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هقدهِ
ٍتا ( ) Choleraیه ػفًَت اسْالی حاز است وِ تِ زًثال ذَرزى آب یا غذای آلَزُ تِ تاوتزی ٍیثزیَولزا ایداز هی ضَز .ایي
تیواری ٌَّس زر زًیا تِ ػٌَاى یه تْسیس تزای سالهت ػوَهی خَاهغ هحسَب هی ضَز.
تز اساط ترویي هحممیي ساالًِ تیي  1.3-4هیلیَى ًفز زر زًیا تِ ایي تیواری هثتال هی ضوًَس ٍ ً 143000-21000فوز توِ
زلیل اتتالی تِ ایي تیواری خاى ذَز را اس زست هیسٌّس.
طثك اػالم ساسهاى تْساضت خْاًی زر حال حاضز حسالل  44وطَر زر زًیا زرگیز ایي تیواری ّستٌس ٍ ًتیدِ آى ٍلَع حسٍز
 2.2هیلیَى هَرز تیواری ٍ تمزیثا  25000هَرز هزي زر ّز سال هی تاضس.
ایي ضزایط زر حالی است وِ حسٍز  % 00تیواراى هثتال تِ ٍتا زر صَرت زریافت هایغ زرهاًی ذَراوی هٌاسة تا هَفمیت لاتول
زرهاى هی تاضٌس ٍ هَارز هثتال تِ ضىل ضسیس تیواری ًیش تا زریافت هایؼات ٍریسی ٍ آًتی تیَتیه زرهاى ذَاٌّس ضس.
اًتمال ایي تیواری واهال تا ضزایط تْساضتی ًاهٌاسة ضاهل ػوسم زستزسوی ووافی ٍ هٌاسوة توِ آب سوالن ٍ تسوْیالت زفوغ
تْساضتی فاضالب هزتثط هی تاضسًَ .احی خز خوؼیت حاضیِ ضْز  ،ووح ّای تؼثیِ ضسُ تزای خوؼیت ّای زاذلی خا تِ خا
ضسُ (تِ ػٌَاى هثال زر ضزایط ٍلَع تالیای طثیؼی) ٍ یا ووح ّای خوؼیوت ّوای هْواخزیي زر صوَرت ػوسم زستزسوی توِ
حسالل هلشٍهات هَرز ًیاس ضاهل آب سالن ٍ فاضالب تْساضتی  ،هٌاطمی ّستٌس وِ تِ طَر لاتل تَخْی زر هؼزض ذطوز ایوي
تیواری لزار زارًس.
خیطگیزی ٍ وٌتزل ایي تیواری هستلشم تِ وار گیزی یه استزاتضی چٌس ترطی ٍ تزویثی هطتول تز اجزای ًظام هزالثتت ،
تاهیي آب سالن ،دفغ تْذاشتی فاضالب ٍ رػایت اصَل تْذاشتی  ،جلة ّوکاری ٍ هشتارکت جاهؼتِ ٍ ّوچٌتیي
اجزای الذاهات درهاًی هٌاسة هی تاضس.

