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:مشخصات

 شهرستان سنندج-استان كردستان:نام منطقه عملياتي

14:شماره تيم

: نام ونام خانوادگي نويسندگان

 09166634084pirialam@gmail.com:مهندس رضا پيري علم-1

 09166639164setayes_d@yahoo.com: مهندس ستايش دريكوند–2

:سرگروه

 09166634084مهندس رضا پيري علم-پزشكي لرستاندانشگاه علوم

:اسامي دانشگاهها

بهداشت( مهندس ستايش دريكوند-)بهداشت محيط( مهندس رضا پيري علم{لرستان
ها( حميد مخيري-)محيط })مبارزه بابيماري

( مهندس علي افتخاري-)بهداشت محيط( مهندس محمودرضا مردان شاه{مازندران
ها( ميد رضا ظفريح-)بهداشت محيط })مبارزه بابيماري

بهداشت( مهندس فرهاد درويشي-)بهداشت محيط( مهندس غالمحسين اسپيد{دزفول
ها( علي چهاركامه-)محيط })مبارزه بابيماري

)شهرستان قروه(مهندس سهرابي: ناظرشهرستاني
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سم– بيوتروريسم(درخصوص سناريوي مانور درروز اول :)آلودگي آب آشاميدني روستا با

 اقدامات انجام شده:مرحله اول

به-١  دانشگاهEOCاطالع رساني
و وسايل حفاظت فردي-٢ متناسب با نوع حادثه( اعزام تيم واكنش سريع به منطقه فيلدحادثه باتجهيزات كاري

( وتكميل چك ليست وفرم هاي ارزيابي سريع وارائه به مسئولين باالتر استاني)ازقبل بايد پيش بيني گردد كه
.)واحد خدمتي مربوطه

هماهنگي فوري جهت درخواست تشكيل جلسه شوراي تامين شهرستان وطرح موضوع با چند دستور كار-٣
ي پيگيري موضوع شايعه،پيگيري تشخيص منبع احتمالي آلودگي، مكلف كردن دستگاهها{اصلي شامل

( مربوطه به انجام اقدامات فوري فني موردنياز، اطالع رساني سريع به مردم، قطع موقتي آب شبكه توزيع
}ساكنين روستا تا حل كامل مشكل ورفع شرايط بحراني) شرب ومصرفي

، پرسنل بهداشتي درماني، نيروي انتظامي وبسيج{اطالع رساني بهنگام وسريع به مردم منطقه از طريق-4 ، بهورزان
و } ...معتمدين محلي، رابطين بهداشت

 تخليه آب شبكه-5

ي مصرف-6 باانجام بازرسي هاي فني وبهداشتي وتكميل فرم بررسي وضعيت سالمت آب ازمنبع استحصال تا نقطه
 هاي بازرسي بهداشتي ازتاسيسات آبرساني

و( بررسي وضعيت ايمني منابع ومخازن-7  ...)حريم منابع ومخازن، نگهبان

}كلرسنجي، كدورت سنجي، نمونه برداري ميكروبي، نمونه برداري شيميايي{اقدامات نمونه برداري آب شامل-8

 هماهنگي كامل باحراست دانشگاه باتوجه به حساسيت باالي موضوع-9

، مشخص گرديد كه درهمان غلظت، باافزايش زمان2و1وبراساس نتايج جداول2و1درمقايسه حالت:له دوممرح
.ساعت زمان ماند، ميزان تلفات درحال افزايش است2تماس از يك ساعت به

:اقدامات شامل

 اوم آموزش به مردمدت-1
بانظارت بازرسان) شده ترجيحاَ بطري( اوم پيگيري ها جهت هماهنگي تامين آب شرب سالم وبه مقداركافيدت-2

 بهداشت محيط وپيگيري موضوع تارفع مشكل ازطريق دستگاههاي بين بخشي مرتبط تا حصول نتيجه
)بيماريابي( مراقبت خانه به خانه-3
 نمونه گيري از موارد اسهالي، همچنين كليه موارد داراي عالئم گوارشي-4
 تشكيل تيم بيماريابي-5
شد-6 ه حاوي آلودگي باهمكاري سازمان حفاظت محيط زيست وآبفا نظارت دقيق بر نحوه دفع آب تخليه

 وبارعايت معيارهاي بهداشتي وزيست محيطي
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:مرحله سوم
مشخص گرديد كه زمان ماند2و1ومقايسه باجداول شماره3بابررسي جدول استاندارد شماره

