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AASSPPEECCTTSS  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIIQQUUEESS,,  CCLLIINNIIQQUUEESS  EETT  EEVVOOLLUUTTIIFFSS  DDEE  

LL’’EEPPIIDDEEMMIIEE  DDEE  CCHHOOLLEERRAA  DDAANNSS  LLAA  ZZOONNEE  DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  KKIINNDDUU  EENN  

22001155  
AABBDDAALLAA  KK..AA11,,  22,,  BBUULLAABBUULLAA  AA..MM11,,  33,,  SSHHIINNDDAANNOO  MM..EE11,,  22  

11..  HHôôppiittaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKiinndduu,,  SSeerrvviiccee  ddee  ppééddiiaattrriiee  
22..  UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinndduu,,  FFaaccuullttéé  ddee  MMééddeecciinnee,,  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ppééddiiaattrriiee  
33..  UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinndduu,,  FFaaccuullttéé  ddee  MMééddeecciinnee,,  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  mmééddeecciinnee  iinntteerrnnee  

AAuutteeuurr  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ::  AAiimméé  AABBDDAALLAA  KKIINNGGWWEENNGGWWEE,,  MMDD,,  AAssssiissttaanntt  eenn  ppééddiiaattrriiee,,  ++224433881188772200557766,,  

aaiimmeeaabbddaallaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

RREESSUUMMEE  

LLee  cchhoolléérraa  ddeemmeeuurree  eennccoorree  uunn  pprroobbllèèmmee  

ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  aavveecc  uunnee  mmoorrttaalliittéé  eett  

uunnee  mmoorrbbiiddiittéé  éélleevvééee  ddaannss  llee  

mmoonnddee..CC''eesstt  uunn  ddeess  iinnddiiccaatteeuurrss  dduu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  eesstt  ddee  ddééccrriirree  

lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess,,  

cclliinniiqquueess  eett  éévvoolluuttiivveess  ddeess  ccaass  ddee  

cchhoolléérraa  nnoottiiffiiééss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  

ddee  22001155  ddaannss  llaa  ZZSS  ddee  KKiinndduu  ooùù  

ll''ééppiiddéémmiiee  ddee  cchhoolléérraa  aa  ééttéé  ddééccllaarrééee  eenn  

22001155..  

NNoottrree  ééttuuddee  eesstt  rrééttrroossppeeccttiivveerrééaalliissééeeaauu  

CCTTCC  ddee  ll’’HHôôppiittaall  GGéénnéérraall  ddee  RRééfféérreennccee  

ddee  KKiinndduu  ((HHGGRRKK))  dduu  2277  aaoouutt  aauu  3311  

ddéécceemmbbrree  22001155  eett  qquuii  aa  ccoonncceerrnnéé  22224444  

ccaass  oonntt  ééttéé  nnoottiiffiiééss..  LLeess  ddoonnnnééeess  

aannaallyyssééeess  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’ééppiiddéémmiiee  aa  

dduurréé  1188  sseemmaaiinneess  aavveecc  uunn  ttaauuxx  

dd’’aattttaaqquuee  ddee  00,,8855%%..  LLaa  mmooyyeennnnee  dd’’ââggee  

ddeess  ccaass  eennrreeggiissttrrééss  aa  ééttéé  ddee  2255  ±±  1177  aannss  

((eexxttrrêêmmeess  ::  33  mmooiiss  eett  9900  aannss))  eett  ll’’ââggee  

mmooddaall  aa  ééttéé  1188  aannss  aavveecc  uunn  ââggee  mmééddiiaann  

ddee  2211  aannss..  3399,,77%%  ddeess  ccaass  ééttaaiieenntt  ddeess  

eennffaannttss,,  llee  sseexxee  mmaassccuulliinn  eesstt  

pprrééddoommiinnaanntt  aavveecc  5566%%  ddee  ccaass..  6600,,33%%  

ddeess  ccaass  ssoonntt  pprroovveennuuss  ddeess  aaiirreess  ddee  

ssaannttéé  rriivveerraaiinneess  aauu  fflleeuuvvee  CCoonnggoo  

((BBaassookkoo,,  LLuummbbuulluummbbuu,,  MMiikkeelleennggee  eett  

KKaassuukkuu  11))..  5544,,44%%  ddeess  ccaass  oonntt  ccoonnssuullttéé  

ddaannss  lleess  2244  hheeuurreess  aayyaanntt  ssuuiivvii  llee  ddéébbuutt  

ddee  llaa  ddiiaarrrrhhééee,,  6688%%  ddeess  ccaass  ééttaaiieenntt  ddaannss  

uunn  ttaabblleeaauu  ddee  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  sséévvèèrree  àà  

ll’’aaddmmiissssiioonn,,  llaa  llééttaalliittéé  ééttaaiitt  ddee  55,,11%%  

ppaarrmmii  lleess  ccaass  aaddmmiiss  aauu  CCTTCC  ddee  ll’’HHGGRRKK..  

CCeess  rrééssuullttaattss  ddéémmoonnttrreenntt  llaa  nnéécceessssiittéé  àà  

sseennssiibbiilliisseerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  vviivvaanntt  llee  lloonngg  

dduu  fflleeuuvvee  ddaannssllaa  ZZSS  ddee  KKiinndduu  eett  cceellllee  ddee  

llaa  VViillllee  ddee  KKiinndduu  ssuurr  lleess  mmeessuurreess  ddee  

pprréévveennttiioonn  dduu  cchhoolléérraa;;  mmaaiiss  aauussssii  

aapppprrooffoonnddiirr  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ffaacctteeuurrss  

ééttiioollooggiiqquueess  dduu  cchhoolléérraa  ddaannss  nnoottrree  

mmiilliieeuu..  

MMoottss--ccllééss  ::  CChhoolléérraa--EEppiiddéémmiioollooggiiee--CClliinniiqquuee--EEvvoolluuttiioonn--KKiinndduu  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

ee  cchhoolléérraa  eesstt  uunnee  iinnffeeccttiioonn  

ddiiaarrrrhhééiiqquuee  aaiigguuëë,,  àà  ccaarraaccttèèrree  

ééppiiddéémmiiqquuee,,  pprroovvooqquuééee  ppaarr  ll’’iinnggeess--

ttiioonn  dd’’aalliimmeennttss  oouu  dd’’eeaauu  ccoonnttaammiinnééss  ppaarr  

llee  bbaacciillllee  VViibbrriioo  cchhoolleerraaee..  DDeeuuxx  

sséérroottyyppeess  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  

rréécceenntteess  ééppiiddéémmiieess  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  lleess  

sséérroottyyppee  OO11  eett  OO113399..IIll  ddeemmeeuurree  uunn  

pprroobbllèèmmee  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  àà  ll’’éécchheellllee  

mmoonnddiiaallee  àà  ccaauussee  ddee  ssaa  ddyynnaammiiqquuee  

ssppaattiiaallee  eett  tteemmppoorreellllee  ddaannss  lleess  ppaayyss  eenn  

ddéévveellooppppeemmeenntt..  [[11  --  44]]  

