامج، الذین 
الفموي، أن یقوموا بذلك بالشراكة مع المجتمعات المحلیة، ألن غیاب التواصل السلیم یؤدي إلى مخاطر حدوث سوء فھم، وإلى 

انتشار الشائعات.  
أھمیة التعبئة المجتمعیة والتواصل لنجاح الحملة 1.6  

التواصل بشأن حملة التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي، في ضمان تطعیم األشخاص من عمر یتمثل الغرض من التعبئة المجتمعیة و
قادة  منسنة واحدة فأكثر، في المنطقة المستھدفة بالتطعیم. ویعد الحصول على الدعم المجتمعي داخل المجتمع المحلي، والسیما 

یمكن تحقیق ذلك، ینبغي للناس أن یكونوا على علم باآلتي: المجتمع، عنصرا أساسیا لحشد القبول بالنسبة لعملیة التطعیم. ولكي  
من الذي ینبغي أن یتلقى اللقاح •  
لماذا ینبغي تلقي اللقاح •  
ما الذي یفعلھ اللقاح •  
متى وأین یمكنھم تلقي التطعیم •  

ون السریریون، ویقوم العاملون في مجال الرعایة الصحیة، وتحدیدا، العاملون في مجال تعزیز الصحة، والمتطوعون، والموظف
بدور أساسي في إعالم المجتمع المدني بشأن حملة التطعیم، وفي التحقق من حضور أعداد كبیرة من السكان المستھدفین إلى 
الحملة لتلقي التطعیم. وتنطوي أنشطة المعلومات والتثقیف والتواصل، التي تتم في إطار جھود التعبئة المجتمعیة، على أھمیة 

تطعیم وأثناءھا، من أجل الحفاظ على نسبة تغطیة مرتفعة بالتطعیم. وعلى مدیري الحمالت إجراء مراجعة خاصة، قبل حملة ال
یومیة لألرقام الخاصة بالتغطیة، بحسب المنطقة الجغرافیة، مع التركیز على أنشطة المعلومات والتثقیف والتواصل، التي 

تي تنخفض فیھا نسبة التغطیة بالتطعیم. وینبغي أیضا ألنشطة التواصل یقدمھا العاملون في مجال الرعایة الصحیة في المناطق ال
)، وإیضاح أین ومتى ینبغي 8والرسائل المقدمة في ھذا الشأن، أن تعزز الرسائل المتعلقة بالوقایة من الكولیرا (الشكل رقم 

).13التماس المعالجة (اإلطار رقم   
أن ینبھ السكان أیضا إلى ما ینبغي عملھ في حال اندالع فاشیة للكولیرا في  وفضال عن رسائل الوقایة، ینبغي لبرنامج التطعیم

).13المجتمع المحلي، وأن یعزز من عملیة التماس الرعایة الصحیة (اإلطار رقم   
 

: رسائل أساسیة لتعزیز عملیة التماس الرعایة الصحیة لدى اندالع فاشیة ما13اإلطار رقم   
، غیر أنھا تسھل معالجتھا:یمكن للكولیرا أن تسبب الوفاة  

1. ساعة)، ینبغي التوجھ  24في حالة اإلصابة بإسھال مائي حاد (إخراج براز سائل ثالث مرات أو أكثر خالل  
إلى أقرب مركز صحي اللتماس الرعایة. ویكتسي ذلك األمر أھمیة خاصة، ال سیما للحوامل، وألولئك الذین 

األشد عرضة لخطر اإلصابة بالكولیرا الوخیمة. یعانون من حاالت مرضیة أخرى، لكونھم الفئة  
2. محلول اإلمھاء الفموي. وبالنسبة للبالغین، ینبغي للشخص تناول  تناول ینبغي، عند بدء حدوث اإلسھال المائي، 

مل) من محلول اإلمھاء الفموي، بعد كل مرة یستخدم فیھا المرحاض. 250كأس كبیر (  
3. مالعق صغیرة من  6إلیھ  امضاف اجاھز لالستعمال، تناول ماء نظیفإذا لم یكن ھناك محلول إمھاء فموي  

ماء. ومع ذلك، فاألفضل تناول محلول اإلمھاء الفموي الجاھز لالستعمال.، لكل لتر ملعقة ملح½ السكر و   
: رسائل أساسیة للوقایة من الكولیرا ینبغي عرضھا على الملصقات والنشرات وغیرھا من 8الشكل رقم 

عالمیة والتثقیفیة ومواد التواصلالمواد اإل  
 

ینبغي شرب واستعمال میاه نقیة. والمیاه النقیة ھي المیاه المعبأه في زجاجات  
محكمة القفل، أو المیاه التي یكون قد سبق غلیھا، أو معالجتھا بأحد مشتقات 

الكلور.  

 

 

جیدا، مع ینبغي غسل المأكوالت بالمیاه، وأن یتم إما تقشیرھا أو طھوھا طھیا  
تناولھا ساخنة، وإبقائھا مغطاة.  



 

ینبغي تكرار غسل األیدي بالصابون وبالماء النظیف (بعد التغوط، وقبل األكل أو  
طھي الطعام، وبعد األكل، وبعد تنظیف براز األطفال). وإذا لم یكن الصابون 

ظیف.متوفرا، ینبغي تكرار فرك األیدي بالرماد أو بالرمل، ومن ثم شطفھا بماء ن  

 

  

ینبغي استعمال المرحاض أو دفن البراز، وال ینبغي التبرز في أي مسطح مائي.  

 
 

 

ینبغي المحافظة على نظافة المراحیض.   

 

 

الفئات المستھدفة بالحملة اإلعالمیة والتعبئة المجتمعیة 2.6  
تستھدف حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي عدة فئات سكانیة مختلفة، قد تتطلب استخدام أنشطة محددة ألغراض التعبئة 

). فالمحتوى، واألسلوب، واللغة 14المجتمعیة، واألنشطة والمواد الخاصة بالمعلومات والتثقیف والتواصل (اإلطار رقم 
لك الفئات. وینبغي إعداد سبل التعبئة المجتمعیة، وأنشطة المعلومات والتثقیف تختلف، بشكل عام، بالنسبة لكل فئة من ت

والتواصل، بما یالئم تلك المتطلبات. فعلى سبیل المثال، یحتاج المجتمع الطبي إلى معلومات تقنیة حول مدى نجاعة اللقاح، ومدة 
بوجھ عام، فإنھ كلما تلقت الفئة المستھدفة معلومات الحمایة التي یوفرھا، ومدى مأمونیتھ، أكثر مما یحتاجھ عامة الناس. و

حملة التطعیم أفضل.نتائج دقیقة، في الوقت المناسب، وبشكل جذاب، كانت   
 

: الفئات المستھدفة بأنشطة التواصل بشأن حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي14اإلطار رقم   
األمھاتأفراد األسرة الذین سیتلقون التطعیم، بمن فیھم  •  
قادة المجتمع المحلي وأصحاب التأثیر (مثال: رجال الدین، والزعماء السیاسیون والشعبیون) •  
العاملون في الخطوط األمامیة للرعایة الصحیة، والمتطوعون  •  
الصحفیون، وممثلو وسائل اإلعالم (الصحف واإلذاعة واإلنترنت) •  
القطاع الخاص، والمنظمات غیر الحكومیة، المجتمع الطبي، بما في ذلك مقدمو الرعایة الصحیة في  •

والمنظمات ذات الطابع الدیني  
 
 

: نصائح حول إعداد أنشطة التعبئة المجتمعیة لحمالت التطعیم ضد الكولیرا15اإلطار رقم   
ینبغي أن تخاطب الرسائل المخاوف، والمعتقدات، والمفاھیم الخاطئة األساسیة التي تكون لدى السكان.  •

على المخاوف، على سبیل المثال، من خالل إجراء مقابالت مع العاملین الصحیین، وعقد  ویمكن التعرف
مناقشات تركز على موضوعات معینة مع أفراد من المجتمع المحلي، في المناطق المستھدفة بالتطعیم.  

اللجنة قادة  تشكیل لجنة تقنیة للتخطیط لحملة للمعلومات والتثقیف والتواصل، وتنفیذھا. وینبغي أن تضم تلك •
من المجتمع المحلي، ومھنیین طبیین، واختصاصیین في مجال التوعیة التثقیف، وأعضاء من جمعیات 



المرأة، وغیرھم من الشخصیات المھمة في المجتمع المحلي.  
تنظیم اجتماعات من قبیل المؤتمرات الصحفیة و/أو المقابالت مع ممثلي وسائل اإلعالم، نظرا لدورھم  •

فع مستوى الوعي حول الكولیرا، والتوعیة والتثقیف بشأن اللقاح، وإعالم عموم الناس عن الحیوي في ر
حملة التطعیم، وتبدید الشائعات، وتصحیح المعلومات الخاطئة والمضللة.  

محاولة جعل أحد القادة السیاسیین البارزین، أو أحد قادة المجتمع المحلي، یطلق الحملة، وأن یتلقى اللقاح  •
في مكان عام. وكذلك، ضمان تغطیة وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة، والمقروءة لعملیة  على المأل

إطالق الحملة.  
القیام، في جلسة التطعیم األولى، بإعطاء متلقي التطعیم رسائل تذكیریة مكتوبة وشفھیة بشأن ضرورة  •

الحصول على جرعة ثانیة من اللقاح.  
 