اجزای ًظام هزاقثت:
هزالثت ٍتا تِ ػٌَاى خشئی اس ًظام هزالثت وط َری تایس تِ گًَِ ای اخزا ضَز وِ تتَاًس اطالػات زلیمی اس ٍضؼیت ایي تیواری
زر هٌاطك هرتلف وطَر را تاسگَ ًوایسً .ظام هزالثت ایي تیواری هثتٌی تز ضٌاسایی زلیك ٍ تِ ٌّگام هَارز اسْال حاز آتىوی
هی تاضس ٍ تؼاریف هٌسرج زر ًظام هزالثت تِ ضزح سیز هی تاضس:
 اسْال حاد آتکی:
اسْال حاز آتىی ػثارت است اس زفغ  3تار یا تیطتز هسفَع ضل یا آتىی (غیز ذًَی) طی  24ساػت.
 هَرد هطکَک تِ ٍتا:
در هٌاطمی کِ درگیز طغیاى ٍتا ًثاشٌذ ّ :ز تیوار تا سي  2سال یا تاالتز هثتال تِ اسْال حاز آتىوی ٍ وون آتوی ضوسیس یوا
هزي ًاضی اس اسْال حاز آتىی تِ ػٌَاى هَرز هطىَن تِ ٍتا ذَاّس تَز.
در هٌاطك درگیز طغیاى ٍتا ّ :ز هَرز اسْال حاز آتىی یا هزي ًاضی اس آى تِ ػٌَاى هَرز هطىَن تِ ٍتا هی تاضس.
 هَرد قطعی ٍتا:
ّز هَرز هطىَن تِ ٍتا وِ ٍیثزیَ ولزا  O1یا  O139تِ رٍش وطت یا  PCRاس ًوًَِ ٍی خسا ضسُ تاضوس توِ ػٌوَاى هوَرز
لطؼی ٍتا طثمِ تٌسی هی گززز ،
زر وطَرّایی وِ هَرزی اس ٍتا ٍخَز ًسارز یا حذف ضسُ است  ،خساساسی سَیِ تَوسیضًیه ٍیثزیوَ ولوزا  O1یوا  O139توِ
ػٌَاى هَرز لطؼی ٍتا است.
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 هٌاطق آًدهیک(تَهی) ٍتا:
هٌاطك زارای اًتمال هحلی هَارز لطؼی ٍتا طی  3سال گذضتِ تِ ػٌَاى هٌاطك اًسهیه یا تَهی ٍتا هوی تاضوٌس  .ایوي هٌواطك
هوىي است ضاهل یه استاى  ،هٌطمِ یا ًَاحی وَچىتز تاضس.
ًکتِّ :ز وطَری وِ زارای یه یا تیطتز استاى /هٌطمًِ/احیِ آًسهیه ٍتا طثك تؼاریف فَق تاضس  ،تِ ػٌوَاى وطوَر اًوسهیه
ٍتا زر ًظز گزفتِ ذَاّس ضس.
 هٌاطق Hot Spotاس ًظز ٍتا:
هٌطمِ  hot spotاس ًظز ٍتا ػثارت است اس هٌطمِ  /هحسٍز خغزافیایی(تِ ػٌَاى هثال ضْز  ،یا هٌاطك تمسوین تٌوسی ضوسُ اس
ًظز ازاری یا تمسین تٌسی ضسُ زر حَسُ ذسهات سالهت)وِ ضزایط هحیطی  ،فزٌّگی ٍ /یا اختواػی -التصازی آى اًتمال ٍتوا
را تسْیل هیىٌس ٍ تِ صَرت زائن یا تا تٌاٍب سهاًی هٌظن  ،هَارز تیواری ٍتا زر ایي هٌاطك هطاّسُ ٍ گشارش هی ضَز.
هٌاطك ً Hot Spotمص هْوی زر اًتطار تیواری تِ هٌاطك زیگز زارًس.
 طغیاى ٍتا:
ٍ لَع حذالل یک هَرد تاییذ شذُ ٍتا ّوزاُ تا هستٌذات هثٌی تز اًتمال هحلی تیواری  ،تِ ػٌَاى طغیاى ٍتا در ًظتز گزفتتِ

هیشَد.


زر هٌاطمی اًتمال هَارز ایي تیواری تِ طَر خایسار(زر توام طَل سال ) رخ هی زّس  ،افشایص غیوز هٌتظوزُ (اس ًظوز تؼوساز یوا
سهاى) هَارز هطىَن تِ ٍتا طی ّ 2فتِ هتَالی زر صَرتی وِ تؼسازی اس ایي هَارز زارای تاییس آسهایطگاّی تاضٌس  ،طغیاى ٍتا
ذَاّس تَز .زر چٌیي ضزا یطی تایس تا اًدام الساهات هاساز خاسد زّی ٍ وٌتزل طغیاى  ،افشایص هَارز تیواری تِ زرستی ارسیاتی
ٍ خاسد زازُ ضًَس.