LL’’eexxpprreessssiioonn  cclliinniiqquuee  dduu  cchhoolléérraa  eesstt  

vvaarriiaabbllee  aallllaanntt  dd’’uunnee  ddiiaarrrrhhééee  aaqquueeuussee  

bbaannaallee,,  qquuii  ppeeuutt,,  eenn  zzoonnee  dd’’eennddéémmiiee,,  

ppaasssseerr  iinnaappeerrççuuee,,  aauuxx  ffoorrmmeess  

ffoouuddrrooyyaanntteess  ddaannss  lleess  zzoonneess  

ééppiiddéémmiiqquueess..  SSaannss  uunnee  rrééhhyyddrraattaattiioonn  

pprrééccooccee,,  llaa  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  ppeeuutt  ccoonndduuiirree  

vveerrss  uunnee  ppeerrttee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  oouu  llaa  

mmoorrtt..  EEttaanntt  uunnee  mmaallaaddiiee  ééppiiddéémmiiqquuee,,  

ll''oobbjjeeccttiiff  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  eesstt  ddee  

rréédduuiirree  llaa  llééttaalliittéé  eett  dd''eemmppêêcchheerr  ssaa  

ddiiffffuussiioonn  ppaarr  llaa  vvaacccciinnaattiioonn  

aannttiicchhoolléérriiqquuee  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  

pprréévveennttiioonn  ((EEaauu,,  hhyyggiièènnee  eett  

dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt))  [[44]]  

SSeelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss  ddee  ll’’OOMMSS,,  iill  yy  aa  

cchhaaqquuee  aannnnééee  11,,33  àà  44  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  ddee  

cchhoolléérraa,,  eett  2211  000000  àà  114433  000000  ddééccèèss  dduuss  

àà  llaa  mmaallaaddiiee  ddaannss  llee  mmoonnddee..  [[55,,66]]  

EEnn  22001155,,  4422  ppaayyss  oonntt  nnoottiiffiiéé  uunn  ttoottaall  ddee  

117722  445544  ccaass  ddee  cchhoolléérraa,,  ddoonntt  11330044  

ddééccèèss,,  ssooiitt  uunn  ttaauuxx  ddee  llééttaalliittéé  ((TTLL))  gglloobbaall  

ddee  00,,88%%..  CCeellaa  rreepprréésseennttee  uunnee  bbaaiissssee  ddee  

99%%  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  

22001144  ((119900  554499  ccaass))..  DDeess  ccaass  oonntt  ééttéé  

ssiiggnnaallééss  ddaannss  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss,,  

nnoottaammmmeenntt  ddaannss  1166  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee,,  1133  

ppaayyss  dd’’AAssiiee,,  66  ppaayyss  dd’’EEuurrooppee,,  66  ppaayyss  

ddeess  AAmméérriiqquueess  eett  11  ppaayyss  dd’’OOccééaanniiee..  

LL’’AAffgghhaanniissttaann,,  ll’’HHaaïïttii,,  llee  KKeennyyaa,,  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  

((RRDDCCoonnggoo))  eett  llaa  RRééppuubblliiqquuee--UUnniiee  ddee  

TTaannzzaanniiee  oonntt  rreepprréésseennttéé  8800%%  dduu  ttoottaall  

ddeess  ccaass..  SSuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ccaass  nnoottiiffiiééss  àà  

ll’’éécchheellllee  mmoonnddiiaallee,,  4411%%  pprroovveennaaiieenntt  

dd’’AAffrriiqquuee,,  3377%%  dd’’AAssiiee  eett  2211%%  ddee  ll’’îîllee  

dd’’HHiissppaanniioollaa..[[55,,66]]  

SSuurr  uunn  ttoottaall  ddee  11330044  ddééccèèss  lliiééss  aauu  

cchhoolléérraa,,  993377  pprroovveennaaiieenntt  dd''AAffrriiqquuee,,  3300  

dd''AAssiiee  eett  333377  dd''AAmméérriiqquueess..  TToouuss  lleess  

ddééccèèss  ssiiggnnaallééss  ddaannss  lleess  AAmméérriiqquueess  

pprroovveennaaiieenntt  ddee  ll’’îîllee  dd’’HHiissppaanniioollaa..  DDeess  TTLL  

>>11%%  oonntt  ééttéé  rraappppoorrttééss  ppaarr  1155  ppaayyss,,  ddoonntt  

ddeess  TTLL  >>55%%  aauu  MMyyaannmmaarr  eett  aauu  NNiiggeerr..  

DDeess  TTLL  éélleevvééss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  dduuss  àà  uunnee  

mmaauuvvaaiissee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ccaass  oouu  àà  

ddeess  rreettaarrddss  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  rroouuttee  dduu  

ttrraaiitteemmeenntt..  [[55,,66]]  

LL''AAffrriiqquuee  rreessttee  ddoonncc  llee  ccoonnttiinneenntt  llee  pplluuss  

ttoouucchhéé  ppaarr  llee  cchhoolléérraa  ddaannss  llee  mmoonnddee,,  llaa  

mmaajjoorriittéé  ddeess  ccaass  eett  llaa  mmoorrttaalliittéé  aassssoocciiééee  

yy  ssoonntt  aattttrriibbuuééss  aauu  mmaannqquuee  dd''iinnffrraassttrruucc--

ttuurreess  ssaanniittaaiirreess  eett  aauu  ffaaiibbllee  ddéévveellooppppee--

mmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee..  [[55  --  77]]  

SSeelloonn  uunnee  rréécceennttee  ééttuuddee,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  

ddeess  ggrraannddss  llaaccss,,  llee  ffaacciieess  ddeess  ééppiiddéémmiieess  

ddee  cchhoolléérraa  eesstt  eennddéémmoo--ééppiiddéémmiiqquuee  ddee  

ll''EEsstt  àà  ll''oouueesstt..  AA  ll''EEsstt,,  lleess  ccaass  ssoonntt  

nnoottiiffiiééss  ttoouuss  lleess  mmooiiss  eett  ddiiffffuusseenntt  vveerrss  

ll''OOuueesstt  ssoouuss--ffoorrmmee  ddeess  ffllaammbbééeess  

ééppiiddéémmiiqquueess..  [[33]]SSeelloonn  llee  rraappppoorrtt  ddee  

ll’’OOMMSS,,  ddee  22000000  àà  22000088,,  llaa  RRDDCCoonnggoo  aa  

nnoottiiffiiéé  220088  887755  ccaass  eett  77  333355  ddééccèèss  ((ssooiitt  

uunn  TTLL  ddee  33,,5511%%))  dduuss  aauu  cchhoolléérraa;;  lleess  ccaass  

rraappppoorrttééss  oonntt  ttoouucchhéé  eesssseennttiieelllleemmeenntt  lleess  

LL  
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pprroovviinncceess  ddee  ll’’EEsstt  ddee  llaa  RRDD  CCoonnggoo,,  

ssiittuuééeess  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss..  