لقاح الكولیرا الفموي ینبغي إدراجھا ضمن مواد وأنشطة : معلومات أساسیة عن 16اإلطار رقم 
المعلومات والتثقیف والتواصل  

ما ھي الكولیرا، وعالماتھا وأعراضھا، وأھمیة التماس المعالجة الفوریة في أحد المراكز الصحیة، إذا  •
ظھرت تلك األعراض  

فوائد التطعیم واألسباب التي تدعو إلى تلقي اللقاح •  
اللقاح ، وحقیقة أنھ ال یوفر وقایة من جمیع حاالت الكولیرا، أو جمیع حاالت اإلسھال ما الذي یحمي منھ  •  
أن اللقاح مأمون  •  
مسار إعطاء اللقاح وجدول مواعید الجرعتین •  
من یمكنھ الحصول على اللقاح ومن ال یمكنھ ذلك (مثال: األطفال ممن تقل أعمارھم عن سنة واحدة) •  
اللقاح (المكان والتاریخ والوقت)أین ومتى یمكن الحصول على  •  
رسالة تذكیریة حول الحاجة إلى جرعة ثانیة، ومعلومات عن موعدھا ومكان تلقیھا •  
بحسب السیاق والظروف، تقدیم توضیحات لتبدید الخرافات المحلیة المتعلقة باللقاح •  

 

طرق نشر المعلومات 3.6  
مختلفة؛ منھا على سبیل المثال:من الممكن نشر المعلومات عن اللقاح وعن التطعیم بطرق   

البرامج اإلذاعیة والتلیفزیونیة، أو إعالنات الخدمات العمومیة •  
المواد المقروءة مثل النشرات، أو المنشورات، أو الملصقات •  
التواصل المباشر وجھا لوجھ من جانب المھنیین الصحیین، والمتطوعین، وقادة المجتمع، وغیرھم، من خالل  •

یة، والزیارات المنزلیة، واإلعالنات، التي تتم خالل التجمعات الدینیة، وإقامة األكشاك التي تخصص اللقاءات المجتمع
لھذه األغراض في األسواق، وأثناء مراجعة العیادات، وغیر ذلك  

إشراك الصحفیین الذي یمكنھم نقل األخبار عن الحملة، وعن المقابالت التي تجرى مع المھنیین العاملین في مجال  •
رعایة الصحیةال  

ومن الممارسات الجیدة في ھذا المجال استخدام قنوات متعددة للتواصل. ویعتمد اختیار قناة التواصل والوسیلة اإلعالمیة، على 
الثقافة المحلیة، والعادات السائدة، وعلى التوقیت، واألموال المتاحة، ومشاركة مختلف القطاعات في المجتمع. وقد یتطلب األمر 

مات المجتمع المدني، والجماعات الدینیة، ومنظمات المرأة، والمدارس. وال یشترط لحمالت التواصل الجیدة أن إشراك منظ
تستغرق بالضرورة شھورا كي یتم اإلعداد لھا وتنفیذھا، وال أن تكون باھظة التكالیف كي تحقق تغطیة واسعة (أنظر القصة 

لطوارئ، یتعین تنفیذ حملة التواصل بسرعة، في حین قد تستغرق الحمالت ). وفي حاالت ا17الخاصة بـ غینیا في اإلطار رقم 
المقررة للمناطق الموطونة وقتا أطول لإلعداد، وتجرى بشكل متأٍن ومترٍو.  

 
 
 
 
 
 
 

: كیف نجح برنامج بسیط للتواصل في نشر المعلومات حول حملة تطعیم تفاعلي 17اإلطار رقم   
  29،23ضد الكولیرا في غینیا

 

 ةیساسأ لئاسر
 ةئبعت يف ةءافكو اریثأت رثكأ نونوكی ام اریثك ،نیعوطتملاو ةداقلاك ،يلحملا عمتجملا دارفأ نأ ر كذت•

 .میعطتلا تالمح لجأ نم يلحملا عمتجملا
 
 



. وفي أوائل نیسان/ أبریل، 2012بدأت فاشیة للكولیرا في االندالع في مقاطعتین نائیتین في غینیا، في شباط/ فبرایر 
 ھاتینوفي إطار الجھود الرامیة إلى منع جدوث وباء كبیر، قررت وزارة الصحة إجراء حملة تطعیم جموعي في 

د موعد بدء الجولة األولى من التطع یم في غضون أسبوعین اثنین، بعد اتخاذ القرار، ما سمح بوقت المقاطعتین. وُحدِّ
قصیر للتحضیر لحملة تعبئة/ تواصل مجتمعي. ولم تكن ھناك إذاعة أو تلیفزیون محلي، أو حتى رسائل ھاتفیة متاحة 

في تلك المقاطعتین، كما لم یكن ھناك وقت حتى، إلعداد وتوزیع مواد مطبوعة عن حملة التطعیم.  
%، في كل من 90من ھذه التحدیات، اقتربت نسبة التغطیة بالتمنیع، خالل الجولة األولى من الحملة من  وعلى الرغم

المقاطعتین. فكیف تحقق ذلك؟  
أوال، كان لدى الناس في ھاتین المقاطعتین معرفة بالكولیرا، كما كانوا على علم بأمر الفاشیة، ولذلك توفر لدیھم 

لمرض. وثانیا، كان قد تم إبالغ جمیع المھنیین الطبیین، والزعماء الشعبیین، الحافز لحمایة أنفسھم من ھذا ا
والمسؤولین الحكومیین المحلیین بأمر الحملة، وذلك بشكل مسبق.  

وثالثا، وھو األمر األھم، طُلب من الزعماء الشعبیین وقادة المجتمع المحلي، نشر تلك المعلومات. وقبل موعد التطعیم 
العاملین في مجال تعزیر الصحة، بزیارة لكل مجتمع محلي، لمساعدة قادة القرى في ھذا الشأن. بیومین، قام أحد 

نادون، بجمع الناس، حیث قدمت لھم معلومات بسیطة عن حملة التطعیم، بما في ذلك األھلیة لتلقي اللقاح، ووقام المُ 
ماكن األكثر كثافة من حیث السكان، ومتى وأین ستجرى الحملة. وقام موظفو التوعیة الصحیة المحلیة، في األ

بالمرور على المنازل، منزال منزال، من أجل تقدیم تلك المعلومات، كما تم توزیع مواد مطبوعة، كانت موجودة من 
قبل، حول كیفیة التعرف على مرض الكولیرا، وكیفیة مكافحتھ. وعالوة على ذلك، تم استغالل جلسات التطعیم لتقدیم 

حول الوقایة من الكولیرا، ألولئك الذین كانوا یتلقون التطعیم.معلومات إضافیة   
 

 
 



لحمالت التطعیم ضد الكولیرا وتنفیذھا تحضیر. ال7  
یحتوي ھذا القسم على معلومات عن تنفیذ حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي.  

تحدید مواقع التطعیم وجدولة الحمالت 1.7  
یسھل الوصول إلیھا،  ینبغي أن تكون األماكن التي سیتم إجراء حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي فیھا، موجودة في مواقع

وتتوافر بھا مساحات تتسع الستیعاب الحشود. ومن أمثلة األماكن المناسبة إلقامة مواقع للتطعیم:  
المرافق الصحیة •  
المدارس •  
المراكز االجتماعیة •  
األماكن التي تقام فیھا المناسبات االجتماعیة •  
مواقع التوعیة التي تكون موجودة في أماكن نظیفة •  
وحةالمساحات المفت •  

ویمكن أیضا النظر في استخدام أماكن العمل مثل المصانع أو األماكن التي یعمل بھا كثیر من العمال، لجعل عملیة تطعیم ھؤالء 
العمال مالئمة ومریحة.  

وینبغي أن یكون الیوم والوقت الذي ستجرى فیھ حملة التطعیم في كل موقع، مالئما قدر اإلمكان ألولئك األشخاص الذین 
).18ن التطعیم (اإلطار رقم سیتلقو  

 

: تحدید أیام وأوقات مالئمة من أجل تحقیق نسبة تغطیة مرتفعة بالتطعیم ضد 18اإلطار رقم 
الكولیرا  

واجھ العدید من الحمالت السابقة للتطعیم بلقاح الكولیرا الفموي صعوبات لتحقیق نسبة تغطیة مرتفعة بالتطعیم بین 
ا یكونون غیر متواجدین، بسبب ذھابھم إلى العمل في األیام التي تجرى فیھا عادة الرجال البالغین، الذین غالبا م

حمالت التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي. ومن بین االستراتیجیات األساسیة التي تھدف إلى زیادة معدالت التطعیم، 
الوضع الثقافي  إمكانیة مد جلسات التطعیم بحیث تغطي ساعات المساء، أو ساعات الصباح األولى، بحسب

واالقتصادي المحلي السائد. كما أن عقد بعض جلسات التطعیم خالل عطلة نھایة األسبوع، ھو من األمور التي یمكن 
النظر فیھا.  

 

تنظیم مواقع التطعیم وتشكیل فریق التطعیم 2.7  
).19(اإلطار رقم ال تحتاج مواقع التطعیم إال لبعض األثاث البسیط، وإلى عدد محدود من المستلزمات   

وبحسب الفصل أو الموسم الذي تجرى فیھ الحملة، ینبغي استخدام األغطیة البالستیكیة، أو المظالت، أو المالجئ لتوفیر غطاء 
لألشخاص الذین ینتظرون دورھم خارج المبنى لتلقي التطعیم. وینبغي، إن أمكن، أن تكون مواقع التطعیم قریبة أیضا من 

.المراحیض العمومیة  
كما ینبغي تنظیم المواقع بحیث یمكن تجنب االزدحام الزائد والطوابیر الطویلة، مع ضمان تحقیق االنسیاب الفعال لألفراد. ومن 
المھم تحقیق السیطرة على الحشود. وینبغي كذلك، أن یكون للموقع مدخل ومخرج محددان، على أن یتم الدخول أو الخروج في 

التجھیزات،  9ع التراجع أو التقھقر عند االزدحام. ویبین الرسم التوضیحي في الشكل رقم مسار یتخذ اتجاھا واحدا، لمن
والعاملین، واالنسیاب في اتجاه واحد، بموقع التطعیم.  