ّطدار ٍتا () Cholera Alert
ّطسار ٍتا ػثارت است اس ضٌاسایی  2هَرز یا تیطتز فزز تا سي  2سال یا تاالتز(هزتثط اس ًظز سهاًی ٍ هىاًی) هثتال توِ اسوْال
حاز آتىی ّوزاُ تا ون آتی ضسیس یا هزي ًاضی اس اسْال حاز آتىی اس ّواى هٌاطك تِ فاصلِ سهاًی یه ّفتِ اس یىسیگز
یا
یه هَرز هزي ًاضی اس اسْال حاز آتىی ضسیس زر یه فزز حسالل  5سالِ.
یا
یه هَرز اسْال حاز آتىی تا تست تطریص سزیغ هثثت اس ًظز ولوزا ( ) Positive Rapid Diagnostic Testزر هٌطموِ
ای (اس خولِ هٌاطك زر ذطز گستزش تیواری ًاضی اس طغیاى اذیز) وِ ٌَّس هَرز لطؼی ٍتا وطف ًطسُ است.
حذف ٍتا ) ( Cholera Eradication
ّز وطَری وِ حسالل 3سال هتَالی ّیچ هَرز لطؼی ٍتا ًاضی اس اًتمال هحلی تیواری ًساضتِ تاضس ٍ دارای ًظوام هزالثوت
اخیسهیَلَصیه ٍ آسهایطگاّی وارآهسی تاضس وِ لازر تِ ضٌاسایی ٍ تاییس هَارز ٍتا است  ،تِ هزحلوِ حوذف ولوزا زسوت یافتوِ
است.
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 اًدیکاسیَى ّای ًوًَِ گیزی اس ًظز التَر (تْیِ ًوًَِ سَآج رکتال ) در ًظام هزاقثت کطَری

زر ًظام وطَری هزالثت ٍتا  ،زر هَارز سیز تایس ًوًَِ گیزی اس ًظز التَر اًدام ضَز:
ّ-1ز فزز  2سال ٍ تاالتز هثتال تِ اسْال حاز آتىی تا ون آتی ضسیس یا هتَسط زر توام فصَل سال
 -2هزي اس اسْال تا ّز سٌی( تْیِ ًوًَِ سَآج روتال اس فزز فَت ضسُ ٍ ّوچٌیي اس هَارز تواط ّای ًشزیه فزز هتَفی )
ٍ -3لَع ّز هَرز طغیاى تیواری اسْال حاز آتىی زر هٌطمِ صزف ًظز اس سي ٍ یا ضست تیواری(تْیوِ  2-3سوَآج روتوال).
زر هَالغ هَاخِْ تا طغیاى ػوَها تَصیِ هی ضَز اس  5زرصس هَارز ػالهت زار ًوًَِ تْیِ ضَز.
 -4هطىَن ضسى تِ تیواری ٍتا تَسط خشضه هؼالح

تا تَجِ تِ ٍلَع پاًذهی  ، COVID-19تاکیذ هی گزدد کِ در هَاجْتِ تتا تیوتاراًی کتِ طثتك تؼتاریو فتَق
اًذیکاسیَى ًوًَِ گیزی اس ًظز التَر دارد  ،تْیِ ًوًَِ رکتال سَاج ٍ ّوچٌیي اًتمال ًوًَِ ّای اخذ شذُ  ،تایتذ
تا رػایت احتیاط ّا ٍ اصَل پیشگیزی اس اًتمال ػفًَت هَرد ًیاس تزای ٍتا ٍ  COVID-19اًجام شَد.
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رسیدگی تِ تیواراى هطکَک ٍ هثتال تِ ٍتا
مراحل رسيدگي به بيماران مشكوك به وبا