[[88]]  

TTrrooiiss  ééppiiddéémmiieess  ddee  cchhoolléérraa  oonntt  ééttéé  

ddééccllaarrééeess  ddaannss  lleess  ZZoonneess  ddee  SSaannttéé  ((ZZSS))  

ddee  llaa  PPrroovviinnccee  dduu  MMaanniieemmaa  ddeeppuuiiss  22001155  

nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llaa  ZZSS  ddee  KKiinndduu..  

CCeeppeennddaanntt,,  ttrrèèss  ppeeuu  dd''ééttuuddeess  oonntt  aabboorrddéé  

llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ééppiiddéémmiieess  ddee  

cchhoolléérraa  ddaannss  llaa  PPrroovviinnccee  dduu  MMaanniieemmaa  eett  

ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  àà  ll''éécchheellllee  ddee  llaa  ZZSS  ddee  

KKiinndduu..  

CCeettttee  ééttuuddee  ppoouurrssuuiitt  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff  ddee  

ddééccrriirree  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  

ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess,,  cclliinniiqquueess  eett  éévvoolluuttiivveess  

ddeess  ccaass  ddee  cchhoolléérraa  nnoottiiffiiééss  aauu  ccoouurrss  ddee  

ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  22001155  ddaannss  llaa  ZZSS  ddee  KKiinndduu..  

  

MMAATTEERRIIEELL  EETT  MMEETTHHOODDEESS  

LLaa  ZZSS  ddee  KKiinndduu  eesstt  uunnee  uunniittéé  ffoonnccttiioonnnneellllee  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  ddee  llaa  RRDD  CCoonnggoo  

ssiittuuééee  ddaannss  llee  CChheeff--lliieeuu  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  dduu  MMaanniieemmaa,,  aauu  cceennttrree--eesstt  dduu  ppaayyss..  EEllllee  eesstt  

ssuubbddiivviissééee  eenn  1111  aaiirreess  ddee  ssaannttéé  eett  ccoommppttee  eennvviirroonn  226622889911  hhaabbiittaannttss..  EEllllee  

ccoommpprreenndd  pplluussiieeuurrss  vvooiieess  dd’’aaccccèèss  nnoottaammmmeenntt  lleess  vvooiieess  ffeerrrrééee,,  tteerrrreessttrree,,  fflluuvviiaallee  eett  

aaéérriieennnnee,,  ccee  qquuii  ffaaiitt  dd''eellllee  uunn  vvéérriittaabbllee  ccaarrrreeffoouurr  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  

CCeess  ddiifffféérreenntteess  vvooiieess  dd’’aaccccèèss  ccoonnnneecctteenntt  llaa  ZZSS  ddee  KKiinndduu  àà  pplluussiieeuurrss  pprroovviinncceess  dduu  

ppaayyss  nnoottaammmmeenntt  KKiinnsshhaassaa  llaa  ccaappiittaallee,,  ll’’EExx--KKaattaannggaa,,  ll’’EExx--KKaassaaïï  OOrriieennttaallee,,  llaa  

TTsshhooppoo,,  llee  NNoorrdd--KKiivvuu  eett  llee  SSuudd--KKiivvuu..  

EEllllee  ccoommppttee  9966  ppooiinnttss  dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  ((bboorrnneess  ffoonnttaaiinneess,,  ppuuiittss  

eett  ssoouurrcceess  aamméénnaaggééss))  eenn  pplluuss  dduu  rréésseeaauu  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ddee  llaa  RREEGGIIDDEESSOO  

qquuii  nnee  ccoouuvvrree  ppaarrttiieelllleemmeenntt  qquuee  44  aaiirreess  ddee  ssaannttéé  ssuurr  lleess  1111  qquuee  ccoommppttee  llaa  ZZSS..  

LLaa  ZZSS  ddiissppoossee  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ééppiiddéémmiiqquuee  ddoottéé  dd’’uunn  CCeennttrree  ddee  

TTrraaiitteemmeenntt  ddee  CChhoolléérraa  ((CCTTCC))  éérriiggéé  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’HHGGRRKK  ggrrââccee  àà  ll’’aappppuuii  tteecchhnniiqquuee  ddee  

ll’’OONNGG  SSaavvee  tthhee  CChhiillddrreenn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFiigguurree  11  ::  CCrrooqquuiiss  ddee  llaa  ZZoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  KKiinndduu((SSoouurrccee  ::  BBuurreeaauu  CCeennttrraall  ddee  

llaa  ZZoonnee  ddee  SSaannttéé,,  22001177))  

  

  

CCeettttee  ééttuuddee  eesstt  rrééttrroossppeeccttiivvee  eett  

ttrraannssvveerrssaallee  ;;  eellllee  aa  ppoorrttéé  ssuurr  ttoouuss  lleess  ccaass  

ddee  cchhoolléérraa  nnoottiiffiiééss  aauu  CCTTCC  dduu  2277  aaoouutt  aauu  

3311  ddéécceemmbbrree  22001155  ssooiitt  1188  sseemmaaiinneess  eett  

ccoolllliiggééss  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  rreeggiissttrree..  AAuu  ttoottaall,,  

22224444  ccaass  ddee  cchhoolléérraa  ééttaaiieenntt  nnoottiiffiiééss..  

LLeess  ddiissppoonniibblleess  ddaannss  llee  rreeggiissttrree  ddee  ccaass  

((lliissttee  lliinnééaaiirree)),,  nnoouuss  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  rreetteenniirr  

lleess  vvaarriiaabblleess  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  ((ââggee,,  sseexxee,,  

aaiirree  ddee  ssaannttéé  ddee  pprroovveennaannccee)),,  

cclliinniiqquueess  ((DDuurrééee  mmaallaaddee  ""llee  tteemmppss  ééccoouulléé  

eennttrree  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ddiiaarrrrhhééee  eett  llaa  

ccoonnssuullttaattiioonn  dduu  CCTTCC"",,  ddeeggrréé  ddee  

ddéésshhyyddrraattaattiioonn))  eett  ll''iissssuuee  ddee  llaa  mmaallaaddiiee..  

