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 المللي مي باشد ؟چرا وبا يك تهديد بين 

ن در مبتال كردن ناگهاني تعداد زياد جوامع آوبا يكي از بيماري هاي واگير با قابليت ايجاد همه گيري بزرگ براي بشر ميباشد و قدرت 

 در موارد شديد و بدون درمان در عرض چند ساعت منجر به مرگ انسان مي شود  و پيدايش بيماري اغلب موجب هراس در ملت. است 

از ....كمبود امكانات بهداشتي درماني و كادر پزشكي .شده است و نمي توان با كنترل مرزها از ورود بيماري به كشورها جلوگيري كرد ها 

  .عوارض همه گيري اين بيماري است

 وبا در ايرا ن قديم 

گيالن بطوري مردند كه كسي به  مردم ق .ه 1247در شعبان ( كتاب تاريخي )ماري وبا در كشور ايران طبق نوشته كتاب ذبده الحقايق بي

در گيري زيادي از مردم در يك . تعداد كشته شدگان به حدي زياد بود كه اجساد آنها طعمه سگان و شغاالن قرار گرفت . كسي نبود 

ن بيماري و همچنين قدرت كشندگي باالي ان موجب گرديد تا مردم اين بيماري را به جالدي تشبيه كنند كه با منطقه جغرافيايي به اي

 .قلع و قمع مي كند داس خود افراد بشر را 

         

 دهجري قمري تعدا1247در سال كشور ايران از دير باز مورد حمله اين بيماري بوده 

تومان ماليات فارس را براي كمك به مردم بال  211111بود كه در همان سال فتحعلي شاه مبلغ كشته شده گان مرد م  گيال ن بحدي 

به اهميت خسارت انساني و اقتصادي ناشي از اين توجه كه اين قضيه . ديده گيالن بخشيد 

 . بيماري دارد

 وبا چيست ؟

 .در انسان ايجاد بيماري مي كند  فقطبيماري واگير دار عفوني است كه 

 نوع التور  -2نوع كالسيك  -1اشكال عمده اين بيماري دو نوع است 

نوع التور داراي قدرت همه گيري بيشتري مي باشد يعني در يك منطقه و در مدت زمان كم و 

 . تعداد زيادي از مردم را در گير مي كند 

ر سال بهداشتي واقع در اسكندريه مصر است كه دالتور نام يكي از ايستگاه هاي قرنطينه 

شناسايي شد و به همين دليل  به اين نوع بيماري وبا التور  اولين بار اين بيماري در انجا 1916

 . نامگذاري شد
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 )التور(وبا بيماريعامل ايجاد 

اين ( هر ميكرون يك هزارم يك ميليمتر )ميكرون  3تا  2عامل بيماري باكتري به نام ويبريوكلرا ميباشد كه متحرک ،خميده و به طول 

 .اين ميكروب در اب هاي راكدساحلي و آب هاي شور يافت مي شود . بيماري در طبيعت ناقلي به جز انسان ندارد 

 

 
 : اساس بيماري زايي 

و ورود آن به روده مي شود اگر اسيد معده كم شود يا اسيد معده مانع عبور ميكروب )مي باشد دهاني و ورود به معده  از راه  عامل بيماري

 وارده زياد باشد                 عبور ميكروب از سد معده              تكثير در روده كوچك           ترشح سم  تعداد ميكروب 

  سم باعث ترشح آب و امالح فراوان از سلولهاي روده به داخل فضاي روده ميگردد 

ايجاد كم آبي در بدن و عدم جبران آب و           اسهال شديد باعث از دست دادن مقدار زيادي آب و امالح از بدن در زمان كم  

 مالح            مرگ زود رس ا

 

 نحوه انتقال به شخص سالم 
كنند زيرا خوردن گسترش اين بيماري ايفا ميشوند ولي نقش اصلي را در چرخه ، آلوده ميآبهاي آلوده ها به طور اتفاقي با مصرف انسان

 .ترين راه ابتال به اين بيماري استشايع غذاهاي آلوده به مدفوع آدميآب يا 

 خاک             غذا             انتقال به شخص سالم  حشره ، آب ،دست ،             مدفوع شخص آلوده 

 الودگي از مخزن به روي غذا ها ،باعث انتقال بيماري مي گردند حشراتي مانند مگس در فصل تابستان با انتقال
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 :تشخيص بيماري 
باشد مشكوک تلقي مي شود وبا انجام  آزمايش مدفوع و شناسايي   زياد  حجم و آبكي با( ناگهاني )كه دجار اسهال حاد هر فردي كه 

