
  اطالعات مفید درباره بیماری وبا

  مرکزبھداشت شھرستان سمنان :تھیھ و تنظیم

  )مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریھا(دکتر شیرازه معانی 

  )کارشناس مبارزه با بیماریھای واگیر(شھاب باجان تلمادره

  ؟وبای چیست

این بیماري اسهال و  عمده ترین عالئم. میکروبی به نام کلرا ایجاد می شودعفونی روده اي است که در اثر  یک بیماري) وبا(بیماري التور 

موجب مرگ بیمار شود، ولی در صورت درمان به موقع و مناسب این  در این بیماري دفع آب و امالح بدن ممکن است. استفراغ می باشد 

  . بیماري کشنده نیست

ان وبایی به بیمار. ي بیشتر در نقاط گرم و مرطوب و در تمام ماههاي سال به خصوص از اردیبهشت تا آبان ماه دیده می شود بیماراین 
  .طور مشخص دچار اسهال آبکی همراه با کم آبی شدید می شوند 

  
  .قابل پیشگیری است)وبا (به یاد داشته باشیم که بیماری التور 

  مبتال به وبا چیست ؟ بیماری عالئم بالینی و خصوصیات بالین

 اسهال آبکی حجیم و سریع السیر و جهنده ، با دفعات اجابت مزاج غیرقابل شمارش و بسیار زیاد-
  شکماسهال بدون تب و بدون دل درد و بدون زور و پیچ -
  و درد عضالت پشت ساق پا) اسپاسم ( گرفتگی -
  بدون حالت تهوع قبلی استفراغ▪-
  عطش و تشنگی فراوان-
  کم شدن یا قطع ادرار-

   .مصرف آب و غذاي سالم مي باشد رعايت بھداشت فردي،) وبا(بھترين راه پیشگیري از بیماري التور 

 مراحل سالم سازي سبزي و میوه و صیفی جات 

  . ابتدا میوه یا سبزي را پاك کرده و با آب سالم شستشو دهید): گل زدایی(مراحل پاك کردن- 1

در داخل ظرفی آب سالم بریزید و به ازاي هر لیتر آب سه تا پنج قطره مایع ظرفشویی اضافه کنید و قدري به هم بزنید تا : انگل زدایی- 2
بعد از پنج دقیقه سبزي ها را به آرامی از سطح آب جمع آوري کرده و با آب سالم شست وشو دهید؛ .کمی کفاب، سطح سبزي را بپوشاند

  . نگل ها جدا می شوندبدین ترتیب تخم ا

در این مرحله جهت گندزدایی نمودن سبزیجات، مجددا در پنج لیتر آب، نصف قاشق چایخوري پودر ): میکروب زدایی(گندزدایی- 3
  . پرکلرین ریخته و سبزي را به مدت پنج دقیقه در داخل آن قرار دهید

  . دهید در نهایت سبزي و میوه را با آب سالم شستشو: آبکشی با آب سالم- 4

  . هاي ضدعفونی مجاز موجود در داروخانه ها نیز استفاده کرد توان از محلول این گزارش حاکی است؛ براي ضدعفونی سبزیجات می

همانگونه که در دستورات دینی آمده و با توجه به تاکیدات پزشکان، پیشگیري بسیار سهل تر از درمان است، لذا با رعایت چند نکته مهم 
  . جلوگیري از ابتالي به این بیماري، از انتقال آن به دیگران نیز ممانعت کرد می توان ضمن



 

  
  
 :توجه ●

ي وبا بیماردرصد از موارد مبتال به  50تا  25)  …پتاسیم و  سدیم ، کلر ،( در صورت عدم جایگزینی سریع مایعات و الکترولیت هاي بدن 
عالمت بوده و یا اسهال خفیف دارند ولی در صورت اسهال آبکی شدید ، از اولین ان بدون بیمار ٪90حدود .منجر به مرگ می شوند 

  .ساعت تا چند روز بیشتر طول نمی کشند  18ساعت و تا مرگ  12تا  4مدفوع شل تا شوك 
  .است سپس اسهال آبکی شبیه آب برنج و اکثراً بدون بو ایجاد میشود شکم، احساس پري و غرغر  بیماراولین شکایت 

  ی چیست ؟بیماری وبا و منابع شایع این بیمارھای انتقال راھ

 :راه تماس مستقیم ) الف 
  .منتقل شود  بیماران و یا وسایل و لوازم آلوده به مدفوع بیمار استفراغي می تواند از طریق دست هاي آلوده ، تماس با مواد دفعی و بیمار
 :راه تماس غیرمستقیم ) ب 

منابع آب ) آلودگی آب توسط مدفوع به طور ثانوي ، دفع ناصحیح فاضالب و نشت آن به آب آشامیدنی ( مصرف آب آلوده به مدفوع  - 1
  …حفاظت نشده مانند چاهها ، دریاچه ها ، استخرها ، جوي ها و 

  یا شستشوي لوازم آشپزخانه در آب آلوده استحمام - 2
  شستشوي سبزي و میوه ها با آب آلوده – 3
  .یخ آلوده که از آب آلوده تهیه شده باشد  – 4
در خارج از . …غذاهاي آلوده که در خارج از یخچال نگهداري شوند و انبار کردن غذاهایی همچون شیر ، برنج پخته ، تخم مرغ و  – 5