.وباهمان غلظت، منجر به افزايش تلفات گرديده است)ساعته6(بيشتر
2درمرحله اقدامات ذكرشده تشديد: اقدامات

: مرحله چهارم
توجه به زمان ماند آلودگي درشبكه توزيع آب، بعداز تخليه وتعيين نوع خنثي ساز سم يا آلودگي درشبكه-1

 باهماهنگي ونظر متخصصين مربوطه
اطالع رساني به مردم درخصوص امكان مصرف آب شبكه توزيع پس از تصميم گيري درشوراي تامين-2

وباكمك بهو  ...رزان، معتمدين محلي ورابطين بهداشت
 تاكيد برحفاظت شبكه درمراحل بعدي-3
 مستندسازي كليه اقدامات به عنوان درس آموخته جهت آينده-4

 روستاي كاني مشكان-)طغيان بيماري هاي منتقله از آب وغذا( گزارش سناريو روز دوم

:اطالعات جمعيتي روستا

 نفر 349 تعداد كل جمعيت�

 خانوار92تعداد كل خانوار�

 نفر31سال5تعداد جمعيت زير�

 نفر2تعداد جمعيت زير يك سال�

 نفر3تعداد زنان باردار�

 نفر7داد زنان شيردهتع�

 نفر52تعداد سالمندان�

 نفر5تعداد معلولين�

 نفر1تعداد مرگ ومير�

در� گ3تعداد موارد اسهالي از1ذشته سال مورد بوده كه نشان از ضعف نظام گزارش دهي ومراقبت
 بيماريها در اين خانه بهداشت مي باشد 

:بررسي محيطي

و غذا مطابق فرمت-1 درمرحله اول، ارزيابي سريع وگزارش فوري همه گيري بيماري هاي منتقله از طريق آب
.مربوطه تكميل وگزارش گرديد

، بررسي-2 :هاي محيطي به شرح ذيل اقدام گرديددر مرحله دوم
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و شبكه هاي آبرساني كه در اين بررسي شرح- الف بررسي وضعيت منابع تامين كننده آب شرب روستا وتاسيسات
شد2مشخص شد منبع تامين آب آشاميدني روستا از طريق  :كهچشمه تامين مي

با2وبه فاصله حدود) ضلع شمالي- باالدست( درخارج از روستا چشمهيكي-1 و كيلومتري روستا قرار گرفته
. متر مكعبي وبصورت ثقلي انتقال وذخيره مي گردد40آبدهي كم به مخزن ذخيره بتوني به حجم حدود 

و هرنوبت حدود متاسفانه ن ذخيره باز دقيقه فلكه مخز15بدليل كمبود آب، درطول هرهفته تنها يك نوبت
.وبرداشت از طريق شيرهاي برداشت خانوار انجام مي گردد

و: طرح اشكال و ورود ... خالي بودن شبكه دراكثر اوقات مي تواند درصورت شكستگي، رسيك ايجاد فشار منفي
 آلودگي ثانويه به داخل شبكه را فراهم آورد

و اكثر اهالي بدليل دائمي بودن آب آن، با ظروف روستا قرار داشته) وسط( چشمه دوم با آبدهي بيشتردر داخل-2
.مختلف نسبت به برداشت آب از آن اقدام مي نمايند

متر بودند كه تعدادي از اين7-15خانوار از اهالي روستا داراي چاه آب دستي خصوصي با عمق32تعداد-3
چ و آب بعضي از اين اهها به شبكه لوله كشي چاهها در درب ورودي منزل يا داخل حياط حفر گرديده بود

.منزل وصل بود
يك سوم چاههاي فوق الذكر داراي معيار بهسازي بودند وباتوجه به بررسي هاي بعمل آمده، آب تعدادي تعداد-4

از اين چاهها به دليل آلودگي ميكروبي باال، غيرقابل شرب بوده وبنابه اظهارات خانوارها، آب اين چاهها جهت 
. ده قرار مي گيردمصارف شستشو مورد استفا

براساس بررسي ومستندات موجود در پرونده آب روستا، در خصوص نمونه برداري باكتريولوژيكي، نمونه�
نمونه اخذ شده از شبكه توزيع يك مورد داراي8ازتعداد. بصورت ماهيانه انجام گرديده است1/1/92برداري از

آمده، اقدامي درجهت حل يا رفع مشكل مذكور باتوجه به بررسي بعمل. آلودگي وغيرقابل شرب بوده است
.صورت نگرفته است