 . عامل بيماري در آن تشخيص امكان پذير است 

 :بيماري دوره واگيري 
 6الي  3و پس از اين مدت عاليم بيماري ظاهر مي شود بعد از ابتال و شروع عالئم ،دوره بيماري روز است  3زمان نهفتگي بيماري ا الي 

  .روز است 

 
 :عالئم بيماري 

  با دفعات اجابت غير قابل شمارش شبيه آب برنج و بد بو اسهال آبكي شديد 

  نبود دل درد ودل پيچه بر خالف ساير ناراحتي هاي گوارشي نظير مسموميت 

  گرفتگي عضالت پشت پا 

  عطش فراوان 

  فقدان خون در مدفوع 

  استفراغ بدون حالت تهوع 

  احساس پري و غررغر شكم 

  فقدان تب 

                                                             در صورت مشاهده عالئم مذكور چه بايد كرد ؟         
در (ORSبخصوص )بدون فوت وقت بايد بيمار را به مركز درماني و يا بيمارستان انتقال داد تامين آب و امالح بدن با استفاده از مايعات 

 .ضروري است ه از آنتي بيوتيك صورتي كه بيمار قادر به نوشيدن نباشد تزريق سرم به صورت اورژانسي و استفاد

ORS  چگونه مصرف مي شود ؟ 
بوده و از  داروخانه ها و مراكز بهداشتي در دسترس مي باشد و قبل از مصرف به تاريخ انقضاء و اينكه تغيير رنگ نداده و بصورت پودر 

 در دسترس نبود ORSي يك بسته را در يك ليتر اب جوشيده سرد شده حل نماييد و در صورتي كه وچسبنده نباشد توجه نماييد محت

 .جايگزين گرددآب جوشيده سرد شده  ليتر 1يكمرباخوري شكر                            در  قاشق8هشت + مرباخوري نمك  قاشق1يك 
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  : منابع شايع بيماري 

سبزيجات برگدار كه با آب آلوده آبياري و يا شسته شده باشند و بدون گندزدايي مناسب مصرف   -  

 گردند 

 غذاهاي آلوده-

        غذاي تهيه شده از ابزيان مثل ماهي و صدف كه از آبهاي آلوده گرفته شده و بصورت خام و يا كم پخته شده باشد-

               

 
 F 5قانون  :را ههاي انتقال بيماري

 فاكتور در انتقال بيماري نقش دارد  5بطور كلي 

 FLUIDآب 

  FOODغذا 

 FINGERSانگشتان 

 FECESمدفوع 

 FLIESمگس 

 :عوامل مساعد كننده براي ابتال به بيماري وبا 

 :عوامل فردي ( الف

 ابتال به اين بيماري را دارندكمترين شانس AB  بيشترين خطر ابتال و گروه خوني Oافراد با گروه خوني  :گروه خون -

  همه گروه هاي سني بخصوص كودكان و سالمندان:سن -

ا غذاي خورده شده ين كه آب ين مي رود، مگر ايد معده حساس است و معموال در معده از بيكروب وبا نسبت به اسيم :اسيديته معده -

بنابراين افرادي كه از داروهاي آنتي اسيد استفاده مي  .معده مصرف كندته يديي براي كاهش اسين كه فرد داروهايا ايار آلوده باشد، يبس

 .نمايند بيشتر از ديگران در معرض ابتالء به وبا هستند

 عدم رعايت بهداشت فردي -

 پادتن هاي موجود در شير مادر -

 :عوامل اجتماعي (ب

 كشورهاي عراق، تاجيكستان، افغانستان، پاكستان، مانند  مكان هاي مشكوک به وبابه  "خصوصا امسافرت ه  محدود كردنمسافرت 

 كشور داخل آلوده مناطق يا )... و آفريقا شاخ و مديترانه شرق

 ....دفع غير بهداشتي فاضالب ،زباله ونبود سيستم آبياري و لوله كشي بهداشتي و  عمومي عدم رعايت بهداشت 

  ،بازار هاي روز وهفتگيايام زيارتي ،جشنهاي عروسي هاي تجمع مردمي ل مح
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 :راههاي پيشگيري از وبا 

 آموزش و ارتقاي آگاهي مردم بخصوص افراد در معرض خطر  -

 تامين آب آشاميدني سالم بوسيله شركت هاي آب و فاضالب  -

 كنترل بهداشت اماكن عمومي و مراكز تهيه مواد غذايي  -

 جامد مواد زايد  يكنترل بهداشت -

شستشوي مستمر دست ها با آب و صابون بعد از  )فراهم نمودن امكانات مناسب به منظور شستشوي دستهادفع بهداشتي مدفوع و  -