 
 

: األثاث والمستلزمات المطلوبة19اإلطار رقم   
األثاث:  
منضدتان (واحدة للمسجل واألخرى للقائم بالتطعیم) •  
ثالثة مقاعد •  
إضافیة للجلوس (مثال: أرائك، وفرشات لجلوس القائمین على رعایة األطفال، واألطفال، والحوامل، أماكن  •

والمسنین).  
:المستلزمات  

الفتة / ملصقات، لتعریف الموقع من الخارج •  
حاویات لحمل اللقاحات •  
مالقط أو كماشات لفتح قواریر اللقاح •  



ھاصنادیق أمان للتخلص من قواریر اللقاح المستعملة فی •  
أكیاس أو صنادیق للنفایات، إللقاء النفایات األخرى فیھا •  
نماذج: بطاقات التطعیم وكشوف المراجعة •  
أقالم رصاص / حبر •  
مواد توعیة وتثقیف صحي، مثل الملصقات الجداریة والنشرات، عن طرق الوقایة من الكولیرا •  
عطائھا لمتلقي التطعیمأي حوافز أو سلع مثل الصابون، أو أقراص الكلور، بحسب ما یتوفر، إل •  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: رسم توضیحي لموقع التطعیم والعاملین فیھ9الشكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) شخص إضافي لتقدیم رسائل ومواد التوعیة الصحیة، بحسب ما یتوفر، 4) القائم بالتطعیم 3) المسجل 2) مراقب الحشود 1
تحدث بعد التطعیم بفترة وجیزة. وینتبھ ألي شخص قد یواجھ آثارا سلبیة، والتي قد  

 
وتختلف أعداد وأنواع األشخاص الذین یعملون في مواقع التطعیم، وذلك بحسب حجم السكان الذین سیخضعون للتطعیم، ونسبة 
حضورھم. وینبغي لمدیري برامج التطعیم، تعدیل أعداد وتكوین الفریق أثناء الحملة، بحسب الحاجة. ومع ذلك، فعادة ال یقل 

دد عن ثالثة أشخاص في كل موقع، وھم عبارة عن مراقب للحشود، ومسجل، وشخص یقوم بالتطعیم. ویُقترح أن تتكون الع
عضویة الفریق مما یلي:  

 
 

الدور المسئولیات   
مراقب الحشد یقوم بتحیة القادمین لتلقي التطعیم، ویرشدھم إلى المكان الذي ینبغي التوجھ إلیھ، ویراقب  

من حسن تنظیم الموقع.الحشود، ویتأكد   
المسجل ع)، ویستوفي بطاقة   یقوم بمعاینة األشخاص لتقریر مدى أھلیتھم (مثال: من حیث أعمار الرضَّ

ن) وكشف المراجعة. وعادة ما تستغرق عملیة ا مستخدمیالتطعیم وسجل اللقاحات (إذا كان
ة المطلوبة لتلقي التسجیل معظم الوقت، وتؤدي إلى تعطیل العملیة ومنع انسیابھا بالسرع

اللقاح، ومن ثم المضي قدما. وقد یرغب مدیرو الحملة في تعدیل تكوین الفریق، بحیث یضم 
اثنین من المسجلین في كل جلسة من جلسات التطعیم.  

القائم بالتطعیم یتحقق مرة أخرى من أھلیة الشخص لتلقي اللقاح، ویقوم بإعداد اللقاح وإعطائھ، ویتأكد من  
سلسلة التبرید، ویتخلص من قواریر اللقاح الفارغة، بوضعھا في صنادیق الحفاظ على 

األمان.  
مسؤول التوعیة 

الصحیة/ مسؤول 
االتصال المعني 
باآلثار السلبیة  

یقدم التوعیة والتثقیف الصحي والرسائل الخاصة بالوقایة من الكولیرا، ویوزع السلع (مثال: 
ص بضرورة الحصول على الجرعة الثانیة من الصابون وأقراص الكلور)، ویذكَّر األشخا

اللقاح، ویشرح لھم أین ومتى ستجرى الجولة الثانیة من الحملة. وعلى ھذا الشخص أن یبقى 
منتبھا ألي آثار سلبیة قد تحدث بعد إعطاء اللقاح بفترة وجیزة، والتي یتعین تسجیلھا، إن 

حدثت.  
المشرف ن وجود كمیات كافیة من اللقاح والمستلزمات، ومن یراقب ویقدم المشورة للعاملین، ویتأكد م 

استیفاء النماذج على النحو المطلوب، وحل أي مشاكل قد تقع. وعلى المشرف أن یتولى 
اإلشراف على كل موقع من مواقع التطعیم، حیث یمكن لمشرف واحد اإلشراف على العدید 

ما بین المواقع التي یقوم  من مواقع التطعیم. وینبغي أن یكون بمقدور ھذا الشخص التنقل
باإلشراف علیھا.  

 
 

: تعدیل فریق التطعیم لتحسین الكفاءة وتوفیر النفقات في غینیا20اإلطار رقم   



قد یكون صعبا تقریر عدد األشخاص الالزمین لتنفیذ حملة تطعیم ناجحة، والسیما للمرة األولى. ومن أسباب ذلك، 
یمكن أن یتأثر بمدى مالءمة حملة التعبئة المجتمعیة، والمعتقدات الثقافیة صعوبة تقدیر أعداد الحاضرین، وھو أمر 

السائدة. كما قد یكون صعبا كذلك، تقدیر المدة التي یحتاجھا العاملون إلكمال بعض المھام (مثال فحص راصد قارورة 
بقة في إعطاء لقاحات اللقاح، وفتح القارورة، وغیر ذلك)، والسیما بالنسبة لألشخاص من غیر ذوي الخبرة السا

الكولیرا الفمویة. وھذا یوضح أھمیة التحلي بالمرونة، وتعدیل مواقع التطعیم وفقا لالحتیاجات، وتكوین الفریق استنادا 
إلى نتائج التجربة األولى مع الحملة.  
یقیا. وتوقع ، حیث نُظِّمت أول حملة توزیع جموعي للقاح شانشول في أفر2012وكان ذلك ھو الحال في غینیا عام 

المنظمون أن یتشكل صفان في كل موقع، من أجل استیعاب الحشود، فعینوا شخصین لكل مھمة رئیسیة (اثنان لمراقبة 
الحشود ، ومسجالن اثنان، وشخصان إلعطاء اللقاحات)، وذلك لكل جلسة تطعیم، في مقاطعة بوفا. وقد تبین أن كل 

بء عمل أفرقة التطعیم، قرر المنظمون تقلیل عدد األشخاص لكل ذلك لم یكن ضروریا. وبعد مراجعة األداء، وع
فریق من أفرقة التطعیم، من تسعة أشخاص إلى خمسة، وذلك في حملة التطعیم التالیة، التي كان مقررا إجراؤھا في 

مقاطعة فوركاریاه.  
م نفس األعداد من وأظھر رصد وتقییم البیانات أن األفرقة المكونة من خمسة أشخاص كانت قادرة على تطعی

األشخاص، التي كانت أفرقة األشخاص التسعة تقوم بتطعیمھم في الیوم. وقد أدى ھذا التغییر إلى خفض التكلفة بشكل 
كبیر، وذلك بالنسبة لكل شخص یجرى تطعیمھ.  

 
 
 

  
حفظ اللقاح ونقلھ 3.7  

بحسب ما ھو مذكور في النشرة المرفقة باللقاح، ینبغي أن تحفظ لقاحات الكولیرا الفمویة، بما فیھا لقاح شانشول، في درجة 
مئویة، وذلك في جمیع األوقات، حتى أثناء نقلھا، وتخزینھا، وعند استعمالھا في جلسة التطعیم. وتتألف  8 – 2حرارة من 

سلسلة التبرید األساسیة مما یلي:  
دةا • لحفظ: برادات (ثالجات)، ومجمدات (فریزرات)، وغرف مبرَّ  
دة، صنادیق حمل اللقاحات، وعبوات ثلج • النقل: صنادیق مبرَّ  
مراقبة سلسلة التبرید: موازین قیاس درجات الحرارة، وبطاقات لسجل درجات الحرارة، أدوات رصد التجمد. •  

معدات سلسلة التبرید، بما في ذلك عدد وحالة كل من الفریزرات، ومن المھم، قبل إجراء حملة التطعیم، التأكد من كفاءة 
والثالجات، وصنادیق حمل اللقاحات، وعبوات الثلج، وذلك في جمیع المواقع (متاجر المقاطعة، والمرافق الصحیة، وغیر ذلك) 

ترتكز على برنامج وقد طورت منظمة الصحة العالمیة أداة  –من أجل الحفاظ على برودة اللقاح حتى وقت استخدامھ 
، والتي تقدم 30مالحق نموذج طلب لقاح الكولیرا الفموي من فریق التنسیق الدوليمیكروسوفت إكسل، وھي مدرجة ضمن 

تقدیرا للقدرة االستیعابیة المطلوبة من سلسلة التبرید الالزمة لحفظ ونقل لقاحات الكولیرا الفمویة. ویمكن الحصول على 
حزمة المستلزمات معلومات إضافیة بشأن سلسلة التبرید، بما یشمل إعداد الحاویات المعزولة ألغراض نقل اللقاحات، وذلك في 

، التي أعدتھا الیونیسف.31بدعم سلسلة التبرید واللوجستیات الخاصة  
تكون لوعادة ما یتم نقل الصنادیق التي تحتوي على اللقاحات إلى المرافق الصحیة على شاحنة، داخل صنادیق كبیرة مصممة 