 .1ميسان دهيدراتاسيون بيمار را ارزيابي كنيد.
 .2جبران مايعات بيمار را بر اساس راهنماي سازمان جهاني بهداشت براي موارد بدون دهيدراتاسيون و موارد
دهيدراتاسيون نسبي يا شديد انجام دهيد.
 .3بيمار را بطور مكرر پايش كنيد و وضعيت جبران مايعات را با فواصل زماني توصيه شده در راهنماي مربوطه ارزيابي
كنيد .براي درمان ميسان دهيدراتاسيون كه مجدداً ارزيابي كرده ايد از راهنماي درمان استفاده كنيد.
 .4به بيماران مبتال به دهيدراتاسيون شديد آنتي بيوتيك خوراكي بدهيد.
 .5در صورتي كه استفراغ بيمار متوقف شده است به او اجازه دهيد تا آنچه الزم است را ميل كند.
 .6تا زماني كه اسهال متوقف شود پايش بيمار و جايگسيني مايعات را ادامه دهيد.
 .7پط از ترخیص یا ٍیسیت ظرپائی تِ اًذازُ دٍ رٍز پَدر  ORSتِ تیوار تذّیذ تا از آًْا طثك دظتَراتی وِ ؼوا
ارائِ هی دّیذ اظتفادُ وٌذ.
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جدٍل ارسیاتی ٍضعیت دّیدراتاسیَى تیواراى

ٍضعیت تیوار

گزٍُ الف

گزٍُ ب

گزٍُ ج

تذٍى دّيذراتاسيَى

دّيذراتاسيَى ًسثي

دّيذراتاسيَى شذيذ

ًگاُ كٌيذ :
ٍ -ضعيت عوَهي

 -خَبَّ ،ؼیار

ً -اآرام ،تیمرار

 -چشوْا

 طثیؼی ٍخَد دارد هرطَب تطَرطثیؼی هی ًَؼذ،تؽٌِ ًیعت

 فرٍ رفتِ ٍخَد ًذارد خؽه -تؽٌِ،تا ٍلغ هی ًَؼذ

 (اشك) دّاى ٍ زتاى -تشٌگي

 خَاب آلَدُ یا تیَْغظعت ()Floppy
 تعیار فرٍ رفتِ ٍ خؽه ٍخَد ًذارد تعیار خؽه خووَب ًوووی آؼوواهذ یووا لووادرتِ آؼاهیذى ًیعت

لوس كٌيذ :
 -تِ آّستگي تر هيگردد

ً -يشگَى پَستي

 -سريعاً تر هي گردد

تصوين تگيريذ :

تيوار ّيچ ًشااًِ ا

از اگر تيوار دٍ يا تيشاتر از اگر تيوار دٍ يا تيشاتر از دٍ

دّيذراتاسيَى ًذارد

دٍ ًشاًِ از هَارد فَق را ًشاااًِ از هااَارد فااَق را
داشااتِ تاشااذٍ لااذا

 -تسيار آّستِ ترهيگردد

داشتِ تاشذ ٍ لذا

يكاي

يكااي از آًْااا از ًشاااًِ از آًْا از ًشااًِ ّاا اصالي
ّا اصلي تاشاذ دچاار تاشذ دچار دّيذراتاسايَى
دّيذراتاساايَى ًسااثي شذيذ است.
است* * .

**ً -ؽاًِ اصلی دّیذراتاظیَى ؼذیذ در تسرگعاالى ٍ وَدواى تسرگتر از  7ظال ػثارتٌذ از فمذاى ًوثط رادیوال ٍ
فؽار خَى پاییي
 ًیؽگَى پَظتی در تیواراى هثتال تِ هاراظوَض (تحلیل رفتي ؼذیذ تَدُ تذًی) یوا وَاؼویَروَر (ظوَذته یِ ؼوذیذّوراُ تا ادم) یا تیواراى چاق ووتر هفیذ هی تاؼذ.
ٍ-خَد یا فمذاى اؼه فمط در هَرد ؼیرخَاراى ٍ وَدواى خردظال ًؽاًِ ّاي تارزي هحعَب هی ؼَد.
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راٌّوای درهاى تیواراى تدٍى دّیدراتاسیَى
تیواراًی وِ در اٍلیي ارزیاتی اًدام ؼذُ در تعْیالت تْذاؼتی ّیچ ًؽاًِ اي از دّیذراتاظیَى ًذاؼتِ اًذ را هی تَاى
در هٌسل درهاى ورد .تایذ تِ ایي تیواراى تِ اًذازُ هصور دٍ رٍز پوَدر  ORSتحَیول داد ٍ ًحوَُ هصور هحلوَل
 ORSرا تر اظاض خذٍل زیر تَظیح داد :
ضیَُ تجَیش  ORSتِ تیواراى تدٍى دّیدراتاسیَى
سي