LL’’aannaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuééee  àà  

ppaarrttiirr  ddeess  llooggiicciieellss  SSPPSSSS1177  eett  EExxcceell  eett  aa  

rreeccoouurruu  aauu  ccaallccuull  ddee  ppoouurrcceennttaaggee  ssiimmppllee  

eett  llaa  mmooyyeennnnee  ddeess  ffrrééqquueenncceess..  LLee  llooggiicciieell  

EExxcceell  aa  ppeerrmmiiss  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  bbrruutt  ddee  

ccaass  eett  llee  ccaallccuull  ddee  llaa  mmooyyeennnnee..  NNoouuss  

aavvoonnss  ééggaalleemmeenntt  ccaallccuulléé  llee  ttaauuxx  

dd’’aattttaaqquuee,,  llee  ttaauuxx  ddee  llééttaalliittéé  ((nnoommbbrree  ddee  

ddééccèèss  ppaarrmmii  lleess  ccaass  eennrreeggiissttrrééss))  eett  

ddéétteerrmmiinnéé  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee..  AAvveecc  llee  

llooggiicciieell  SSPPSSSS1177,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprrooccééddéé  aauu  

rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  ddaannss  ddee  

ttaabblleeaauuxx  ddee  ffrrééqquueenncceess..  

LLaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceettttee  ééttuuddee  aa  rreeccuueeiillllii  uunn  

aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  

ll’’HHGGRRKK  aatttteessttéé  ppaarr  ll’’aavviiss  ffaavvoorraabbllee  àà  llaa  

ddeemmaannddee  iinnttrroodduuiittee  ppaarr  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  

ppééddiiaattrriiee  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinndduu  ((UUNNIIKKII))..  

  

RREESSUULLTTAATTSS  

AAuu  ttoottaall  22224444  ccaass  ddee  cchhoolléérraa  ééttaaiieenntt  

nnoottiiffiiééss  aauu  CCTTCC  ddee  ll’’HHGGRRKKssooiitt  uunn  ttaauuxx  

dd’’aattttaaqquuee  ddee  00,,8855%%  eenn  1188  sseemmaaiinneess..  

LLee  sseexxee--rraattiioo  HH//FF  ééttaaiitt  ddee  11,,33..  LLaa  

mmooyyeennnnee  dd’’ââggee  ddee  ccaass  eennrreeggiissttrrééss  aa  

ééttéé  ddee  2255  aannss((eexxttrrêêmmeess  ::  33  mmooiiss  eett  9900  

aannss)),,  llee  mmooddee  ééttaaiitt  ll’’ââggee  ddee  1188  aannss  eett  

uunn  ââggee  mmééddiiaann  ddee  2211  aannss..  

  
FFiigguurree  22  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ccaass  ppaarr  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  eett  ppaarr  sseexxee  

DDaannss  nnoottrree  sséérriiee,,  lleess  eennffaannttss  oonntt  rreepprréésseennttéé  3399,,77%%  ddeess  ccaass  ddoonntt  11,,11%%  ââggéé  ddee  mmooiinnss  

ddee  66  mmooiiss..  LLeess  aadduulltteess  oonntt  rreepprréésseennttéé  6600,,33%%  ddee  ccaass  eennrreeggiissttrrééss..  ((FFiigguurree  22))  
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FFiigguurree  33  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ccaass  ppaarr  

aaiirree  ddee  ssaannttéé  ddee  pprroovveennaannccee  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  rréévvèèlleenntt  

qquuee  lleess  aaiirreess  ddee  ssaannttéé  rriivveerraaiinneess  aauu  

fflleeuuvvee  CCoonnggoo  oonntt  ééttéé  lleess  pprroovveennaanncceess  

ddeess  pplluuss  rreepprréésseennttééeess..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  

BBaassookkoo,,  LLuummbbuulluummbbuu,,  MMiikkeelleennggee  eett  

KKaassuukkuu  11  aavveecc  rreessppeeccttiivveemmeenntt  

2277,,99%%  ;;  1122,,66%%  ;;  1111,,55%%  eett  1111,,22%%  ddee  

ccaass..  CCeess  aaiirreess  ddee  ssaannttéé  oonntt  

rreepprréésseennttééss  àà  eelllleess  sseeuulleess  llaa  

pprroovveennaannccee  ddee  6633,,22%%  ddee  ccaass  ;;  llee  

rreessttee  ddee  ccaass  ééttaanntt  pprroovveennuuss  ddeess  

aauuttrreess  aaiirreess  ddee  ssaannttéé  eett  eenn  ddeehhoorrss  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  KKiinndduu..  ((FFiigguurree  33))  

  
  

  

TTaabblleeaauu  II  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ccaass  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  dduurrééee--mmaallaaddee  

EEnn  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  dduurrééee--mmaallaaddee,,  nnooss  rrééssuullttaattss  mmoonnttrreenntt  qquuee  5544,,44%%  ddeess  ccaass  oonntt  ééttéé  rreeççuu  aauu  CCTTCC  ((CCeennttrree  ddee  TTrraaiitteemmeenntt  dduu  

CChhoolléérraa))  ddaannss  lleess  pprreemmiièèrreess  2244  hheeuurreess  dduu  

ddéébbuutt  ddee  llaa  mmaallaaddiiee  ccoonnttrree  4455,,66%%  qquuii  ssoonntt  

aarrrriivvééss  pplluuss  ddee  2244  hheeuurreess  aapprrèèss  llee  ddéébbuutt  

ddee  llaa  mmaallaaddiiee..  ((TTaabblleeaauu  II))  

  

  

TTaabblleeaauu  IIII  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  ccaass  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  cclliinniiqquuee  eett  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  

SSuurr  llee  ppllaann  cclliinniiqquuee  eett  éévvoolluuttiiff,,  lleess  ddoonnnnééeess  

rreeccuueeiilllliieess  rréévvèèlleenntt  qquuee  6688%%  ddee  ccaass  oonntt  

pprréésseennttéé  uunnee  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  sséévvèèrree,,  

1177,,99%%  uunnee  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  mmooddéérrééee  eett  

1144,,11%%  uunnee  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  llééggèèrree..  

LL’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  ccaass  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa  

gguuéérriissoonn  ddaannss  9944,,99%%  ddee  ccaass  eett  uunnee  llééttaalliittéé  

ddee  55,,11%%..  ((TTaabblleeaauu  IIII))  

  

  

DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS  

LLeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddéémmooggrraapphhiiqquueess  ddee  

nnoottrree  ééttuuddee  mmoonnttrreenntt  qquuee  ll’’ââggee  mmooyyeenn  

ddeess  ccaass  eennrreeggiissttrrééss  aa  ééttéé  ddee  2255  aannss,,  

6633,,22%%  ddee  ccaass  pprroovviieennnneenntt  ddeess  aaiirreess  ddee  

ssaannttéé  rriivveerraaiinneess  dduu  fflleeuuvvee  CCoonnggoo  

((BBaassookkoo,,  LLuummbbuulluummbbuu,,  MMiikkeelleennggee  eett  

KKaassuukkuu  11))..  