حفظ  على التوصیة في األصلتنص مالئمة لحفظ درجة البرودة داخلھا. ثم توضع صنادیق اللقاحات بعد ذلك، داخل الثالجة. و
اللقاح مبردا حتى وقت إعطائھ. وھذا یستوجب وضع اللقاح في صنادیق صغیرة لحمل اللقاح في ظل وجود عبوات ثلج تكون 

)، وذلك لتسلیمھا إلى مواقع التطعیم. وقد تبین مؤخرا، أن اللقاح یظل في حالة ثبات عندما یُحفظ في 21مھیأة سلفا (اإلطار رقم 
على األقل خالل الیوم الذي یؤخذ فیھ إلى الموقع المیداني. وھذا من شأنھ أن یبسِّط إجراءات إعطاء درجة الحرارة المحیطة، 

لقاح الكولیرا الفموي، ألن الحاجة ال تستدعي التقید الصارم بإجراءات سلسلة التبرید في یوم إعطاء اللقاح. ومن المھم التأكد من 
ة، لتفادي نفاده، لكن في نفس الوقت، عدم بقاء كمیات كبیرة فائضة منھ. وبالنسبة توافر كمیات كافیة من اللقاح في مواقع الحمل

ألي قواریر تتبقى بغیر استخدام في نھایة الیوم، فینبغي إدخالھا مرة أخرى للحفظ مبردة، وأن تكون تلك القواریر ھي أول ما 
یستخدم من اللقاحات في الیوم التالي.  
لمحفوظةالكمیة المطلوبة من اللقاحات ا  

سم، وھو ما  4×  10.5×  14قارورة ذات جرعة واحدة، ویبلغ حجم العلبة  35یعبأ لقاح شانشول حالیا، في علب تحتوي على 
لترا لكل علبة. 0.6یوازي   
قارورة لقاح. 100یمكن لصندوق قیاسي كبیر مخصص لحمل اللقاحات أن یسع نحو  •  
صنادیق لحمل اللقاحات. 10قارورة) و  35في كل منھا علبة (  29شخص في كل جلسة،  1,000یتطلب تطعیم  •  



تحضیر صنادیق حمل اللقاحات وتھیئة عبوات الثلج   
ال ینبغي أبدا تجمد لقاحات الكولیرا الفمویة. ومن األخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تجمد اللقاحات، وضع صنادیق حمل اللقاحات 

 تبلغھا من الفریزر. ودائما ما تخرج عبوات الثلج من الفریزر بدرجة برودة مباشرة فوق عبوات الثلج التي تكون قد خرجت لتو
مئویة تقریبا، وتكون بذلك في حالة تجمد صلب. وعلى ذلك، فمن المھم تھیئة صنادیق حمل اللقاحات، بحیث یتم جعلھا  20 –

 21كي تھدأ. ویوضح اإلطار رقم  أقل برودة، وتھیئة عبوات الثلج بتركھا في درجة حرارة الغرفة العادیة لبعض الوقت
خطوات تحضیر صندوق حمل اللقاحات.  

 
 

: تحضیر صنادیق حمل اللقاحات وعبوات الثلج لنقل لقاحات الكولیرا الفمویة21اإلطار رقم   
1. التبرید المسبق للحاویة المعزولة، بوضع عبوات الثلج داخل الحاویة المغلقة لمدة ال تقل عن ساعة. وبعد  

یتم إخراج جمیع عبوات الثلج. مرور الساعة،  
2. تھیئة عبوات الثلج حتى ال تتعرض قواریر اللقاح للتجمد، وھذا یعني ترك عبوات الثلج في درجة حرارة  

الغرفة العادیة لفترة من الوقت حتى ترتفع درجة حرارة مركز العبوة إلى درجة الصفر مئویا (وقد یستغرق 
باردة). وتكون عبوة الثلج قد تمت تھیئتھا على نحو مناسب، عندما دقیقة أو أكثر، إذا كانت الغرفة  30ذلك 

ھا وسماع صوت  نجد حبات الماء تغطي سطحھا. وینبغي فحص تلك العبوات للتحقق من تھیئتھا، وذلك برجِّ
تحرك الماء داخلھا.  

3. ملء صنادیق حمل اللقاحات بعبوات ثلج تكون قد سبقت تھیئتھا.   
4. الثالجة ووضعھا في صنادیق حمل اللقاحات.یتم إخراج قواریر اللقاح من    

  
التأكد من عدم تجمد اللقاح  

ینبغي التخلص من أي قواریر لقاح مجمدة، كما ینبغي التخلص من أي قواریر یُشُك في أن تكون قد تعرضت للتجمد أثناء عملیة 
ج" الذي النقل أو التخزین. ویمكن استخدام أدوات رصد التجمد للكشف عن فترات التجمد. وتج در المالحظة أن "اختبار الرَّ

یُستخدم لبعض اللقاحات، مثل لقاح المكورات الرئویة المتقاِرن، ال یصلح للقاح الكولیرا الفموي.  
فحص اللقاح وإعطاؤه 4.7  

).22ینبغي للشخص القائم بالتطعیم أن یتخذ عددا من الخطوات لتحضیر لقاح الكولیرا الفموي وإعطائھ (اإلطار رقم   
حص اللقاحف  

عادة ما یصل اللقاح إلى موقع التطعیم في صندوق خاص بحمل اللقاحات. وینبغي استخدام اللقاحات بحسب ترتیب وصولھا. 
وعلى الشخص القائم بالتطعیم، وغیره من أعضاء الفریق، أن یفحص تاریخ انتھاء صالحیة اللقاح المدون على القارورة، وأن 

كان تاریخ صالحیتھا قد انقضى.یتم التخلص من القارورة، إذا   
)، فإذا كان راصد 23وعلى الشخص القائم بالتطعیم أن یفحص أیضا راصد قارورة اللقاح الملصق على القارورة (اإلطار رقم 

ذا  قارورة اللقاح یشیر إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة، والتي یبینھا المربع الموجود وسط الدائرة، عندما یكون داكن اللون، أو
فتكون القارورة قد تعرضت لحرارة شدیدة، وال ینبغي عندئذ استخدامھا. وبالنسبة  –لون أغمق من لون الدائرة الخارجیة 
والتي یبینھا المربع الموجود وسط الدائرة، عندما یكون داكنا قلیال، لكن بنسبة أقل من  –للقواریر التي تكون في المرحلة الثانیة 

.فتكون ماتزال صالحة لالستخدام، وینبغي استخدامھا قبل غیرھا من القواریر –لون الدائرة الخارجیة   
 
 

: خطوات یتخذھا القائم بالتطعیم لتحضیر وإعطاء لقاحات الكولیرا الفمویة المصنَّعة 22اإلطار رقم 
من خالیا كاملة فقط (مثال: لقاح شانشول)  

1. اللقاحات.إخراج عدد قلیل من قواریر اللقاح من صندوق حمل    
2. مناظرة الشخص المراد تطعیمھ والتحقق من استیفائھ لمعاییر األھلیة لتلقي اللقاح (مثال: ال یقل عمره عن  

سنة واحدة).  
3. فحص تاریخ انتھاء صالحیة اللقاح المدون على القارورة.   
4. فیھا فحص راصد قارورة اللقاح الملصق على القارورة، والتخلص من أي قواریر یشیر راصد القارورة  

إلى وجودھا في المرحلة الثالثة أو الرابعة.  
5. فحص القارورة للتأكد من أن اللقاح لم یتعرض للتجمد.   
6. رج القارورة بقوة لخلط المحتویات خلطا جیدا.   
7. ).10نزع الغطاء األلمونیوم من على القارورة باستخدام ملقط أو كماشة (الشكل رقم    



8. نزع الغطاء البالستیكي، للتحقق من عدم ترسب اللقاح أسفل َرج قارورة اللقاح بعنایة مرة أخرى، قبل  
القارورة، غیر أنھ ینبغي التأكد من عدم انسكاب المحتویات خارج القارورة.  

9. إعطاء القارورة للشخص المتلقي للتطعیم والتأكد من شرب وابتالع محتویاتھا بالكامل. وبالنسبة لألطفال في  
لقارورة للشخص القائم على رعایتھم، لیتولى ھو إعطاء محتویاتھا سن الثانیة عشرة أو دونھا، فتعطى ا

للطفل.  
10. ذكر التدابیر التي یتعین على األشخاص اتخاذھا لتوقي اإلصابة بالكولیرا، مع تذكیرھم بتوقیت أخذ الجرعة  

الثانیة (إذا لم یكن أحد مسؤولي التوعیة الصحیة أو شخص غیره، یقوم بذلك).  
11. قاح الفارغة في صندوق أمان، والتخلص من األغطیة األلمونیوم والبالستیكیة بشكل التخلص من قواریر الل 

مأمون.  
12. تسجیل عدد القواریر المستعملة، مع استیفاء نموذج اإلمدادات اللوجستیة والمرتجعات الیومیة (أ)، في نھایة  

الیوم.  
13. تسجیل عمر ونوع جنس كل شخص یخضع للتطعیم، في كشف المراجعة.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

: ما ھو راصد قارورة اللقاح وكیف یتم تفسیره23اإلطار رقم   
راصد قارورة اللقاح ھو البقعة الملونة الموجودة على الملصق الكائن على جمیع اللقاحات التي یجرى توفیرھا عن 
طریق الیونیسف. وھذا الراصد عبارة عن بقعة تتأثر بالوقت، وبدرجة الحرارة، لتعطي مؤشرا بكم الحرارة التراكمي 

مستخدم اللقاح، عندما یُحتمل أن تكون الحرارة التي تعرض لھا الذي تكون القارورة قد تعرضت لھ. وھو یعطي تحذیرا ل
، یتغیر لونھ، عند 14 –اللقاح، قد أدت إلى انحاللھ إلى مستوى أقل من المستوى المقبول (مثال: راصد قارورة اللقاح 