 (غشته باشدآ ثانيه دست با كف صابون 03حداقل هر فعاليت با رعايت اين نكته كه 

 

 
 گزارش موارد بيماري به مراكز بهداشتي و درماني  -

اسب و خوک ،ميكروب را با خود حمل و نقل نمايد ، در مدفوع انسان 111/251/1مگس قادر است حداقل )كنترل مگس و حشرات -

آب انتقال دهد ،نصب توري به درب و پنجره و رعايت بهداشت ،موادغذايي ،تخم ريزي نمايد ،ميتواند عامل بيماري را به ظروف 

 . وثر باشد محيط مي تواند در كنترل مگس و حشرات م

 %12پركلرين  ،% 21استفاده از شير آهك )حرارت ل بيماران بوسيله مواد گند زدا وگند زدايي سرويس هاي بهداشتي ،مدفوع و وساي -

 %(5كرئولين 

 با آب مخلوط كنيد به اين محلول شير آهك گويند خود وزن برابر  4آهك رابا :طرز تهيه شير آهك 

 . ليتر آب حل نماييد  11گرم پودر پركلرين را در 2يك قاشق چايخوري : پر كلرين  طرز تهيه

 روشهاي سالم سازي آب آشاميدني 

آب هاي  و در صورت عدم دسترسي به اين شبكه ها استفاده از( شبكه هاي آبرساني كلرينه شده ) استفاده آب آشاميدني سالم -1

 بطري شده 

 
 

با توجه به اين نكته مهم كه مدت زمان  ادر سطح دري 03جوشاندن آب به مدت در صورت عدم دسترسي به منابع آب سالم -2

                . جوشاندن آب به ازاي هر هزار متر از سطح دريا يك دقيقه بايد افزايش يابد
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توان با ايجاد  به آب آشاميدني غير كلرينه ميافزودن مقداري آب ليمو با ( آب چشمه ) در صورت عدم دسترسي به منابع آب كلرينه -3

 31اسيد سيتريك بوده و در عرض %8-5داراي  و،آب ليمآب ليمو در يك ليتر آب cc5افزودن ) محيط اسيدي با ميكروب وبا مقابله نمود

                                (دقيقه ميكروب وبا را از بين مي برد 

  
قاشق مرباخوري در يك ليتر آب ،افزودن  3برابر %71گرم پودر پركلرين  15مخلوط )يا قرص كلر  كلر مادر ازگند زدايي آب با استفاده -4

 (قطره ازمحلول كلر مادر و استفاده پس از يك ساعت  3

  
 دفع بهداشتي مدفوع و فاضالب 

 سقف آن  صاف باشد استفاده از توالت بهداشتي كه بايد داراي سقف و درب و هواكش باشد -

 . داشته باشد  16توري مناسب شماره  پنجره و درب آن-

 .ن بهسازي شده و قابل شستشو باشد آكف و ديوار -

 . و جريان هوا بوده متعفن و بد نما نباشد اتاقك توالت داراي نور -

 .سالم ،بدون شكستگي و قابل شستشو باشد (سنگ توالت )سره -

 براي شستشو مجهز به آب باشد -

 . توالت چاه جاذب فاضالب داشته باشد و يا به شبكه جمع آوري فاضالب متصل باشد -

استفاده از چاه فاضالب يا هدايت فاضالب به شبكه جمع اوري

 . متر از آبهاي زير زميني فاصله داشته باشد  3تا  5/1چاه فاضالب بايد 

 . متر از چاه آب مصرفي در روستا فاصله داشته باشد  15تا  7

 :روش سالمسازي سبزيجات 

 پاكسازي : مرحله اول 

 ( دقيقه جهت برطرف شدن مواد زايد و گل و الي  5خيساندن در اب به مدت )شستشو با آب سالم و  پاک كردن سبزيجات 

 انگل زدايي: مرحله دوم 

دقيقه تا تخم انگلها جدا شوند ، برداشتن  5قطره مايع ظرفشويي به ازاي هر ليتر آب و ايجاد كفاب ، قرار دادن سبزيجات به مدت  5تا  3 

 سبزيجات از روي كفاف  

 گندزدايي :سوم مرحله 
دقيقه تا ميكروب ها از بين  5ليتر آب ، قرار دادن سبزيجات به مدت  5در (نصف قاشق چايخوري سرصاف % )71يك گرم پودر پركلرين 

بجاي يك گرم % 5يا دو قاشق آب ژاول % 11بروند ، در صورت عدم دسترسي به پر كلرين مي توان يك قاشق مرباخوري آب ژاول 