.روستا باتوجه به شرايط موجود تحت پوشش شركت آبفار نمي باشد�
آن� و ميزان .بودNTU 75/0 كدورت آب شرب روستا با دستگاه كدورت سنج پرتابل انجام
به� منابع واحتمال عمليات بيوتروريسمي دربررسي وضعيت بهسازي مخزن ذخيره آب روستا، دسترسي آسان

و محل فاقد موانع بازدارنده و( وجود داشته .بود...) درب، قفل
، نياز به اليروبي نداشت� .مخزن باتوجه به جديداالحداث بودن

:وضعيت گندزدايي آب روستا*

ه بنابهبتال. هيچگونه تاسيسات تزريق كلر يا اطاق كلرزني دستس درمحل مخزن ذخيره مشاهده نگرديد�
.اظهارات بهورز، عمل گندزدايي آب با پركلرين توسط آبدار كه زير نظر دهيار كار مي كند، انجام مي شود

آ .فار صورت مي گيردبتامين كلر توسط شركت
خانوار از محلول كلرمادر تحويلي توسط خانه بهداشت استفاده مي نموده13خانوار روستا، تعداد95ازتعدادكل�

س كلرسنجي بعمل آمده در در خانوارهاي مصرف كننده كلرمادر روستا، ميزان كلر آزاد باقيمانده در بر اسا.اند
از. ساير خانوارها تمايلي به مصرف كلرمادر نداشته اند. بودPPM2آب شرب مصرفي بيشتر از هيچيك
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اري نمي نمودند واز خانوارهاي استفاده كننده از محلول كلرمادر، محلول مذكور را در ظروف مناسب نگهد
.ظروف پالستيكي بارنگ روشن ودر حجم هاي مختلف براي نگهداري آن استفاده مي كردند

:فاضالب*

،( روستا داراي شبكه جمع اوري فاضالب درحد قابل قبول بود� داراي خطوط جمع آوري وانتقال مناسب
.بود) منهول

.جمع آوري وانتقال فاضالب، مشكل خاصي مشاهده نگرديد خصوصدر�
متري پايين دست روستا، محل خروجي فاضالب قرار گرفته كه فاضالب خام وبدون هيچ گونه 100درفاصله حدود�

:وبصورت كامالَ غيربهداشتي در دوبخش مورد استفاده كشاورزان قرار مي گيردتصفيه 
ب: بخش اول- . صورت مستقيم مورد استفاده باغداران قرار مي گيرداز طريق لوله هاي انتقال
و بدون هيچ گونه عمليات) متر3*15(از طريق لوله هاي انتقال وارد يك محوطه به ابعاد حدود: بخش دوم-

تصفيه از طريق يك خروجي مستقر در قسمت زيرين حوضچه از طريق يك خط انتقال به باغات مثمر شامل
س و .يب منتقل مي گرددگردو، زردآلو، بادام

و به فاصله قسمتي ديگر- متري پايين دست50از فاضالب جمع آوري شده ساكنين در محدوده خانه بهداشت
و اين فاضالب خام بطور مستقيم براي آبياري صيفي جات شامل : از طريق خطوط انتقال منتقل مي شد

و نيز درختان مثمر و باميه .مورد استفاده قرار مي گرفته استگوجه فرنگي، بادمجان، كدو، فلفل
اي(براي هر درخت يك شير برداشت فاضالب تعبيه شده بود:نكته ) آبياري قطره

:فضوالت حيواني�
كه فضوالت دامهاي آنها در چند نقطه اطراف) آمار خانه بهداشت(خانوار داراي دام بوده19روستا داراي-

.رو باز دپو گرديده است متري از خانوارها بصورت10روستا به فاصله 
:دفع زباله�
اي- و به خارج روستا2زباله روستا هفته و بصورت روباز) يك كيلومتر جلوتر(بار با تراكتور جمع آوري منتقل

.دفع مي گردد
ها� توالت

از%)90(خانوار داراي توالت بهداشتي86خانوار95در بررسي آمار خانه بهداشت از سطح بوده اند كه در بازرسي
اي%50روستا بيش از  و در بررسي چند خانه) ساختمان قابل قبول نوساز(از خانه ها داراي بافت سازه بوده

و جمع آوري با اگو انجام مي شود. وضعيت توالت ها بهداشتي مشاهده گرديد .توالت ها فاقد چاهك بوده
و اماكن عمومي* و توزيع :وضعيت مراكز تهيه
آنچه از بيرون امكنه قابل.بوده كه در زمان بازرسي بسته بوده است) خواروبار فروشي( روستا داراي يك واحد�

و وضعيت بهداشتي آن داشت . مشاهده بود حكايت از بهسازي كامل محل
و صيفي جات(در زمان بازديد در سطح روستا مشاهده گرديد عرضه مواد غذايي� فروشان توسط دست) ميوه

.دوره گرد انجام مي شد
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:مدارس*
و مشكل خاصي و توسط يك نفر خير ساخته شده و نوساز بود يك مدرسه ابتدايي در روستا وجود داشت

و مجهز به صابون مايع سرويس. نداشت از.محوطه بودو آبخوري–هاي بهداشتي سالم بود آب اين مدرسه
.شبكه آب روستا تأمين مي شود

:مسجد*
و به صورت مجزا و آقايان(سرويسهاي بهداشتي خارج از ساختمان مسجد حد(موجود بود)خانم ها در

شد. وضو خانه مناسب وجود نداشت). مطلوب .دفع فاضالب از طريق شبكه جمع آوري روستا انجام مي
كارخانه*

.وجود نداشت در روستا هيچگونه كارخانه اي

:بهداشت محيط اقداماتساير
و نيز حين فعاليت فرمهاي مربوطه توسط كارشناسان تيم- ارزيابي اوليه،(تكميل گرديدوهنگام ارزيابي سريع

و غذا .) بازرسي از تأسيسات، فرم گزارش فوري بيماريهاي منتقله از آب
.ندنفر بود5مبتاليان به بيماري. علت طغيان بيماري، مصرف صيفي جات آلوده به فاضالب خام به نظر رسيد-
و تعدادي از اهالي درخصوص سالم- شد آموزشهاي الزم به بهورز )جوشانيدن-كلر مادر(سازي آب داده
و صيفي جات- و آبياري فاضالب خام براي باغات مثمر به بهورز تأكيد شد افرادي را كه مبادرت به استفاده

.گردندبه مراجع قانوني معرفي بهداشت از طريق شبكه،مي كنند

:اقدامات مبارزه بابيماري ها

 بررسي وضعيت موجود بيماري در روستاي كاني مشكان

خانوار موارد15حدود 1392با بررسيهاي بعمل آمده از خانوارهاي سطح روستا در طول شش ماهه اول سال
يهاي بعمل آمده طي بررس. اسهالي داشته اند كه مستقيم به شهر مراجعه كرده اند وبهورز از آنها اطالعي ندارد 

كه2مشخص شد در طي  ماه گذشته در يك خانواده ،روستا مادر وفرزندي دچار عالئم گوارشي مشابه شدند
.متاسفانه در بحث كنترل ومراقبت در روستا توسط پرسنل بهداشتي انجام نشده

 بررسي مراحل دهگانه وقوع طغيان ناشي از شيگال در منطقه روستايي كاني مشكان

؟) outbreak(تاييد وقوع طغيان:اولگام  اتفاق افتاده است يا خير

لغايت5مورد بيمار در طي روزهاي5طي گزارش واصله از مركز بهداشتي درماني حسن آباد مبني بر شناسايي�
از روستاي كاني مشكان تيمي متشكل از دانشگاههاي مازندران ،لرستان، مركز بهداشت قروه ودزفول92/8/7

و با بررسي هاي بعمل امده از شواهد موجودبه منق ، منبع مشترك(طه مورد نظر اعزام عالئم باليني بيماران
و .، طغيان ناشي از بيماريهاي منتقله از آب غذا تاييد گرديد...)احتمالي آلودگي بيماران شناسايي شده

و هماهنگي با مسئولين:گام دوم :گزارش به موقع
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مراتب92/8/6و بدنبال آن مورد دوم در تاريخ92/8/5بعد از مشاهده مورد اول در تاريخ بهورز خانه بهداشت�
و كاردان مبارزه با بيماريها92/8/6را در همان روز دوم تاريخ  و درماني حسن آباد به مسئول مركز بهداشتي

و  و كاردان بيماريها در همان روز مراتب را به مركز بهداشت شهرستان شهرستان به استان گزارش اطالع داده
. شده است

و غذايي:گام سوم :تهيه نمونه انساني

از� در. درصد موارد مبتال درهر طغيان نمونه گيري شود20تا10با توجه به دستورالعمل كشوري مي بايست
توسط تيم واكنش سريع سوآپه2مورد نمونه گيري2مورد بوده5اين طغيان از تعداد كل موارد مبتال كه