هقذار هحلَل تجَيس پس از ّر تار دفع اسْال تعذاد پاكت ّا  ORSهَرد ًياز

ووتر از  24هاُ

 50تا  100هیلی لیتر

تِ اًذازٓ  500هیلی لیتر در رٍز

 2 -9ظالِ

 100تا  200هیلی لیتر

تِ اًذازٓ  1000هیلی لیتر در رٍز

 10ظال تِ تاال

ّر چمذر وِ هیل دارد

تِ اًذازٓ  2000هیلی لیتر در رٍز

تیواراًی وِ در ارزیاتی اٍل ًؽاًِ ّایی از دّیذراتاظیَى هتَظط یا ؼذیذ داؼتِ اًذ ٍلی پط از دریافت هایؼات ٍریذي
یا هحلَل ّ ORSیچ ًؽاًِ اي از دّیذراتاظیَى را ًؽاى ًوی دٌّذ .تایذ تا زهاًی وِ اظْال لطغ ؼَد تحت ًظر
تواًٌذ .ایي تیواراى تایذ حذاوثر همذار هحلَل  ORSپیؽٌْاد ؼذُ تر اظاض ظي تیوار در خذٍل فَق را تِ ازاي ّر تار
دفغ هذفَع آتىی دریافت وٌٌذ .اگر ایي تیواراى هیل تِ ًَؼیذى همذار تیؽتري  ORSرا دارًذ تایذ در اختیارؼاى لرار
دادُ ؼَد .اگر تیوار دچار اظتفراؽ یا اتعاع ؼىوی ؼذُ تایذ هحلَل ریٌگرالوتات تِ هیساى  50هیلی لیتر تِ ازاي ّر
ویلَگرم ٍزى تذى در طی ظِ ظاػت دریافت وٌذ .پط از آى هی تَاى  ORSرا دٍتارُ ؼرٍع وردٍ .ظؼیت خثراى
هایؼات تذى تیوار تاید ّز  4ساعت یکثار ارزیاتی ؼَد.
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راٌّوای جثزاى هایعات تیواراى هثتال تِ دّیدراتاسیَى هتَسط
هحلَل  ORSتایذ تر اظاض خذٍل زیر تدَیس ؼَد :
راٌّوای تجَیش هحلَل  ORSتِ تیواراى هثتال تِ دّیدراتاسیَى هتَسط
مقذار تخميني محلول  ORSبراي تجويز در  4ساعت اول به بيماران دچار دهيذراتاسيون متوسط
سي