مئویة). 37یوما، في درجة  14تعرض اللقاح لكم تراكمي من الحرارة، یعادل   
قارورة اللقاح أمرا بسیطا، فالمطلوب ھو التركیز على المربع الموجود في مركز الدائرة، الذي  ویعد تفسیر قراءة راصد

یتغیر لونھ بالتدریج. وطالما ظل لون ذلك المربع أفتح من لون الدائرة المحیطة بھ، یكون استعمال اللقاح ممكنا. وبمجرد 
الدائرة أو أغمق، فیتعین عند ذلك التخلص من تلك أن یصبح لون المربع الموجود في وسط الدائرة بنفس درجة لون 

القارورة. ویُفسِّر الشرح الوارد أدناه المراحل المختلفة لراصد قارورة اللقاح، وفقا للون المربع الموجود داخل الدائرة، 
ودھا في واإلجراء الواجب اتخاذه في كل مرحلة. وینبغي التخلص من القارورة التي یشیر الراصد الخاص بھا إلى وج

المرحلة الثالثة أو الرابعة.  
المرحلة األولى:  

 

المربع الداخلي أفتح لونا من الدائرة المحیطة بھ   
انقضاء تاریخ نھایة صالحیة اللقاح، یستخدم اللقاح  

المرحلة الثانیة:  

 

الحقا، ما یزال المربع الداخلي، أفتح لونا من الدائرة المحیطة  
اللقاح قد انقضى، یستخدم اللقاحإذا لم یكن تاریخ صالحیة   

نقطة التخلص من اللقاح    
المرحلة الثالثة:  

 

لون المربع الداخلي بنفس لون الدائرة المحیطة بھ  
ال یستخدم اللقاح، ویُخطر المشرف بذلك  

تجاوز نقطة التخلص من اللقاح     
المرحلة الرابعة:  

 

بھالمربع الداخلي أغمق لونا من الدائرة المحیطة   
ال یستخدم اللقاح، ویُخطر المشرف بذلك  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

فرز المتلقین للتطعیم  5.7  
ینبغي للمسجل، والشخص القائم بإعطاء اللقاح، التأكد من أھلیة كل شخص لتلقي اللقاح:  

البد أن یكون عمر األطفال سنة واحدة أو أكثر، كي یمكنھم تلقي لقاح شانشول أو إیفیشول. •  

 ةیساسأ لئاسر
 ةبقارم دصر تاودأ تراشأ اذإ وأ ،ةدمجتم ریراوقلا تدب اذإو .يومفلا اریلوكلا حاقلل دمجت ثودح يغبنی ال•

  .میلسلا لكشلاب اھنم صلختلا يغبنیف ،دمجتلل تضرعت دق نوكت نأ لامتحا ىلإ دمجتلا
 ةیفاك تایمك نیمأت يغبنیو .میعطتلا ةسلج لالخ اھمادختسا عقوتملا حاقللا ةیمك رابتعالا يف ذخألا مھملا نم•

 ةریبك تایمك ي قبت ب نجت تقولا سفن يف نكلو ،حاقللا دافن يدافتل ،ةلمحلا مایأ ىدم ىلع اھمادختسال حاقللا نم
 .حاقللا نم ةدئاز

 .ھمیعطت دارملا صخشلا ىلإ اھئاطعإ لبق ،ةروراق لك ىلع دوجوملا حاقللا ةروراق دصار صحف نم دكأتلا•
 
 



ر بعض البلدان  بحسب السیاسة • المتبعة في القطر، یمكن أن تكون الحوامل، أو ال تكون، مؤھالت لتلقي اللقاح. فقد تُقرِّ
عدم أھلیة الحوامل لتلقي اللقاح، بسبب غیاب البیانات الخاصة بمدى مأمونیتھ أثناء الحمل. ومع ذلك، فالمفترض أال 

الجنین. وفي الواقع، فإن منظمة الصحة العالمیة توصي تشكل اللقاحات المصنَّعة من خالیا مقتولة، مخاطر على 
.24 باستخدام لقاح الكولیرا الفموي لدى الحوامل، وذلك في المناطق التي تكتنفھا خطورة شدیدة  

ال ینبغي إعطاء اللقاح إلى األشخاص المصابین بحاالت حادة من األمراض، كاألمراض الَمِعدیة المعویة، أو االرتفاع  •
رجة حرارة الجسم، أو المرض الشدید الذي ال یمكِّن المریض من مغادرة الفراش. أما األشخاص الشدید في د

المصابون بأمراض بسیطة، كعدوى الجھاز التنفسي العلوي البسیطة، فیمكنھم تلقي اللقاح.  
قد یكون للبلدان سیاسات مختلفة بشأن األھلیة لتلقي اللقاح، أثناء إجراء الجولة الثانیة من حملة التطعیم. ومعظم البلدان  •

ح بلدان الثانیة، في حین ال تسمتسمح لمن لم یتلق اللقاح خالل الجولة األولى من الحملة، بأن یُعطى لھ خالل الجولة 
ولئك الذین یكونون قد تلقوه في الجولة األولى فقط. وإذا أُعطیت الجرعة إال أل انیة،أخرى بإعطاء اللقاح في الجولة الث

األولى أثناء إجراء الجولة الثانیة من الحملة، فینبغي اتخاذ الترتیبات الالزمة لتوفیر جرعة ثانیة ألولئك األشخاص، 
ة تشیر إلى عدم إعطاء الجرعة الثانیة من بعد ذلك بأسبوعین إلى أربعة أسابیع. ومن ناحیة أخرى، إذا كانت السیاس

اللقاح إال لمن تلقى الجرعة األولى، خالل الجولة األولى من التطعیم، فینبغي أن تكون لدى أولئك األشخاص بطاقات 
تطعیم توثِّق تلقیھم للجرعة األولى. ومن الواضح أن مثل ھذه السیاسة، تعقِّد عملیة التعرف على األشخاص الذین 

مؤھلین لتلقي اللقاح.یكونون   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إعطاء اللقاح  
ترج القارورة بقوة للتأكد من مزج المحتویات جیدا، ومن ثم تفتح القارورة بنزع الغطاء األلمونیوم باستخدام ملقط أو كماشة 

إزالة الغطاء البالستیكي مباشرة.)، ثم ترج مرة أخرى بعنایة قبل 10(الشكل رقم   
كیفیة فتح قارورة لقاح شانشول: 10الشكل رقم   

 
 
 
 

 ةیساسأ لئاسر
 :نأ قیرفلا ءاضعأ نم مھریغو میعطتلا ءاطعإب نیمئاقلل يغبنی 

 .)رثكأ وأ ةدحاو ةنس مھرامعأ نوكت نأ يغبنی( راغصلا لافطألا رمع نع اورسفتسی•
 :داعبتسالا رییاعم ثیح نم ،رطقلا يف ةعبتملا ةسایسلاب دیقتلا يغبنی•

 لماحلا نم راسفتسالا يغبنی ،يومفلا اریلوكلا حاقلب لماوحلا میعطت مدعب يضقت ةسایسلا تناك اذإ-
 .لماح اھنأ دقتعت وأ ،الماح تناك اذإ امع

 ،میعطتلا ةلمح نم ةیناثلا ةلوجلا ءارجإ ءانثأ ىلوألا ةعرجلا میدقت مدعب يضقت ةسایسلا تناك اذإ-
 .مھب ةصاخلا میعطتلا تاقاطب میدقت نیكراشملا نم بلطلا يغبنی

 .ةجرد يأ ىلإو ،ضرملاب رعشی ناك اذإ امع صخشلا نم راسفتسالا•
 
 

 ةروراقب كاسمإلا :ىلوألا ةوطخلا
 .نیدیلا ىدحإب حاقللا

 يندعملا ءاطغلا عزن :ةیناثلا ةوطخلا
 .ةشامكب وأ طقلمب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ :��� ������� ��� ������� ���� ������� ��� ������ ���� 
�������� ����� ����� �������� ������ ���������� ������� ��� 
��������.  

طریق الفم. وتحتوي كل قارورة لقاح على جرعة واحدة فقط. وینبغي نصح لقاح الكولیرا الفموي سھل إعطاؤه ألنھ یؤخذ عن 
عاما أو دون ذلك، فینبغي  12عاما، بأن یتناولوا اللقاح بأنفسھم، أما األطفال في عمر  12األشخاص الذین تزید أعمارھم على 

أن یساعدھم آباؤھم أو من یقوم على رعایتھم، على تناول اللقاح .  
مل)، والسیما  1.5عطاء اللقاح التأكد من أن الشخص الذي یتلقى اللقاح قد إبتلع محتویات القارورة كاملة (وینبغي للقائم بإ

األطفال الصغار. ولیس ضروریا تقدیم الماء عند إعطاء اللقاح، لكن یمكن تقدیمھ، في حال وجود ماء نظیف، ألنھ یسھِّل شرب 
اح، بسبب طعمھ غیر المحبب.اللقاح. والبعض یفضل شرب الماء بعد تناول اللق  

 
 
 
 
 

 
). وبالنسبة لألغطیة وأكواب المیاه، إذا ما 11الغطاء (الشكل رقم یتم وضع قواریر اللقاح الفارغة في صنادیق أمان بدون 

استخدمت، فینبغي التخلص منھا في صنادیق النفایات المناسبة.  
 