NNooss  ddoonnnnééeess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  ll’’ââggee  

mmooyyeenn  ssee  rraapppprroocchheenntt  ddee  cceelllleess  

ttrroouuvvééeess  ddaannss  lleess  ééttuuddeess  mmeennééeess  aauu  

BBéénniinn  eett  aauu  SSéénnééggaall  ooùù  ll’’ââggee  mmooyyeenn  

rreennccoonnttrréé  ééttaaiitt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddee  2233,,7722  

±±  1144,,8800  aannss  eett  3300  aannss  [[99,,1100]]..  CCeeccii  ppoorrttee  

àà  éémmeettttrree  ll’’hhyyppootthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  

ssuujjeettss  jjeeuunneess  sseerraaiieenntt  lleess  pplluuss  eexxppoossééss  

aauu  cchhoolleerraa  ddaannss  nnoottrree  mmiilliieeuu..  IIll  iimmppoorrttee  

cceeppeennddaanntt  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  ll’’aaccttiivviittéé  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  cceettttee  ttrraanncchhee  dd’’ââggee  eett  

eenn  rreecchheerrcchheerr  llaa  ccoorrrrééllaattiioonn  aavveecc  llee  

cchhoolléérraa..  

QQuuaanntt  aauuxx  AAiirreess  ddee  ssaannttéé  ddee  pprroovveennaannccee  

ddeess  ccaass,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  ttrroouuvvéé  

dd’’ééttuuddeess  mmeennééeess  aauuttoouurr  ddeess  fflleeuuvveess  

ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  llee  ccaass  ddaannss  nnoottrree  

ééttuuddee..  CCeeppeennddaanntt,,  ddeess  ééttuuddeess  mmeennééeess  

aauuttoouurr  ddeess  llaaccss,,  oonntt  pprroouuvvéé  qquuee  llee  llaacc  

ééttaaiitt  uunn  ffaacctteeuurr  lliiéé  aauu  nnoommbbrree  éélleevvéé  ddee  

ccaass  aauu  ccoouurrss  ddeess  ééppiiddéémmiieess  

ddooccuummeennttééeess  ddaannss  llee  KKaattaannggaa  eett  llee  

KKaassaaïï  eennttrree  lleess  aannnnééeess  22000022  eett  22000055  

[[1111]]..  AAuussssii,,  GGbbaarryy  aa  ttrroouuvvéé  qquuee  

ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaassssiivvee  ddeess  bbeerrggeess  ddee  llaa  

llaagguunnee  ééttaaiitt,,  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ffaacctteeuurrss,,  uunn  

ddeess  ffaacctteeuurrss  eexxpplliiccaattiiffss  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  

vvééccuuee  ddaannss  llee  lliittttoorraall  dduu  BBéénniinn  eenn  22000088..  

CCeettttee  ccoonncclluussiioonn  eesstt  ééggaalleemmeenntt  aaffffiirrmmééee  

ppaarr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  dd’’éélliimmiinnaattiioonn  dduu  

cchhoolléérraa  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  

CCoonnggoo  [[99,,1133]]..  EEnn  HHaaïïttii,,  lleess  zzoonneess  

ccôôttiièèrreess  oonntt  ééttéé  lleess  pplluuss  ttoouucchhééeess  ppaarr  

ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  cchhoolléérraa  ddee  22001100  [[1144]]..  CCeess  

ddiifffféérreenntteess  ddoonnnnééeess  ssuusscciitteenntt  llaa  

nnéécceessssiittéé  qquu’’uunnee  ééttuuddee  ssooiitt  mmeennééee  ddaannss  

nnoottrree  mmiilliieeuu  ooùù  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  aannss  nnoouuss  

vviivvoonnss  lleess  ééppiiddéémmiieess  ddee  cchhoolléérraa  aaffiinn  ddee  

cciirrccoonnssccrriirree  llee  rrôôllee  jjoouuéé  ppaarr  llee  fflleeuuvvee  

CCoonnggoo  ddaannss  ll’’éécclloossiioonn  ddeess  ééppiiddéémmiieess  

qquuee  nnoouuss  vviivvoonnss  aaccttuueelllleemmeenntt  ddaannss  llaa  

VViillllee  ddee  KKiinndduu..  

LLeess  ddoonnnnééeess  ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess  ddee  nnoottrree  

ééttuuddee  rreennsseeiiggnneenntt  qquuee  llaa  dduurrééee  ddee  

ll’’ééppiiddéémmiiee  aa  ééttéé  ddee  1188  sseemmaaiinneess  aavveecc  uunn  

ttaauuxx  dd’’aattttaaqquuee  ddee  00,,8855%%  eett  uunn  ttaauuxx  ddee  

llééttaalliittéé  ddee  55,,11%%..  LLeess  ééppiiddéémmiieess  dduu  BBéénniinn  

eett  ddee  DDaakkaarr  aauu  SSéénnééggaall  oonntt  dduurréé  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  2211  sseemmaaiinneess  ((GGbbaarryy,,  

22000088))  eett  1111  sseemmaaiinneess  ((NNddoouurr,,  22000044))..  LLaa  

dduurrééee  ccoouurrttee  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  oobbsseerrvvééee  aauu  

SSéénnééggaall  eesstt  cceerrtteess  lliiééee  àà  llaa  mmaaiittrriissee  qquuee  

ppoossssèèddee  llee  ppaayyss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ggeessttiioonn  

ddeess  ééppiiddéémmiieess  ((aalleerrttee  pprrééccooccee  eett  rruuppttuurree  

ddee  llaa  cchhaaiinnee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn))..  LLaa  dduurrééee  

ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  qquuee  nnoouuss  ddooccuummeennttoonnss  iiccii  

ppeeuutt  ss’’eexxpplliiqquueerr  ppaarr  lleess  ffaaiittss  ssuuiivvaannttss  ::  

--  LLee  rreettaarrdd  ddaannss  llee  ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  

ll’’aalleerrttee  aaiinnssii  qquuee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  

ll’’ééppiiddéémmiiee  
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DDuurrééee--mmaallaaddee  EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee  

<<  oouu  ==  2244  hheeuurreess  11222200  5544,,44  

>>  2244  hheeuurreess  11002244  4455,,66  

TToottaall  22224444  110000,,00  

  EEffffeeccttiiff  PPoouurrcceennttaaggee    

DDeeggrréé  ddee  

ddéésshhyyddrraattaattiioonn  
    

LLééggèèrree  331166  1144,,11  

MMooddéérrééee  440022  1177,,99  

SSéévvèèrree  11552266  6688,,00  

  EEvvoolluuttiioonn      

GGuuéérriissoonn  22113300  9944,,99  

DDééccèèss  111144  55,,11  
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--  LL’’iinntteerrvveennttiioonn  ttaarrddiivvee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  

ddaannss  llaa  rruuppttuurree  ddee  llaa  cchhaaiinnee  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn..  