ووتر از  4هاُ

 4تا  11هاُ

 12تا  23هاُ

 2تا  4ظال

 5تا  14ظال

تیؽتر از  15ظال

ٍزى تِ كيلَگرم

ووتر از 5

 5تا 7/9

 8تا 10/9

 11تا 15/9

 16تا 29/9

تیؽتر از 30

 200تا 400

 400تا 600

 600تا 800

 800تا 1200

 1200تا 2200

 2200تا 4000

هقذار  ORSتِ
هيلي ليتر

 فمط زهاًی از ظي تیوار اظتفادُ وٌیذ وِ ٍزى تذى اٍ ًاهؽخص تاؼذ .اگر ٍزى تیوار هؽخص اظت ،تا ظرب وردىٍزى تیوار تِ ویلَگرم در ػذد  75همذار  ORSهَرد ًیاز هحاظثِ هی ؼَد.
تیواراى را تراي اطویٌاى از دریافت همذار وافی ّ ٍ ORSوچٌیي پایػ هیساى هایؼات دفغ ؼذُ ّر  1توا  2ظواػت
یىثار ارزیاتی وٌیذ .اگر تیواري تماظاي همذار  ORSتیؽتر ًوایذ تایذ در اختیارغ لرار داد .اگر تیوار اظتفراؽ هی وٌذ،
 ORSرا در همادیر اًذن ٍ دفؼات تیؽتر تدَیس ًواییذ یا ایٌىِ آًرا آّعتِ تر تخَراًیذ .خٌه وردى هحلوَلORS
تحول آى را تراي تیوار راحت تر هی وٌذ .تیواراًی وِ اظتفراؽ هی وٌٌذ هیتَاى هحلَل  ORSرا توا اظوتفادُ از لَلوِ
تیٌی هؼذي تدَیس ورد ٍلی هؼوَالً ًیاز تِ ایي وار ًیعت .تا خثراى هایؼات تذى تیوار ،اظتفراؽ ٍي ًیس تایذ در ػرض 2
تا  3ظاػت ترطر ؼَد.
پط از  4ظاػت ایي تیواراى تایذ هدذداً ارزیاتی ؼًَذ ٍ تا اظتفادُ از راٌّواّاي هرتَط تِ هَارد تذٍى دّیذراتاظیَى،
دّیذراتاظیَى هتَظط ٍ ؼذیذ درهاى ؼًَذ.
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راٌّوای جثزاى هایعات تیواراى دچار دّیدراتاسیَى ضدید
هایؼات داخل ٍریذي را هی تایعت تی درًگ تدَیس ًوَد 100 ،هیلی لیتر هحلَل ریٌگرالوتات توِ ازاي ّور ویلوَگرم
ٍزى تذى تایذ تصَرت زیر تدَیس ؼَد :
راٌّوای جایگشیٌی هایعات داخل ٍریدی

سي

اتتذا  03هيلي ليتر تِ ازا ّر كيلَگرم

سپس  73هيلي ليتر تِ ازا ّر

ٍزى تذى تصَرت ٍريذ در عرض

كيلَگرم ٍزى تذى تصَرت ٍريذ در

 ......تجَيس كٌيذ

عرض  .....تجَيس كٌيذ

شيرخَاراى
(كوتر از 21

 5ظاػت

 1ظاػت *

هاُ)
يك سالِ يا
تسرگتر

 2/5ظاػت

 30دلیمِ *

* در صَرتی کِ پس اس تجَیش  33هیلی لیتز هایع ٍریدی تِ اسای ّز کیلَگزم ٍسى تدىً ،ثض رادیال ضعیف یا