 . استفاده نمودپركلرين 

 شستشو و آب كشي :چهارم مرحله 

 شستشو با آب سالم جهت جدا شدن باقيمانده كلر از سبزيجات 
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 :راههاي پيشگيري از وبا 

 خريد مواد غذايي از فروشگاه هاي بهداشتي 

 خامه اي در فصل تابستانخودداري از مصرف بستني هاي سنتي و شيريني هاي 

   هاي لبني پاستوريزهاستفاده از شير و فراورده 

       خودداري از خريد خوراكي از فروشندگاه دوره گرد   

 

 
              

 

 وو طبخ موادغذايي شاستفاده از آب سالم در شست

 
 

 نوشيدن آب مطمئن و طبخ موادغذايي 

 توجه به تابلو هاي هشدار دهنده و مشخص كننده آب اشاميدني در پاركها                          

 اطمينان از تهيه بهداشتي ساالد هاي فصل در ساندويچي ها و رستوران هاي داخل و خارج شهري 

 

 

 
 

از ميوه جاتي كه قابل پوست گرفتن  "ميوه و سبزيجات ترجيحا  ضدعفوني و شستشوي ،انگل زدايي ،پاكسازي

 استفاده نماييد هستند
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 .باشد  ثانيه دست با كف صابون آغشته 31شستشوي مستمر دست ها با آب و صابون بعد از هر فعاليت با رعايت اين نكته كه حداقل - 

  خام و خوب پخته نشده(   غذاهاي دريايي "خصوصا)عدم استفاده از مواد غذايي 

 شرق كشورهاي عراق، تاجيكستان، افغانستان، پاكستان، مانند  مكان هاي مشكوک به وبابه  "خصوصا هامسافرت   محدود كردن   -

  كشور داخل آلوده مناطق يا )... و آفريقا شاخ و مديترانه

  
 از مكان هاي عموميپرهيز از تهيه خوراكي هاي غير بسته بندي  - 

  مواد غذايي دستفروشان خوراكي ها از عدم خريد  - 

 

 
از قالب هاي يخ  "كه براي سرد كردن آب آنها مستقيما  عدم استفاده از آب مخازن آب آشاميدني نصب شده در معابر عمومي  -

  .استفاده مي شود

 ضمن رعايت بهداشت فردي پرهيز از شنا در رودخانه ها ونهرها ،استخر ها  يا آبهاي مشكوک به آلودگي    

اندازه  به كلر نمودن اضافه به ملزم سرباز و سرپوشيده استخرهاي مسئولين كليه حاضر حال در درمان، و بهداشت وزارت دستور طبق)

0/7 ppm شود جلوگيري بيماري انتقال از االمكان حتي تا باشند مي استخر آب به.) 

كه  آن مگر نماييد خودداري بستني و ميوه ساالد، سبزيجات، مصرف از المقدور حتي ... و ها عروسي ها، جشن همانند عمومي مراسم در -

 .نماييد حاصل اطمينان آنان بودن و پاستوريزه شدن عفوني ضد و شسته از كامالً

 كنيد استفاده منزل در شده طبخ غذاهاي از االمكان حتي -

 .كنيد خودداري جداً يخچال در نشده عفوني ضد و نشسته جات ميوه و سبزي دادن قرار از -

 .بشوييد صابون و آب حتماًدستهارابا كودک به ازغذاياشيردادن غذاوقبل وخوردن ازتهيه،توزيع قبل -

 .دهيد قرار زباله آوري جمع مخصوص محل در و كرده خودداري آن انباشت از و آوري جمع زباله مخصوص هاي كيسه در را زباله -

 . شود نگهداري حشرات و مگس از دور بسته، سر ظروف در و يخچال در نياز اندازه به و تازه به تازه بايد خوراكي مواد و غذاها -

 نمايد مي كمك وبا شيوع كنترل در% 73 از كمتر به هوا رطوبت كردن كم و درجه 27 از كمتر حد در محيط هواي نمودن خنك -

 سالم آب و غذا درباره مردم آموزش .كرد درمان موفق بصورت ها الكتروليت جايگزيني و تزريقي يا خوراكي درماني مايع با توان مي وبا را

 .كند مي جلوگيري جديد بروز موارد از آبريز يا توالت از استفاده از پس دستها شتشوي و

  :نكته اساسي توجه كنيد   0بهدر برخورد با بيمار مشكوک به التور 

 بالفاصله از بيمار نمونه سوآپ ركتالي تهيه كنيد  

  را آغاز كنيد  فورا مايع درماني 

 مراتب را آني و بصورت تلفني به مركز بهداشت منطقه خود اطالع دهي 
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