LLee  ttaauuxx  dd’’aattttaaqquuee  oobbsseerrvvéé  ddaannss  nnoottrree  

ééttuuddee  eesstt  55  ffooiiss  pplluuss  éélleevvéé  qquuee  cceeuuxx  

oobbsseerrvvééss  aauu  BBéénniinn  ((1155,,8866  àà  117722,,9988  ppoouurr  

110000000000))[[99]]..  CCeeccii  ttéémmooiiggnnee  ddee  ll’’aammpplleeuurr  

qquu’’aavvaaiitt  cceettttee  ééppiiddéémmiiee  ddaannss  nnoottrree  mmiilliieeuu  

dd’’ééttuuddee..  

LLee  ttaauuxx  ddee  llééttaalliittéé  rreennccoonnttrréé  ddaannss  nnoottrree  

ééttuuddee  aa  ééttéé  ssuuppéérriieeuurr  àà  llaa  mmooyyeennnnee  

nnaattiioonnaallee  ccaallccuullééee  ppaarr  ll’’OOMMSS  eenn  22001155  eett  

ffiixxééee  àà  11,,44%%..  LLee  ttaauuxx  ddee  llééttaalliittéé  ddee  nnoottrree  

sséérriiee  ssee  rraapppprroocchhee  ddee  cceeuuxx  ddooccuummeennttéé  

aauu  MMyyaannmmaarr  eett  aauu  NNiiggeerr  ooùù  ll’’oonn  aatttteeiinntt  

ddeess  ttaauuxx  ssuuppéérriieeuurrss  àà  55%%  [[66]]..  CCeettttee  

llééttaalliittéé  sseerraaiitt  ccoorrrrééllééee  aauu  ttaauuxx  dd’’aattttaaqquuee  

éélleevvéé,,  àà  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ttaarrddiivvee  

((4455,,66%%  ddee  ccaass  oonntt  uunnee  dduurrééee  mmaallaaddee  

ssuuppéérriieeuurree  àà  2244  hheeuurreess))  eett  àà  uunnee  pprriissee  

eenn  cchhaarrggee  iinnaaddééqquuaattee  aauu  ddéébbuutt  ddee  

ll’’ééppiiddéémmiiee..  IIll  ssiieedd  ddee  ccoonnssttiittuueerr  ddeess  

ééqquuiippeess  ffoorrmmééeess  eett  rreeccyyccllééeess  ddaannss  llaa  

pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dduu  cchhoolléérraa  mmaaiiss  aauussssii  

dd’’ééllaarrggiirr  lleess  ééttuuddeess  ssuurr  llaa  vviirruulleennccee  ddee  

ll’’eessppèèccee  bbaaccttéérriieennnnee  dduu  vviibbrriioo  

rreennccoonnttrrééee  ddaannss  nnoottrree  mmiilliieeuu..  

LLaa  cclliinniiqquuee  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee,,  ddaannss  nnoottrree  

sséérriiee,,  ppaarr  6688%%  ddee  ccaass  aaddmmiiss  ddaannss  uunn  

ttaabblleeaauu  ddee  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  sséévvèèrree..  CCeess  

rrééssuullttaattss  ssoonntt  ddee  llooiinn  ssuuppéérriieeuurrss  àà  cceeuuxx  

ddee  GGbbaarryy  eett  NNddoouurr  qquuii  oonntt  ttrroouuvvéé  aauu  

BBéénniinn  eett  aauu  SSéénnééggaall  rreessppeeccttiivveemmeenntt  

3399,,3355%%  eett  2200,,11%%  [[99,,1100]]..NNoouuss  ppoouuvvoonnss  

éémmeettttrree  ll’’hhyyppootthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee  lleess  

mmeessuurreess  ddee  rrééhhyyddrraattaattiioonn  àà  ddoommiicciillee  

ssoonntt  iinnssuuffffiissaammmmeenntt  mmaaiittrriissééeess  ppaarr  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ddee  llaa  ZZSS  ddee  KKiinndduu  dd’’ooùù  cceettttee  

pprrooppoorrttiioonn  éélleevvééee  ddeess  ccaass  aaddmmiiss  ddaannss  

uunn  ttaabblleeaauu  ddee  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  sséévvèèrree..  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

LLeess  aaccttiioonnss  eenn  ffaavveeuurrss  ddee  llaa  

sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  hhaabbiittaanntt  

lleess  aaiirreess  ddee  ssaannttéé  rriivveerraaiinneess  dduu  fflleeuuvvee  

CCoonnggoo  ssoonntt  àà  eennccoouurraaggeerr  ppoouurr  llaa  

pprréévveennttiioonn  eett  ll’’aalleerrttee  pprrééccooccee  dduu  cchhoolléérraa..  

MMaaiiss  aauussssii,,  ddeess  ééttuuddeess  ddooiivveenntt  êêttrree  

mmeennééeess  ppoouurr  mmiieeuuxx  éélluucciiddeerr  

ll’’ééppiiddéémmiioollooggiiee  dduu  cchhoolléérraa  ddaannss  llaa  

pprroovviinnccee  dduu  MMaanniieemmaa  eenn  ggéénnéérraall  eett  ddaannss  

llaa  VViillllee  ddee  KKiinndduu  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  vvéérriiffiieerr  

lleess  ccoonncclluussiioonnss  ((hhyyppootthhèèsseess))  ddee  nnoottrree  

ééttuuddee..  NNoottrree  ééttuuddee  aa  ppeerrmmiiss  dd’’éémmeettttrree  

cceerrttaaiinneess  hhyyppootthhèèsseess  eenn  rraappppoorrtt  aavveecc  

lleess  ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  dduu  cchhoolléérraa  ddaannss  

nnoottrree  mmiilliieeuu  ((ââggee,,  pprroovveennaannccee,,  dduurrééee  

mmaallaaddee,,  qquuaalliittéé  ddee  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee,,  

rrôôllee  ppootteennttiieell  dduu  fflleeuuvvee))..  

  

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

NNooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  ss’’aaddrreesssseenntt  aauu  DDoocctteeuurr  JJuulliieenn  NNTTAAOONNGGOO  ppoouurr  aavvooiirr  aacccceeppttéé  llaa  rreelleeccttuurree  dduu  mmaannuussccrriitt..  

  

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  AAUUTTEEUURRSS  

−−  AABBDDAALLAA  KKIINNGGWWEENNGGWWEE  AAiimméé  ::  eesstt  ll’’iinnvveessttiiggaatteeuurr  pprriinncciippaall  qquuii  aa  ccoonnççuu  ll’’ééttuuddee  eett  ééllaabboorréé  llaa  mméétthhooddoollooggiiee..  IIll  aa  

ééggaalleemmeenntt  ccoonndduuiitt  llaa  rrééccoollttee  ddeess  ttoouutteess  lleess  ddoonnnnééeess  rreettrroouuvvééeess  ddaannss  ll’’ééttuuddee..  