نمونه هاي تهيه شده در اولين فرصت توسط مسئول گروه بيماريها به آزمايشگاه رفرانس.تهيه گرديد
( درصد نمونه ها جهت تشخيص به آزمايشگاه رفرانس10تا5از اين تعداد نمونه. شهرستان ارسال شد

و نامه)دانشكده بهداشت تهران شد ارسال به همراه فرم ليست خطي .مربوطه ارسال

و كنترلي:گام چهارم : اقدامات پيشگيرانه

، بررسي اطرافيان درتماس با بيمار، بررسي كل روستا جهت بيماريابي ،آموزش درمان بيماران مبتال توسط پزشك
و  و دفع صحيح و سبزيجات و نحوه شستشو بهداشتي ميوه اطالع رساني در خصوص رعايت بهداشت فردي

و در بهداشتي فض و بروشور هاي مرتبط و تراكت و توزيع پمفلت و غيره درقالب نصب بنر و فاضالب ها والت
و تجهيزات موجود ادامه  تعداد مورد نياز به محيط(و اعالم موارد مورد نياز جهت درمان بيماران ارزيابي وسايل

د و و داروهاي مورد نيازو ست او آر تي و تعداد پودر او آر اس و كري بلر  .....) ارو هاي مورد نياز

:ساماندهي اطالعات مربوط به طغيان:گام پنجم

و فرم هاي بررسي مورد نياز بيماران كه اين كار توسط تيم تكميل گرديد- الف� .تهيه ليست خطي

ترسيم منحني اپيدميولوژيك بيماريها با بررسي روند گزارش دهي روزانه بيماري مشاهده گرديدكه-ب�
روز همراه بوده3اپيدمي ما در اين طغيان منبع مشترك يا نقطه اي با روند صعودي سريع در طي منحني 

.مورد در روز سوم رسيد5است كه از يك مورد در روز اول به 

 ترسيم نقشه اپيدميولوژيك منطقه جهت نشان دادن پراكندگي بيماري در سطح منطقه درگير-ج�

:گام ششم�

و دل92/8/5صبح مورخ9ن مورد بيماري در ساعت تعريف مورد طغيان اولي� با عاليم باليني كرامپ شكمي
و اسهال  و استفراغ و تهوع و7خوني بنام حسين مرادي درد ساله دانش آموز به خانه بهداشت مراجعه مي كند

مي كند بهورز صبح با عالئم مشابه بيمار قبلي به خانه بهداشت مراجعه10ساعت92/8/6مورد دوم در تاريخ 
مي2با مشاهده  مورد كه عالئم مشابهي دارند به مركز اطالع مي دهدو تيم واكشن سريع شروع به اقدام

.كند



٩

و نهم ، مطالعه اپيدميولوژي:گام هفتم ،هشتم و تجزيه) شاهدي–مورد(ساختن فرضيه
 وتحليل اطالعات

و منبع غذايي، بررسي مي شود�  آب شرب

ان� بيمار شناسايي شده در يك مهماني خانوادگي بوده كه غذاي5جام شده مشخص مي شود در بررسي هاي
و مرغ مصرف  ، گوشت ، ساالد سبزي مشترك سرو كردند كه در اين مهماني غذاهايي از جمله ساالد الويه

و برنج خوردن5نفر20نفر بوده كه از اين20شده تعداد مدعوين دراين مهما ني  د كه سالم نفر فقط ساالد
و و3هستند و برنج خوردندكه آنها هم بيمار شدند نفر فقط مرغ خوردند كه همگي بيمار5نفر فقط ماست

و  در7هستند نفر از همه غذاها خوردند كه بيمار نشدند، با بررسي انجام شده نسبت شانس موارد بيماري
بر5/12كسانيكه فقط مرغ خوردند  و بابوده كه بيشترين مورد بوده بوده كه اين نسبت به ساير0/41 ابر است

، پس نتيجه مي گيريم كه بين مصرف  موارد ديگر از شانس بيشتري براي ابتالء به بيماري برخوردار هست
و بيماري فوق الذكر  . وجود دارد رابطه مستقيم مرغ

 ارائه وانتشار گزارش حاصل از يافته هاي طغيان به مسئولين: گام دهم

 گزارش به مركز بهداشت استان:الف�

 ثبت در سيستم پورتال كشوري:ب�

 ارائه مستندات فعاليتهاي انجام شده:ج�

 تكميل گزارش نهايي با هماهنگي بهداشت محيط�
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