صندوق أمان للتخلص من القواریر: 11الشكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تسجیل التطعیم  6.7  
ینبغي للمسجل أن یقوم بالخطوات التالیة: ،����� ����� �� ���  
(المرفق أ)، ویعطیھا للشخص الذي تلقى التطعیم، أو للشخص القائم على  ������� �����یستوفي  •

رعایتھ. فإذا كانت تلك ھي الجرعة األولى، فینبغي للمسجل، أو للشخص القائم بالتطعیم، أن یدون تاریخ الجرعة 
لة الثانیة من الحملة.الثانیة، ویخطر الشخص المعني بأن یحضر بطاقة التطعیم الخاصة بھ في الجو  

(المرفق ب). وینبغي أن یكون ھناك كشف مراجعة واحد لكل  �������� ���یسجل عملیة التطعیم في  •
مثاال لكشف المراجعة. وفي ھذا المثال، یتم، لدى أخذ شخص ما جرعة من  12جلسة تطعیم. ویوضح الشكل رقم 

 ةیساسأ لئاسر
 اھؤاطعإ ادبأ يغبنی ال ثیح ، مفلا قیرط نع الإ ةیومفلا اریلوكلا تاحاقل نم هریغو لوشناش حاقل ىطع ی ال•

 .)دیرولا يف وأ ،دلجلا تحت وأ ،لضعلا يف ءاوس( ةربإب نقحلاب
 



للفئة العمریة للشخص الذي تلقى التطعیم، ونوع جنسھ. وإذا اللقاح، تسجیل التطعیم عن طریق ملء الدائرة الموافقة 
أجریت الحملة على مدى أكثر من یوم، فینبغي استخدام كشف مراجعة جدید لكل یوم.  

 ������� ���������� ��������� ��������� �����یستوفي  •
أنھ یتعین جمعھا والتحقق من  (المرفق ج). ویمكن للشخص القائم بالتطعیم، أو المسجل استیفاء تلك النماذج، غیر

صحتھا من قبل الشخص المشرف على الموقع. وینبغي أن یطلع باقي أعضاء الفریق على ھذه المعلومات في 
اجتماعات المراجعة (أنظر أدناه لمزید من التفاصیل الخاصة بدور المشرف).  

 
استیفاء كشف المراجعة، مثال  12الشكل رقم   

موذج كشف المراجعة الذي یمكن طباعتھ)(أنظر المرفق ب حیث یوضح ن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ىثنأ ركذ

 تاونس 4 – ةنس >

7 

14 

13 
34 

 ةنس 15 > عومجم
 يلامجإلا

 ةنس 15 >

 ةنس 14 – 5 عومجم

 تاونس 4 – 1 عومجمل

 ةنس 14 – 5 >



 
 

مالحظة مھمة  
ٌن بحثي. وتتضمن السجالت،  ال تكون سجالت التطعیم ضروریة بالنسبة لحمالت التطعیم ضد الكولیرا إال إذا كان للحملة مكوِّ
سجال لكل شخص یجرى تطعیمھ، بما یشمل اإلسم، والعمر، ونوع الجنس، ومحل اإلقامة. ویمكن أن یؤدي الحصول على جمیع 

استھالك الوقت، ویسبب تأخیرا أثناء جلسات التطعیم. فإذا كانت الحملة تتضمن إجراء بحث، وكان القرار ھذه المعلومات إلى 
قد اتُخذ إلنشاء سجل، فتكون ھناك حاجة إلى وضع خطط التدریب وإدارة المعلومات المناسبة، لضمان تحقیق الفائدة من ذلك.  

 

تي: أن یقوم باآل ، ینبغي للمسجل����� ���� �� ����� ��  
یحصي عدد الدوائر التي ُملئت على كشف المراجعة، لتحدید عدد األشخاص الذین تلقوا التطعیم (كمجموع، وبحسب  •

الفئة العمریة، ونوع الجنس)، وذلك خالل جلسة التطعیم.  
ة.یحصي عدد قواریر اللقاح التي لم تستخدم، ویدون الكمیة في نموذج اإلمدادات اللوجستیة والمرتجعات الیومی •  
استالمھا، والعدد المستخدم، والعدد تم یستوفي كشف المراجعة، بإدراج المعلومات الخاصة بعدد الجرعات التي  •

المتبقي منھا، والمعلومات المتعلقة بأي قواریر یكون راصد قارورة اللقاح الخاص بھا قد تغیر لونھ.  
   

: نماذج یتم استخدامھا (أنظر المرفقات)24اإلطار رقم   
التطعیم: تُستوفي من قبل المسجل وتعطى للشخص الذي یتلقى التطعیم أو الشخص القائم على رعایتھ، بطاقة  •

كي یتم إحضارھا عند الجولة الثانیة من الحملة.  
كشف المراجعة: یُستوفى من قبل المسجل، وھو عبارة عن وسیلة سھلة إلحصاء عدد األشخاص الذین تلقوا  •

التطعیم، في كل جلسة.  
مدادات اللوجستیة والمرتجعات الیومیة: یُستوفى من قبل المسجل، ویتضمن ملخصا لعدد نموذج اإل •

المستلزمات التي تم استالمھا، والعدد المرتجع إلى مشرف الموقع.  
 

 

التواصل مع األشخاص الذین یحضرون إلى جلسة التطعیم 7.7  
ة ثانیة، ومتى یحین وقتھا، وكذلك تعزیز الرسائل تمثل جلسات التطعیم فرصة مھمة إلبالغ الحاضرین بحاجتھم إلى جرع

یخ إجراء الجولة الثانیة من األساسیة حول الوقایة من الكولیرا ومعالجتھا. وینبغي للمسجل أن یذكِّر الناس بالجرعة الثانیة، وتار
قایة من الكولیرا، وعالمات لة، وذلك عند إعطائھم بطاقة التطعیم. ویمكن تعزیز رسائل التوعیة الصحیة، فیما یختص بالوالحم

وأعراض اإلصابة بھذا المرض، ومتى وأین یمكن التماس المعالجة، وذلك عن طریق الملصقات الجداریة، والنشرات، 
والرسائل الشفھیة من جانب الشخص القائم بالتطعیم، ومن جانب اختصاصي التوعیة والتثقیف الصحي. ومن بین الطرق 

) على ظھر بطاقة التطعیم. وینبغي 8ة بالوقایة من الكولیرا، طباعة الرسائل األساسیة (الشكل رقم البسیطة لنقل الرسائل الخاص
التذكُّر، أن اللقاح یمثل جزءا من استراتیجیة متكاملة لمكافحة الكولیرا.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

: معلومات لكل متلق للقاح وللقائمین على رعایتھم25اإلطار رقم   
لتلقي الجرعة الثانیةأھمیة العودة  •  
متى وأین سیتم إعطاء الجرعة الثانیة •  
أن األحداث السلبیة التي قد تلي التمنیع بلقاح الكولیرا الفموي، ھي أحداث غیر معتادة، لكن إذا حدثت، فإنھا  •

تكون في العادة، عبارة عن شعور مزعج في األمعاء، یكون بسیطا ولمدة قصیرة (مثال: إسھال، أو غثیان، 
قئ، أو ألم بالبطن)أو   

التماس الرعایة الصحیة، إذا اتسمت حالة المریض بالخطورة في أعقاب التطعیم •  
الطرق األساسیة لتوقي الكولیرا (بالرجوع إلى أقسام أخرى من ھذا الكتیب، للرسائل الخاصة بذلك) •  
أحد أفراد عائلتھ،  عالمات الكولیرا وأعراضھا. وما الذي یتوجب فعلھ في حال الشك في إصابة الشخص، أو •

بھذا المرض. ویكتسي ھذا األمر أھمیة خاصة، إذا كان تنظیم حملة التطعیم یأتي في إطار مواجھة فاشیة 
للكولیرا  

 
 

تداول اللقاحات والنفایات بعد جلسة التطعیم 8.7  
وضع غطاء القارورة التخلص من النفایات. ینبغي التخلص من زجاجات لقاح الكولیرا الفارغة في صنادیق أمان دون  •

علیھا. وینبغي التخلص من األغطیة األلمونیوم، مع صنادیق اللقاحات الفارغة في صنادیق أو أكیاس للقمامة، ومن ثم 
حرقھا. وینبغي نقل صنادیق األمان إلى مرافق یتم تحدیدھا وتعیینھا، بغرض التخلص من ھذه األصناف بالطریقة 

المالئمة والصحیحة.  
بقیة. ینبغي إعادة القواریر المتبقیة من كل موقع تطعیم، إلى مرفق حفظ اللقاحات التي أتت منھ في اللقاحات المت •

األصل، مع إعادة قواریر اللقاح إلى الثالجة. وإذا كانت اللقاحات قد ظلت خارج سلسلة التبرید خالل الیوم، فتكون تلك 
قواریر التي یشیر راصد قارورة اللقاح فیھا إلى وجودھا في القواریر ھي أول ما یستخدم في الیوم التالي. وبالنسبة لل

المرحلة الثانیة، فینبغي أن تستخدم أوال أیضا.  
 

قبةارم. اإلشراف وال8  
یؤكد ھذا القسم على أھمیة وجود إشراف دقیق على إجراءات الحملة، ونظام لمراقبة أنشطتھا.  

اإلشراف 1.8  
ضمان إقامة حملة تطعیم ناجحة. وینبغي أن یكون المشرفون على علم تام بجمیع  یعد وجود إشراف دقیق أمرا مطلوبا من أجل

جوانب حملة التطعیم واإلجراءات الخاصة بھا، كما ینبغي أن یقوموا بمراقبة الجوانب األساسیة للحملة، وحل المشاكل عندما 
تنشأ. وعادة ما یكون المشرف مسؤوال عن مراقبة عدة مواقع للتطعیم.  