−−  BBUULLAABBUULLAA  AALLII  RRéévvooccaatt  ::  aa  aappppoorrttéé  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ssuubbssttaannttiieellllee  dduu  ffoonndd  ddee  cceettttee  ééttuuddee..  IIll  aa  oorriieennttéé  cceerrttaaiinneess  ééttaappeess  

ddee  ll’’ééttuuddee..  

−−  SSHHIINNDDAANNOO  MMWWAAMMBBAA  EEttiieennnnee  ::  iill  eesstt  llee  MMaaiittrree  ddee  cchhaaiirree  ddee  PPééddiiaattrriiee  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  KKiinndduu..  IIll  aa  ssuuppeerrvviisséé  ll’’eennttiièèrreettéé  

ddee  ll’’ééttuuddee  eett  aa  aapppprroouuvvéé  llaa  vveerrssiioonn  ffiinnaallee  aavvaanntt  ssaa  ssoouummiissssiioonn..  

  

RREEFFEERREENNCCEESS  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  

11..  OOMMSS,,  CChhoolléérraa  ::  AAiiddee--mméémmooiirree  NN°°110077,,  

MMiiss  àà  jjoouurr  eenn  ooccttoobbrree  22001166  

22..  WWaallddoorr..  KK..  MM..,,  GGeerraalldd..  TT..  KK..  ;;  CChhoolléérraa  

eett  aauuttrreess  mmaallaaddiieess  dduueess  àà  ddeess  vviibbrriioonnss..  

IInn  DD..  LL..  KKaassppeerr,,  EE..  BBrraauunnwwaalldd&&  AA..  SS..  

FFaauuccii  ((EEddss)),,  HHaarrrriissoonn::  PPrriinncciippee  ddee  

mmééddiicciinnee  iinntteerrnnee  ((pppp  990099--991144))..  PPaarriiss  ::  

MMeeddeecciinnee--SScciieenncceess  FFllaammmmaarriioonn,,  22000066..  

33..  BBoommppaanngguuee  DD..  DDyynnaammiiqquuee  ddeess  

ééppiiddéémmiieess  ddee  cchhoolléérraa  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  

ddeess  ggrraannddss  llaaccss  AAffrriiccaaiinnss,,  TThhèèssee  ddee  

ddooccttoorraatt,,  UUnniivveerrssiittéé  FFrraanncchhee  ccoommttee,,  

22000099  

44..  HHaarrrriiss  JJ..  BB..,,  LLaaRRooccqquuee  RR..  CC..,,  QQaaddrrii  FF..,,  

RRyyaann  EE..    TT..,,  CCaallddeerrwwoooodd  SS..  BB..  CChhoolleerraa..  

LLaanncceett  22001122  

55..  OOMMSS,,  WWeeeekkllyy  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  RReeccoorrdd  

22001177////wwwwww..wwhhoo..iinntt//wweerr  

66..  OOMMSS,,  RReelleevvéé  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  

hheebbddoommaaddaaiirree  ::  CChhoolléérraa  22001155,,  NNoo  3388,,  

22001166,,  9911,,  443333––444400,,    2233  SSEEPPTTEEMMBBRREE  

22001166..  

77..  WWHHOO  HHeeaalltthh..  MMDDGGss,,  MMiilllleennnniiuumm  

88..  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ttoo  SSDDGGss,,  

SSuussttaaiinnaabblleeDDeevveellooppmmeennttGGooaallss..GGeenneevvaa

::22001155  

99..  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  ppuubblliiqquuee  ddee  llaa  RRDD  

CCoonnggoo,,  PPllaann  SSttrraattééggiiqquuee  MMuullttiisseeccttoorriieell  

dd’’EElliimmiinnaattiioonn  dduu  CChhoolléérraa  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  22001133--22001177,,  

KKiinnsshhaassaa,,  RRDD  CCoonnggoo,,  FFéévvrriieerr  22001133  

1100..  GGbbaarryy  AA..  RR..;;  DDoossssoouu  JJ..  PP..  ;;  SSoossssoouu  

RR..  AA..;;  MMoonnggbboo  VV..;;  

MMaassssoouuggbbooddjjiiAA..;;AAssppeeccttss  

ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess  eett  mmééddiiccoo--cclliinniiqquueess  

ddee  ll''ééppiiddéémmiiee  ddee  cchhoolléérraa  ddaannss  llee  

ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  LLiittttoorraall  aauu  BBéénniinn  eenn  

22000088,,MMéédd..  TTrroopp..,,22001111,,  vvooll..  7711,,  nnoo22,,  pppp..  

115577--116611..  

1111..  NNddoouurr  CC..TT..;;  MMaannggaa  NN..MM..  ;;  KKaa  RR..  eett  ccoollll..  

;;  LL''ééppiiddéémmiiee  ddee  cchhoolléérraa  ddee  22000044  àà  

DDaakkaarr  ::  AAssppeeccttss  ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess,,  

cclliinniiqquueess  eett  tthhéérraappeeuuttiiqquueess,,  MMéédd..  

TTrroopp..,,22000066,,  vvooll..  6666,,  nnoo11,,  pppp..  3333--3388  

1122..  BBoommppaanngguuee  DD,,  GGiirraauuddoouuxx  PP,,  

HHaannddsscchhuummaacchheerr  PP,,  PPiiaarrrroouuxx  MM,,  SSuuddrree  

BB,,  eett  aall..  ((22000088))  LLaakkeess  aass  ssoouurrccee  ooff  

cchhoolleerraa  oouuttbbrreeaakkss,,  DDeemmooccrraattiicc  

RReeppuubblliicc  ooff  CCoonnggoo..  EEmmeerrgg  

IInnffeeccttDDiiss  1144..  [[PPuubbMMeedd]]  

1133..  TToobbiinn--DD''AAnnggeelloo  MM..,,  SSmmiitthh  AA..  RR..,,  BBuulleennss  

SS..  NN..,,  eett  aall..  SSeevveerree  ddiiaarrrrhheeaa  ccaauusseedd  bbyy  

cchhoolleerraa  ttooxxiinn--pprroodduucciinngg  VViibbrriioo  

cchhoolleerraaeesseerrooggrroouupp  OO7755  iinnffeeccttiioonnss  

aaccqquuiirreedd  iinn  tthhee  ssoouutthheeaasstteerrnn  UUnniitteedd  

SSttaatteess..  CClliinniiccaallIInnffeeccttiioouussDDiisseeaasseess..  220000

88;;4477((88))::11003355––11004400..  ddooii::  