غیزقاتل لوس است یک هزتثِ دیگز آى هقدار را تکزار کٌید.
پط از ایٌىِ  30هیلی لیتر تِ ازاي ّر ویلَگرم ٍزى تذى هایغ داخلی ٍریذي تدَیس ؼذ تایذ تیوار را هدذداً ارزیاتی ٍ
پط از آى ًیس ّز  9تا  2ساعت یکثار ایي وار را اًدام دّیذ .اگر ٍظؼیت خثراى هایؼات تذى تیوار رٍ تِ تْثوَد ًثاؼوذ
تایذ هایؼات داخل ٍریذي را تا ظرػت تیؽتري تدَیس ًوَد.
هحلَل  ORSرا تایذ تِ هحط ایٌىِ لادر تِ ًَؼیذى گردیذ ّوراُ تا هایغ درهاًی ٍریذي تدَیس وورد .پوط از 6
ظاػت (در هَرد ؼیرخَاراى) یا  3ظاػت (در هَرد افراد 1ظال تِ تاال) تایذ تیوار را هوَرد ارزیواتی واهول لورار داد ٍ ،از
راٌّواي درهاى تیواراى تذٍى دّیذراتاظیَى یا دّیذراتاظیَى هتَظط یا ؼذیذ در صَرت لسٍم اظتفادُ ؼَد.
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◄◄ًکات هْن تَصیِ ضدُ تزای درهاى هثتالیاى تِ ٍتادر ایزاى►►
ً )2تایح تعت حعاظیت هیىرٍتی اًدام ؼذُ تا رٍغ  MICتر رٍي ٍیثریَ ولراي خذا ؼذُ از ًوًَِ ّاي هثثت
لطؼی ٍتا  ،از اتثاع ایراًی ٍ خارخی از هٌاطك هختلف وؽَر در خریواى ٍتواي ظوالْاي  1393 ٍ 1392تَظوط
آزهایؽگاُ هرخغ ظالهت ٍزارت تْذاؼوت ًؽواى دادُ اظوت ووِ توِ آًتوی تیَتیوه ّواي وَتریوَوعوازٍل ،
تتراظایىلیي ٍ ًالیذیىعیه اظیذ  % 100هماٍهت ٍخوَد داؼوتِ ٍ توِ ظیررٍفلَوعاظویي ٍ ظفیىعوین % 100
حعاظیت گسارغ ؼذُ اظت ٍ در  % 77هَارد تِ اریترٍهایعیي هماٍهت تیٌاتیٌی ٍخَد دارد.
ً )1تایح تعت حعاظیت هیىرٍتوی اًدوام ؼوذُ توا رٍغ  MICدر ظوال  1394تور رٍي ًوًَوِ ّواي داخلوی
ٍیثریَولرا ،ظرٍ تیپ ایٌاتا ٍ ًتایح آزهایػ تؼییي حعاظیت ظذ هیىرٍتی تِ رٍغ  E-testتر رٍي  20ظَیِ
ٍیثریَولرا در خریاى اپیذهی التَر ظال  1396وِ اغلة هتؼلك تِ ًوًَِ ّاي خارخی( ٍاردُ از وؽَر ػراق) تَدُ
اًذ ً،ؽاى دٌّذُ تهییر الگَي هماٍهت ٍیثریَولرا تِ دارٍّواي ظوذ ٍتوا هوی تاؼوذ توِ طَریىوِ هماٍهوت توِ
وَتریوَوعازٍل ٍ تتراظیىلیي تثذیل تِ حعاظیت ؼذُ ٍ در ظال  1396تراي ایي ٍیثریوَولرا ّوا ًعوثت توِ
ظیررٍفلَوعاظیي هماٍهت تیٌاتیٌی گسارغ ؼذُ اظت.
 )0تا تَخِ تِ ایٌىِ تؼذاد هَارد هثتال تِ ٍتا در وؽَر در ظال  1398تعیار هحذٍد توَدُ اظوت  ،لو ا رشیون آًتوی
تیَتیىی تَصیِ ؼذُ تراي درهاى ٍتا در ظال خاري تا اظتٌاد تر ًتایح آًتی تیَگرام ظالْاي گ ؼتِ خَاّذ تَد ٍ
در صَرت گسارغ ًتایح آزهایؽگاّی هثٌی تر تهییر در رًٍذ حعاظیت آًتی تیوَتیىی در ظوال خواري  ،رشیون
درهاًی خایگسیي تر اظاض الگَي هماٍهت هیىرٍتی گسارغ ؼذُ تَظط آزهایؽگاُ هرخغ ظالهت  ،اتالؽ خَاّذ
گردیذ.
 )4تا هالحظِ ٍ دلت تِ آخریي ٍظؼیت هماٍهت هیىرٍتی ٍیثریَولرا در ایراى ،آًتی تیَتیوه ّواي تَصویِ ؼوذُ
تراي درهاى هثتالیاى تِ ٍتا تِ ؼرح زیر هی تاؼذ وِ در خذٍل اًتْاي دظتَرالؼول ًیس درج ؼذُ اظت :
الف  :درهاى اًتخاتي ترا تسرگساالى تِ ترتية  :تتراظایىلیي یا داوعی ظیىلیي  ،ظیررٍفلَوعاظیي ٍ آهری
ظیلیي هی تاؼذ.
ب :درهاى اًتخاتي ترا كَدكاى ٍ زًاى تاردار تِ ترتية  :وَتریوَوعازٍل ،آهری ظیلیي ،اریترٍهایعویي یوا
آزیترٍهایعیي هی تاؼذ.
 )5در خاًن ّاي تادار  ،هاورٍلیذّا هاًٌذ اریترٍهایعیي ٍ آزیترٍهایعیي اًتخاب تْتري هی تاؼذ.
 )6آًتی تیَتیه ّاي خاًَادُ آهیٌَگلیىَزیذ ٍ ظفالَظرَریي هاًٌذ ظفیىعین از ًظر تالیٌی ٍ تِ صَرت in vivo
ّ ،یچ تاثیري در درهاى ٍیثریَ ولرا ًذارًذ حتی اگر در تعت ّاي تؼییي حعاظیت هیىرٍتی تصَرت
 ، in vitroحعاظیت ًؽاى هیذّذ ل ا در حال حاظر ایي دارٍّا از خولِ ظفیىعین در درهاى ٍتا خایگواّی
ًذارد ٍ تَصیِ ًویؽَد.
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(٭