لمرفق د، قائمة تفقدیة خاصة بالمشرفین. وتتمثل أدوارھم ومھامھم في اآلتي:ویتضمن ا  
ینبغي أن یتأكد المشرفون أن جمیع أعضاء الفرق متفھمون  العمل كمیسرین خالل جلسات تدریب العاملین الصحیین. •

إلجراءات التطعیم، وكیفیة استیفاء جمیع النماذج الخاصة بالتطعیم. وتعد التمارین التمثیلیة، أو لعب األدوار، طرقا 
ریق حتى جیدة لجعل كل شخص على درایة بإجراءات حملة التطعیم. ومن األھمیة بمكان تھیئة جو یتسم بالود مع الف

ال یخشى أي فرد، أو یُحرج، من طرح األسئلة.  
ینبغي للمشرفین إجراء معاینة على الطبیعة لمواقع وجلسات التطعیم  مراقبة عملیة تنظیم وإجراءات جلسات التطعیم. •

الواقعة تحت إشرافھم، وذلك لضمان توافر كمیات كافیة من اللقاحات والمستلزمات المطلوبة. وینبغي لھم أیضا 
لتحقق من اتباع الممارسات السریریة الجیدة، مثل عدم استخدام اللقاحات المنتھیة الصالحیة، أو التي تكون قد ا

قارورة اللقاح محتویات  تطعیم یتم فرزھم فرزا صحیحا، وأنتعرضت للحرارة أو للتجمد، وأن األشخاص المتقدمین لل
ة. وینبغي للمشرفین كذلك، التأكد من أن األشخاص تؤخد كاملة، مع تسجیل األحداث السلبیة بالصورة الصحیح

القائمین بالتطعیم یتخلصون من النفایات بطریقة سلیمة، وأن الناس یتلقون معلومات صحیحة حول المرض، وحول 
اللقاح، وبشأن الحاجة إلى أخذ جرعة ثانیة، وأین ومتى ینبغي لھم الحضور ألخذ تلك الجرعة، وأن بطاقات اللقاح 

مراجعة تستخدم استخداما صحیحا.وكشوف ال  



ینبغي للمشرفین التفاعل مع أفراد المجتمع المحلي، وذلك قبل وأثناء الحملة، من أجل  التواصل مع المجتمع المحلي. •
التعرف على المشاكل المتوقع حدوثھا، وأخذ علم بأي إشاعات أو معلومات مضللة حول اللقاح، ویخففوا من آثارھا، 

ناس بشأن الحملة.وسماع ما یقولھ ال  
ینبغي فحص كشوف المراجعة ونماذج اإلمدادات اللوجستیة والمرتجعات  فحص نماذج الرصد والتقییم واستیفاؤھا. •

التفقدیة الخاصة القائمة الیومیة مقابل عدد قواریر اللقاح المتبقیة، واستیفاء نموذج التقریر الیومي (المرفق ھـ)، و
بالمشرفین (المرفق د).  

بصفة یومیة، بتزوید الفریق بالمالحظات أثناء، وبعد كل جلسة تطعیم، القیام، ینبغي للمشرفین  ریق التطعیم.مساعدة ف •
اء حملة ناجحة.في الوقت المناسب، وحفزھم على إجر لمساعدتھم على تفھم أھم العوائق، وإیجاد الحلول لھا  

 
 

األحداث السلبیة التالیة للتمنیع 2.8  
ما ھي أسبابھ؟ما ھو الحدث السلبي، و  

غیر محبب أو غیر مقصود، أو نتیجة مختبریة غیر طبیعیة،  ،یعرف الحدث السلبي الذي یلي التمنیع بأنھ "حدث طبي (عرضي
.32أو َعَرٌض، أو مرض) یلي التمنیع، والذي لیس لھ، بالضرورة، عالقة سببیة باستخدام اللقاح"  

إلى ما یلي:تكون األحداث السلبیة، راجعة، بصفة عامة،  وقد  
حساسیة للِّقاح نفسھ. وغالبیتھا تكون بسیطة وقصیرة األمد •  
اجا) • خطأ في كیفیة إعطاء اللقاح (مثال: َحْقن یسبب خرَّ  
قلق من جانب متلقي اللقاح •  
شئ آخر غیر اللقاح (بمعنى "َحَدٌث متزامن") •  

ا إلى التطعیم.وفي معظم الحاالت، یكون صعبا التحدید بدقة ما إذا كان الحدث السلبي راجع  
للقاحات الكولیرا الفمویة سجل أمان قوي، حیث إن نحو واحد فقط من كل و

خمسین شخصا، ممن یتلقون اللقاح، یفید حدوث آثار جانبیة، والتي تكون 
باضطراب َمعدي معوي. وتكون اآلثار الجانبیة للقاح الكولیرا أساسا متعلقة 

الفموي، بصفة عامة، بسیطة وال تستمر إال لبضع ساعات، وال تحتاج إلى 
معالجة.  

وفضال عن ذلك، وبسبب كون لقاح الكولیرا یعطى عن طریق الفم، فلیست 
ة، ھناك من أحداث ضائرة تحدث بسبب الَحْقن، كأن تستخدم إبرة غیر معقم

أو یكون الحقن في الموضع الخطأ، األمر الذي یمكن أن یكون سببا رئیسیا 
لحدوث آثار جانبیة، بالنسبة للقاحات التي تُعطى عن طریق الَحْقن.  

وعلى الرغم من ذلك، وكما ھو الحال مع أي لقاح، حتى تلك اللقاحات التي تتمتع بسجل طویل من المأمونیة والسالمة، ینبغي أن 
د، وذلك لرصد أي أحداث سلبیة ممكنة. وعادة ما یكون ھناك ارتفاع في عدد األحداث السلبیة المبلَّغ یكون ھنا ك نظام للترصُّ

رة. وقد یكون سبب ھذا اال رتفاع راجعا للعدد الكبیر عنھا، خالل حمالت التمنیع الجموعي، سواء أكانت أحداثا حقیقیة أم ُمتََصوَّ
ترة قصیرة من الوقت، ما یؤدي إلى تركز مثل تلك األحداث. وعلى ذلك، فقد یكون مفیدا من التطعیمات التي تعطى خالل ف

إقامة نظام الكتشاف مثل ھذه األحداث. وحتى لو تبین أن اللقاح كان مأمونا في الماضي، فإن وجود نظام للكشف عن األحداث 
ضعون للتطعیم، وللمسؤولین الصحیین، على حد سواء.السلبیة، إذا ما وقعت، من شأنھ أن یكون ُمطَْمئِنا لألشخاص الذین یخ  
رصد األحداث السلبیة أثناء حملة التطعیم واإلبالغ عنھا  

د سلبي، یلجأ الشخص الذي تظھر علیھ عالمات أو أعراض المرض إلى التماس العنایة الطبیة، وھو  في ظل وجود نظام ترصُّ
د النشط، فإن أحد أعضاء الفریق یعمل كمسؤول اتصال، لتسجیل بذلك یكون قد أبلغ عن الحدث السلبي. أما في حال نظ ام الترصُّ

عدد األحداث السلبیة التي یجرى اإلبالغ عنھا. وینبغي تعیین مسؤول اتصال خاص باألحداث السلبیة، وذلك لكل موقع من 
د مواقع التطعیم. وعادة ما یقوم مشرف الفریق، أو اختصاصي التوعیة والتثقیف الصحي بھذا ا لدور. وعادة ما یبدأ ترصُّ

یوما) بعد الحملة. 14األحداث السلبیة عند بدء إعطاء التطعیمات، ویستمر لعدة أیام (مثال:   
وینبغي للشخص القائم بالتطعیم، أو اختصاصي التوعیة والتثقیف الصحي، أن یخطر كل شخص یتلقى التطعیم باآلتي، خالل 

جلسات التطعیم:   
أمر ممكن.أن وقوع أحداث سلبیة  •  

 رثكألا يواكشلا :26 مقر راطإلا
 يومفلا حاقللا لوانت دعب اعویش
 يد ع م بارطضا•
 لاھسإ•
 ءيق•
 نایثغ•



أن من بین األحداث السلبیة، اضطراب المعدة، واإلسھال، والغثیان، والقئ، غیر أنھا تكون دائما تقریبا، بسیطة وال  •
تستمر لمدة طویلة جدا.  

أین یمكن التماس الرعایة في حال مواجھة حدث یكون وخیما أو مستمرا. •  
ث السلبیة (مثال: مسؤول االتصال المعني باألحداث السلبیة)، أن وینبغي لعضو الفریق المسؤول عن جمع المعلومات عن األحدا

یستخدم نموذج إبالغ لجمع المعلومات عن كل حدث من تلك األحداث. ویمكن الحصول على عیِّنة من نموذج اإلبالغ عن 
اث السلبیة التي تلي رصد وتقییم األحداألحداث السلبیة، المستخدم لدى منظمة الصحة العالمیة، في نسخة العمل الخاصة بـ 

. وینبغي استخدام ھذا النموذج لإلبالغ عن المعلومات التالیة 33التمنیع خالل حمالت التطعیم الجموعي بلقاح الكولیرا الفموي
بالنسبة لكل شخص یبلِّغ عن وقوع أحداث سلبیة: العمر، ونوع الجنس، وحالة الحمل، وسوابق الحساسیة، وتاریخ التطعیم، 

النقل إلى مرفق صحي وتاریخ االستشارة، وتاریخ بدایة ظھور األعراض، ونوع األعراض، والنتائج السریریة (الشفاء، أو 
آخر، أو الوفاة). ویمكن الحصول على مزید من المعلومات حول األحداث السلبیة التالیة للتمنیع، ودورة للتعلم الكتروني عبر 

دورة منظمة الصحة العالمیة للتعلم اإللكتروني حول أساسیات مأمونیة شبكة اإلنترنت حول ھذا الموضوع، من خالل 
.34اللقاحات  
یر نسبة التغطیة بالتطعیم من واقع البیانات اإلداریةتقد 3.8  

یعد تقدیر معدل التغطیة بالتطعیم مؤشرا مفیدا ألداء حملة التطعیم، أثناء إجراء الحملة، وبعد انتھائھا. ویمكن حساب معدل 
یجرى تطعیمھا، وإجراء التغییرات التغطیة بصفة یومیا أثناء الحملة، وذلك لتحدید النسبة المئویة للفئة السكانیة المستھدفة التي 

الالزمة في ذلك. وعلى سبیل المثال، إذا كانت النسبة المئویة لألشخاص الذین یحضرون للتطعیم أقل مما كان منتظرا، فقد یقرر 
ل أفرقة المشرفون إضافة مزید من الساعات أو األیام لجلسات التطعیم، أو القیام بأنشطة إضافیة للتعبئة المجتمعیة، أو حتى جع

التطعیم ینتقلون من منزل إلى منزل لتقدیم اللقاح، أو إجراء جولة اجتثاث. وعلى الجانب اآلخر، إذا كانت نسبة التغطیة أعلى 
مما كان متوقعا، في منطقة ما، فقد یتعین على مدیري الحملة طلب مزید من اللقاح لتفادي نفاد المخزون.  

