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الكوليرا؟ماهي

، وقادرة في الحاالت االسهالهي عدوى بكتيرية حادة، تسبب 

في غضون بهاالوخيمة على أن تودي بحياة المصاب 

.ساعات إن تركت من دون عالج



يصاب الشخص بالكوليرا؟كيف 

)عن طريق شرب ماء او تناول طعام ملوث ببكتيريا الكوليرا -
النيئة والخضراوات الفواكه النيئ أو السيئ الطبخ، الطعام 

األغذية التي تتلوث في عمليتي التجهيز أو الملوثة، وكل 
(.التخزين

هو البكتيريا الموجودة في براز شخصمصدر العدوى الرئيسي
التبرز في مصادر المياه وفي مياه الفيضان او . ) مصاب

(اختالط مياه الفيضان بمياه الصرف الصحي



االعراض

االسهال المائي الغزير -

االستفراغ -

تشنجات الساقين-

، في غالبية المصابين تكون عدوى الكوليرا خفيفة أو بدون أعراض
المرض الخطير باعراض٪ يصابون 10ولكن ما يقرب من

المتصف باإلسهال المائي الغزير، الذي يؤدي إلى الفقد السريع
لسوائل الجسم ومن ثم إلى الجفاف والصدمة، بدون عالج، يمكن 

.أن تحدث الوفاة في غضون ساعات



على الشخص المصاب بالكوليرا؟االعراضمتى تظهر 

أيام 5ساعة و12فترة تتراوح بين االعراضيستغرق ظهور 

.عقب تناول الشخص ألطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة

يامعظم المصابين ال تظهر عليهم أعراض اإلصابة ببكتير

الكوليرا، ومع ذلك يفرزون البكتريا في برازهم لمدة

أيام عقب اإلصابة بها، ويكونون 10تتراوح بين يوم واحد و

. مصادر غير معلومة للعدوي



بالكوليرا؟لالصابةمن هو الشخص المعرض 

األفراد الذين يعيشون في أماكن بها مياه شرب غير آمنة، وسوء 

في الصرف الصحي، وعدم كفاية النظافة، معرضون بشكل 

أكبر لإلصابة بالكوليرا

بالكوليرا؟االصابةالفيضانات رفعت خطر انهل تعتقد 



؟سرتي مصاب بالكوليراأماذا افعل اذا شكيت بأنني او أحد أفراد 

إذا كنت تعتقد أنك أو أحد أفراد أسرتك مصاب بالكوليرا، فاذهب -
. للمركز الصحي او المستشفى على الفور

يمكن أن يكون الجفاف الناتج عن اسهال الكوليرا الغزير سريعًا-
وقاتال، لذا من الضروري تعويض السوائل، إذا كان لديك محلول 

ن التروية يجب أن يبدأ المريض في تناوله على الفور، حيث يمك
ة يجب أن يستمر المريض في شرب محلول التروي. أن ينقذ حياته

في المنزل وأثناء المشوار من المنزل للمركز الصحي او 
. المستشفى لتلقي العالج

إذا كان لديك رضيع مصاب بإسهال مائي، فاستمر في الرضاعة -
.الطبيعية



محلول التروية



كيف يتم تشخص الكوليرا؟

عن طريق أخذ عينة من البراز أو مسحة من المستقيم وإرسالها 

.إلى المختبر للبحث عن بكتيريا الكوليرا



كيف تعالج الكوليرا؟

يمكن عالج الكوليرا بسهولة وبنجاح عن طريق التعويض الفوري -
. للسوائل واألمالح المفقودة من خالل اإلسهال

مخفيفة ومتوسطة بمحلول التروية عن طريق الفباعراضيعالج المرضى -
وهو خليط ُمعبأ ُمسبقًا من السكر واألمالح، يُمزج مع لتر واحد من ،

. الماء ويُشرب بكميات كبيرة

يحتاج في الحاالت الشديدة يتم تعويض السوائل عن طريق الوريد، -
7كيلوغراماً إلى حقنه بكمية من السوائل قدرها 70شخص بالغ وزنه 

اإلمهاءلترات على األقل عن طريق الوريد، عالوة على إعطائه سوائل 
كما يُعطى هذا النوع من المرضى المضادات . الفموي أثناء عالجه

الحيوية المناسبة لتقليل مدة اإلسهال،

٪ من مرضى 1مع تعويض السوائل السريع المناسب ، يموت أقل من -
.الكوليرا



ماذا عن المضادات الحيوية وغيرها من األدوية؟

.تعويض السوائل هو العالج االساسي للكوليرا-

تقصر المضادات الحيوية دورة المرض وتقلل من شدته، -

. لكنها ليست بنفس أهمية السوائل لمعالجة الجفاف

في حالة إصابة مجتمعات بأسرها فإن العالج الجماعي -

بجرعة من المضادات الحيوية للوقاية ال يحد من انتشار 

. الكوليرا، ولذا فال يوصى به

، ال يجب تناولها على اللوبراميداألدوية المضادة لإلسهال مثل -

.اإلطالق



هل تنتقل الكوليرا من شخص الى اخر عبر 

التواصل المباشر؟  

من غير المحتمل أن تنتقل الكوليرا مباشرة من شخص إلى 

آخر، لذلك فإن االتصال العارض مع شخص مصاب ال يمثل 

ال حاجة للتباعد االجتماعي لتجنب ) خطر لإلصابة بالمرض 

(اإلصابة بالكوليرا



بالكوليرااالصابةكيفية الوقاية من 

:اربعة قواعد بسيطة تمكنك من حماية نفسك

غسل األيدي جيداً، وخاصة قبل تجهيز الطعام وتناوله -

ساخناً اليزالطهي الطعام جيداً، وتناوله وهو -

اليود اوبالكلورغلي مياه الشرب أو معالجتها وتنقيتها -

وعدم التبرز في مياه المراحيض /دورات المياهإستخدام-

.ومياه الفيضان ومصادر المياهاالمطار



مزيد من النصائح للوقاية 

المشروبات كالشاي أو القهوة الساخنة وعصائر الفواكه المحفوظة في -
.زجاجات أو المعلبة فهي عادة صالحة للشرب

.تجنب الثلج إال أن تكون مطمئناً إلى أنه مصنوع من مياه نقية-

أما . تناول األغذية المطبوخة جيداً وتلك التي التزال ساخنة عند تقديمها-
األغذية المطبوخة التي بقيت في درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات والتي 

.تقدم دون إعادة تسخينها، فيمكن أن تكون من المصادر الهامة للعدوى

احذر االطعمة النيئة، ويستثنى من ذلك الفواكه والخضراوات التي تقوم -
.أنت بتقشيرها أو نزع غالفها بنفسك

.يغلى اللبن غير المبستر قبل تناوله-

. في حال التبرز في العراء يجب دفن البراز-



ماذا تفعل اذا اصبت انت او احد افراد اسرتك 

بالكوليرا؟



حفظ هللا شعبنا وبالدنا