تِ علت افشایص هقاٍهت ٍیثزیَ کلزا تِ سفالسپَریي ّای ًسل سَم  ،فعالال سفیکسالین در درهالاى رٍتالیي تَصالیِ ًویطالَد ،در

اپیدهیّای آیٌدُ هوکي است تز حسة ًوای هقاٍهت  ،دستَر درهاًی تغییز یاتد ).

 )7ػلیرغن ایٌىِ تَصیِ ؼذُ از ظیررٍفلَوعاظیي در وَدواى زیر  17ظال اظتفادُ ًؽَد  ،چٌاًچِ دارٍي دیگوري
در دظترض ًثَدُ ٍ یا تِ آًْا ػذم تحول ٍخَد داؼتِ تاؼذ اظتفادُ از ایي دارٍ در درهاى ٍتاي وَدواى تِ دلیل
وَتاُ تَدى دٍرُ درهاى تالهاًغ اظت.
 )8در درهاى ٍتا ّیچ دارٍي واٌّذُ حروات رٍدُ تَصیِ ًویؽَد.
 )9اظتفادُ از هىول رٍي( ) Zincتَیصُ در ٍتاي وَدواى زیر  5ظال تَصویِ هوی ؼوَد ووِ از هىوول رٍي در
وَدواى زیر  6هاُ رٍزاًِ  10هیلی گرم ٍ در وَدواى  6هاُ تا  5ظال رٍزاًِ  20هیلی گرم تراي ّ 2فتِ اظتفادُ
ؼَد.
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آًتی تیَتیک ّای تَصیِ ضدُ تزای درهاى هثتالیاى تِ ٍتادر ایزاى-تْار9311
آًتي تيَتيك

كَدكاى كوتر از  8سال

سيپرٍفلَكساسيي

زير  27سال تجَيس ًشَد.

اريترٍهايسيي

10mg/kg/doseچْار تار در رٍز تِ

تسرگساالى

 153هيلي گرم دٍ تار در رٍز
توذت سِ رٍز يا يك گرم
تصَرت تك دٍز
هذت  0رٍز

 433هيلي گرم  4تار در رٍز تِ
هذت  0رٍز

 20mg/kg/doseدٍز ٍالذ

 1 grدٍز ٍالذ

 12.5 mg/kg/doseچْار تار در رٍز

 500هيلي گرم  4تار در رٍز

ترا  0رٍز

ترا  0رٍز

كَتريوَكسازٍل

Trimethoprim 8 -10 /mg/day
ٍ
Solfamethoxazol 40 mg/kg/day
در  1دز هٌقسن ترا  0رٍز

---------

تتراسيكليي

-------------

داكسي سيكليي

---------------

آزيترٍهايسيي

آهپي سيليي

5 mg/kg/day
در  4دٍز هٌقسن ترا 0
رٍز لذاكثر  1گرم در رٍز

٭

5 mg/kg/ single dose
لذاكثر  133هيلي گرم در رٍز

بِ علت افزایش هقاٍهت ٍیبریَ کلرا بِ سفالسپَ ریي ّای ًسل سَم فعال سیفکسین در درهاى رٍتیي تَصیِ ًویشَد ،در اپیدهی ّای آیٌددُ بدر

حسب ًوای هقاٍهت  ،هوکي است دستَر درهاًی تغییر یابد.

ٍسارت تْداضت درهاى ٍ آهَسش پشضکی
هعاًٍت تْداضت
هزکش هدیزیت تیواریْای ٍاگیز
ادارُ تیواریْای هٌتقلِ اس آب ٍ هَاد غذایی
تْار 9311
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