ھو عدد األشخاص الذین تلقوا التطعیم، كنسبة مئویة من جمیع األشخاص المؤھلین  ویكون معدل التغطیة بالتمنیع، ببساطة،
للتطعیم باللقاح في المناطق المستھدفة. وفي معظم الحاالت، یكون مقام الكسر ھو جمیع األشخاص من عمر سنة واحدة فأكثر، 

، فینبغي استبعادھن من مقام الكسر). وتكون الموجودن في المنطقة المستھدفة (إذا لم تكن الحوامل مؤھالت لتلقي التطعیم
المعادلة كالتالي:  

(%) للتغطیة اإلداریة  
عدد األشخاص الذین تلقوا التطعیم   

× 100 عدد األشخاص من عمر سنة واحدة فأكثر في المنطقة المستھدفة   
لألشخاص الذین تلقوا جرعة واحدة، وأولئك الذین وینبغي حساب معدل التغطیة بالتطعیم لكل جولة، وذلك لتحدید النسبة المئویة 

تلقوا جرعتین. ویتم، عند حساب عدد األشخاص الذین تلقوا التطعیم في كل جولة، احتساب معدل التسربات:  

(%) للتغطیة اإلداریة  
 

عدد األشخاص  –عدد األشخاص الذین تلقوا التطعیم في الجولة الثانیة بجرعتین 
الذین تلقوا التطعیم في الجولة األولى   

× 100  
عدد األشخاص الذین تلقوا التطعیم في الجولة األولى  

 
وإذا كان معدل التسربات بین الجولتین مرتفعا، فقد یرغب المشرفون في القیام بمجھودات من قبیل تلك المذكورة أعاله، من 

الثانیة.أجل رفع نسبة المشاركة في الجولة   
ومن شأن كشوف المراجعة، وإحصاء قواریر اللقاح، أن یوفرا  إحصاًء دقیقا لألشخاص الذین تلقوا التطعیم، كل یوم، في كل 

موقع من مواقع التطعیم (بسط الكسر).  
قام ویتمثل التحدي األكثر صعوبة، في الحصول على إحصاء دقیق لألشخاص الموجودین في الفئة السكانیة المستھدفة (م

الكسر). ویمكن أن یزداد األمر صعوبة في ذلك، بسبب حركة السكان، أو بیانات أو تصورات تعدادیة غیر دقیقة، أو تعدد 
مصادر البیانات السكانیة، التي تأتي جمیعا بتقدیرات مختلفة.  

القیام بحملة التطعیم، وقد یعني ولذلك، فقد یكون ضروریا الحصول على تقدیرات جدیدة للفئة السكانیة المستھدفة قبل البدء في 
ذلك:  
إجراء تعداد جدید سریع للسكان في المناطق المستھدفة. •  
أجراء مسوحات لحساب كثافة السكان، واستقراء ھذه األرقام بالنسبة للمنطقة التي تغطیھا الحملة. •  
االستفادة من صور األقمار االصطناعیة في تقدیر أعداد السكان. •  

ة للحصول على تغطیة بالتطعیم، في إجراء مسح للتغطیة بالتطعیم بعد انتھاء الحملة. وعوضا عن وتتمثل أكثر الطرق دق
استخدام البیانات اإلداریة، فإن مسحا یجرى لھذا الغرض، یتضمن اختیار عینة ُممثِّلة لألسر المعیشیة في المنطقة المستھدفة، 

اقات التطعیم، كتأكید لذلك.وسؤال أفراد تلك األسر عن مشاركتھم في الحملة، وفحص بط  



  



. الخالصة9  
یتمثل الغرض من ھذا الكتیب في تمكین مدیري برامج اللقاحات من تنفیذ حمالت تطعیم بلقاح الكولیرا الفموي بأنفسھم، وإعداد 

اللقاحات، ممن لدیھم مواد التدریب الخاصة بھم، والتي یستخدمونھا في تدریب غیرھم على القیام بذلك. وقد یجد مدیرو برامج 
للمفاھیم المستخدمة  ابسیط اخبرات سابقة في مجال تنفیذ برامج للتطعیم، قد یجدون في كثیر من تلك المعلومات، استعراض

بالفعل. أما بالنسبة لغیر ھؤالء، فإن القیام بحملة للتطعیم بلقاح الكولیرا الفموي، یكون بمثابة تحٍد جدید. ونحن على یقین من أن 
علومات الواردة في ھذا الكتیب، توضح الخطوات األساسیة في عملیة تنفیذ حملة تطعیم ناجحة، وتساعد المدربین على إعداد الم

مواد التدریب الالزمة، وجلسات التدریب التي یقومون بھا من أجل تدریب فرق التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي. ویمكن الحصول 
. ویرجى االتصال بالمؤلفین على الموقع StopCholera.orgكولیرا الفموي من على الموقع على معلومات إضافیة بشأن لقاح ال

info@stopcholera.org.إلبداء مالحظاتھم أو لتقدیم إضافات في ھذا الشأن ،  
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التطعیم المختلفة. ویمكن اإلجابة، في معظم حقول ھذا النموذج، بـ "نعم" أو "ال"، أو إن الغرض من ھذا النموذج ھو مساعدة المشرفین على أداء أعمالھم لدى زیارتھم لمواقع 
 "یمثل شاغال". فإذا كان ھناك بند یمثل شاغال، یكتب تفسیر مختصر. ویمكن استخدام صفحات إضافیة لتوضیح تلك الشواغل.
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الموقع 
 امسالخ

      اسم الموقع
 المشاركة المجتمعیة

      ھل الناس متجمعون في الموقع؟
      ھل أخذ القادة المحلیون علما بعملیة التطعیم؟

 تنظیم الموقع
      ھل تم التعریف بمكان الموقع بوضع الفتة علیھ؟

      ھل جمیع أعضاء فریق التطعیم موجودون في الموقع؟
      إمدادات كافیة من اللقاح متاحة بالموقع؟ھل ھناك 

      ھل یتم تنظیم دخول األفراد من الحشود باتجاه واحد؟
      ھل یتم فرز األشخاص لتقریر مدى أھلیتھم لتلقي اللقاح؟

      ھل یفحص القائمون بالتطعیم تاریخ انتھاء صالحیة اللقاح؟
      اللقاح قبل فتحھا؟ھل یفحص القائمون بالتطعیم راصد قارورة 
      ھل یرج القائمون بالتطعیم القارورة قبل فتحھا؟

      ھل یتأكد القائمون بالتطعیم من تناول المشاركین للجرعة كاملة؟
      ھل یخطر القائمون بالتطعیم المشاركین بموعد الجرعة الثانیة؟

      ھل كشوف المراجعة متوافرة؟
      المراجعة؟ ھل یتم استخدام كشوف

      ھل تستوفى بطاقات تسجیل التطعیم بلقاح الكولیرا الفموي بشكل جید؟
 سلسلة التبرید

دة/ صنادیق لحمل اللقاحات)؟       ھل تتوافر سلسلة تبرید تعمل بشكل جید (ثالجات / صنادیق مبرَّ
دة/ثالجات/ صنادیق حمل        د المناسبة؟ة التبریاللقاحات، مع الحفاظ على سلسلھل تحفظ قواریر اللقاح في صنادیق مبرَّ

      ھل یتم حفظ اللقاحات بشكل یضمن عدم تعرضھا للتجمد؟
 إدارة النفایات

      ھل یتم التخلص من الغطاء المعدني بطریقة صحیحة في كیس للنفایات بعد فتح القارورة؟
      بعد إعطاء اللقاح؟ ھل یتم التخلص من قواریر اللقاح في كیس للنفایات
      ھل یتم جمع النفایات األخرى في أكیاس منفصلة؟

 األحداث السلبیة التالیة للتمنیع
      ھل نماذج اإلبالغ عن األحداث السلبیة التالیة للتمنیع متوافرة؟

      ھل ینتظر متلقو التطعیم في الموقع بعد أخذھم اللقاح؟
      معرفة كافیة باألحداث السلبیة التالیة للتمنیع؟ھل لدى القائم بالتطعیم 

 اسم الموقع
الموقع 
 األول

الموقع 
 الثاني

الموقع 
 الثالث

الموقع 
 الرابع

الموقع 
 الخامس

     
 

مالحظات  
 

     

ــــــــاسم المشرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ـــــــــــــــــــــــــــالتوقیع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــالتاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

نموذج رفع التقاریر الیومیةالمرفق ھـ:   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجولة:  

اسم 
المرفق 
 الصحي

اسم 
موقع 
 التطعیم

 لقاح الكولیرا المستخدم عدد األطفال والبالغین المطعَّمین 

 التاریخ
موقع 
 ثابت

موقع 
 متجول

استخدام 
 المستھدف آخر

إجمالي 
 % المطعَّمین

عدد القواریر 
 معدل الھدر المستخدمة

           
          
          
          
          
          
          
          



          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
ـ التوقیع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم المشرف: 

ـ التاریخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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