1100..11008866//559911997733..  [[PPuubbMMeedd]]  

1144..  JJeeaann  JJaaccqquueess  MMuuyyeemmbbee,,    DDiiddiieerr  

BBoommppaanngguuee,,    GGuuyy  MMuuttoommbboo  eett  ccoollll..,,  

EElliimmiinnaattiioonn  ooff  cchhoolleerraa  iinn  DDeemmooccrraattiicc  

RReeppuubblliicc  ooff  tthhee  CCoonnggoo  ::  TThhee  nneeww  
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nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy,,  JJ  IInnffeecctt  DDiiss  ((22001133))  220088  

((ssuuppppll__11))::  SS8866--SS9911  
1155..  PPiiaarrrroouuxx  RR..,,  RRaappppoorrtt  ddee  mmiissssiioonn  ssuurr  

ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  cchhoolléérraa  eenn  HHaaïïttii,,  iinnééddiitt,,  

22001100,,  [[GGoooogglleesscchhoooollaarr]]  
  

LLeettttrree  àà  llaa  rrééddaaccttiioonn  

CChhèèrree  rrééddaaccttiioonn,,  

AAuu  nnoomm  ddeess  aauutteeuurrss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  ssuurr  lleess  AAssppeeccttss  ééppiiddéémmiioollooggiiqquueess,,  cclliinniiqquueess  eett  éévvoolluuttiiffss  ddee  ll’’ééppiiddéémmiiee  ddee  cchhoolléérraa  ddaannss  llaa  

ZZoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  KKiinndduu  eenn  22001155,,  jjee  ttiieennss  àà  vvoouuss  pprréésseenntteerr  nnooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  rreemmaarrqquueess  eett  oorriieennttaattiioonnss  

ppeerrttiinneenntteess  eett  ccoonnssttrruuccttiivveess  aappppoorrttééeess  ppaarr  vvooss  lleecctteeuurrss  ssuurr  nnoottrree  mmaannuussccrriitt..  

CCeeppeennddaanntt,,  jjee  vvoouuss  rrééddiiggee  cceettttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ppoouurr  tteenntteerr  ddee  ddoonnnneerr  cceerrttaaiinneess  eexxpplliiccaattiioonnss  aauu  ssuujjeett  ddee  qquueellqquueess  

pprrééooccccuuppaattiioonnss  eett  ssuuggggeessttiioonnss  ddeess  rreevviieewweerrss  ::  

11..  EEnnrriicchhiisssseemmeenntt  dduu  ppaarraaggrraapphhee  33  àà  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ::  nnoouuss  nnee  ppaarrvveennoonnss  ppaass  àà  oobbtteenniirr  lleess  ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  

pprréévvaalleennccee//iinncciiddeennccee  dduu  cchhoolléérraa  eenn  22001177  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  nnuumméérrooss  dduu  bbuulllleettiinn  ddee  ll’’OOMMSS  22001177..  PPrriièèrree  lleess  aajjoouutteerr  ssii  

ppoossssiibbllee  

22..  CCaarrttee  ddee  llaa  ZZoonnee  ddee  ssaannttéé  ddee  KKiinndduu  ::  NNoouuss  nnee  ttrroouuvvoonnss  ppaass  dd’’aauuttrreess  ccaarrtteess  àà  ppaarrtt  cceellllee  qquuii  nnoouuss  aa  ééttéé  rreemmiissee  ppaarr  llee  

BBuurreeaauu  cceennttrraall  ddee  llaa  ZZoonnee  ddee  ssaannttéé..  LLee  BBCCZZSS  nnoouuss  ddiitt  nn’’aavvooiirr  aauuccuunnee  aauuttrree  iinnffoorrmmaattiioonn  àà  aajjoouutteerr  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccaarrttee..  

NNoouuss  ssoommmmeess  aalllléé  jjuussqquu’’aauu  bbuurreeaauu  llooccaall  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  ggééooggrraapphhiiqquuee  nnaattiioonnaall  ooùù  iill  yy  aa  eeuu  aauuccuunn  éécchhooss  ffaavvoorraabbllee..  

33..  DDuurrééee--mmaallaaddee  ::  cceettttee  eexxpprreessssiioonn  ddééssiiggnnee  llee  tteemmppss  qquuii  ss’’ééccoouullee  eennttrree  llee  ddéébbuutt  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  cclliinniiqquueess  ((ssuubbjjeeccttiivveess  

qquu’’oobbjjeeccttiivveess))  eett  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  dd’’uunnee  ssttrruuccttuurree  ddeess  ssooiinnss..  EEllllee  ddooiitt--êêttrree  ddiissttiinngguuééee  ddeess  eexxpprreessssiioonnss  ««  dduurrééee--mmééddeecciinn  eett  

dduurrééee--mmaallaaddiiee  »»..  ((JJEENNIICCEEKK  MM..  eett  LLEERROOUUXX  RR..,,  EEppiiddéémmiioollooggiiee  ::  PPrriinncciippeess--TTeecchhnniiqquueess--AApppplliiccaattiioonnss,,  EEddiittiioonnss  MMAALLOOIINNEE,,  

33èèmmee  ttiirraaggee,,  PPaarriiss,,  11998844))  

44..  EExxiisstteennccee  dd’’uunn  lliieenn  eennttrree  dduurrééee--mmaallaaddee,,  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  eett  llééttaalliittéé  ::  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  cchheerrcchhéé  àà  ddéémmoonnttrreerr  ccee  lliieenn  ddaannss  

ccee  ttrraavvaaiill  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquu’’iill  qquuee  ddeessccrriippttiiff..  CCeellaa  ppoouurrrraa  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  pprroocchhaaiinn  mmaannuussccrriitt  àà  vviissééee  aannaallyyttiiqquuee..  

55..  AAlllluussiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss  ssuurr  ll’’iissssuuee  ::  nnoouuss  eenn  aavvoonnss  ffaaiitt  aalllluussiioonn  eenn  ppaarrllaanntt  ddee  llaa  llééttaalliittéé..  

VVooiillàà,,  cchhèèrree  rrééddaaccttiioonn,,  lleess  qquueellqquueess  eexxpplliiccaattiioonnss  qquuee  nnoouuss  aauurriioonnss  vvoouulluu  ffoouurrnniirr  aauuxx  rreevviieewweerrss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  lleeuurrss  ccoonnssttrruuccttiivveess  

ssuuggggeessttiioonnss  eett  rreemmaarrqquueess..  

LL’’aauutteeuurr  ccoorrrreessppoonnddaanntt  

AABBDDAALLAA  KKIINNGGWWEENNGGWWEE  AAiimméé,,  MMDD,,  AAssssiissttaanntt  eenn  ppééddiiaattrriiee  

  