  یخچال
  …غذاهاي دریایی ناپخته و خام مثل صدف ، ماهی و  – 6
  .ي باشد بیمارقال به جاي شیرمادر نیز می تواند یک عامل انت) آلوده ( تغذیه کودکان و نوزادان با بطري  – 7
 :نکته ▪

ضمن درمان . در مواقع ابتال به اسهال حاد آبکی شدید با دفعات بسیار زیاد سریعآً به مراکز بهداشتی درمانی و یا پزشک مراجعه نمایید 
  .سریع کم آبی در مطب یا درمانگاه ، نمونه برداري از مدفوع جهت کشف سریع بیمراي وبا به عمل می آید 

  

 بیماری وبای التور درمان پذیر است ؟ بلیآیا 
ود می توان با جبران وفور مایعات و امالح از دست رفته بدن که در اثر اسهال ایجاد شده است وباي التور را به خوبی و با موفقیت درمان نم

خوراکی براي جبران کم آبی و امالح از  بهترین محلول. براي این منظور می توان از مایع درمانی خوراکی به مقادیر زیاد استفاده نمود . 
  . اس است -آر -دست رفته بدن ، محلول او

  
  

  اس –آر  –طرز تھیه محلول او 
 

  )دقیقه پس از رسیدن آب به نقطه جوش  1حداقل ( چهارلیوان پرآب را در یک ظرف تمیز ریخته و کامالً بجوشانید 
لیوان آب جوشیده خنک شده بریزید و آنها را  4اس را در ظرف محتوي  –آر  –یک پاکت محلول او . بگذارید تا آب جوشیده سرد شود 

بعد از هر بار اجابت مزاج شل و آبکی نصف تا یک لیوان از این محلول را .محلول تهیه شده باید در یخچال نگهداري شود . بهم بزنید 
  .بخورید 

ساعت ، باید محلول اضافی دور ریخته  24ت باقی ماندن آن پس از ساعت قابل استفاده است ، در صور 24محلول تهیه شده فقط براي 
  .لیتر محلول جدید تهیه شود 1شود و مجدداً با روش فوق 

سرم درمانی در درمانگاه یا . موارد جدي و شدید اسهال عالوه بر روش خوراکی ، به تزریق داخل وریدي سرم هاي حیاتی نیز نیاز دارند 
عالوه بر جبران آب و امالح از . شتی درمانی و مطب ها زیر نظر پزشک و یا پرستار دوره دیده صورت می گیرد ستان یا مراکز بهدابیمار

  .ان با آنتی بیوتیک مناسب نیز ضرورت دارد بیماردست رفته ، درمان 
  

 :سه نکته اصلی در درمان بیماریھای اسھالی 



  .نمایید در هنگام بروز اسهال از آب و مایعات فراوان استفاده 
  .اس مایع درمانی خوراکی استفاده گردد  –آر  –از محلول پودر او 

  .جهت درمان فوراً به پزشک مراجعه نمایید 
 راھھای پیشگیری از بیماریھای اسھالی از جمله وبای التور چیست ؟

  .از آب آشامیدنی سالم استفاده شود ▪
مثل ( استفاده می گردد . …در مناطقی که دسترسی به آب تصفیه شده و لوله کشی وجود ندارد و از آب چاه ، تانکرها ، آب چشمه ها و ▪

استفاده از محلول ( ، حتماً قبل از مصرف ، آب جوشانده و یا کلرزنی شود . ) …مواقع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله ، سیل و جنگ و 
  )کلرمادر 

  .سبزیجات و میوه جات شسته شده و ضدعفونی شده استفاده گردد  از▪
  .قبل از تهیه غذا و توزیع غذا ، قبل از خوردن غذا ، قبل از دادن شیر یا غذا به کودك حتماً دستها با آب و صابون شسته شود ▪
  :باید دستها در موارد زیر با آب و صابون به طور کامل شسته شود ▪

  )رفتن به مستراح ( بعد از اجابت مزاج 
  بعد از شستن و تمیزکردن کودك

  بعد از دست زدن به مواد غذایی خام نظیر سبزیجات ، گوشت ، ماهی و مرغ
  .از مصرف غذاهاي آماده و غیربهداشتی مثل آب میوه ، معجون ، بستنی ، ساندویچ و شیرموز خودداري گردد 

  .خرید نکنید )  …، بالل فروشی ها و  آب زرشک فروشی ها ، گردوفروشی ها( از دست فروشها 
  .در آب رودخانه و جویها یا استخرهاي آلوده شنا نکنید 

  دورنگهداشتن مواد غذایی از دسترس مگس و آلودگی هاي دیگر
  .از مصرف یخ غیربهداشتی خودداري کنید 

 اقدامات احتیاطی
ي وباي التور مشاهده شده است بیمارتلفی از کشورمان مواردي از نظر به اینکه طی سالهاي گذشته در اکثر کشورها منجمله در نقاط مخ

ي عموم مردم به ویژه کسانی که قصد مسافرت به دیگر مناطق کشور را دارند و یا در مواقع بیمارلذا به منظور جلوگیري از ابتالء به این 
  :می بایستی اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهند  …حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله ، سیل و 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، فقط از آب هاي لوله کشی شده بهداشتی و کامالً مطمئن استفاده شود و در صورت عدم 
از مصرف یخ هایی . مصرف گردد دسترسی به چنین آبهایی ، آب مورد نیاز جوشانیده شده و یا با استفاده از کلرضدعفونی گردیده و سپس 

  .که توسط فروشندگان مختلف عرضه می شوند به شدت خودداري شود 
  .غذاهایی میل شوند که تازه پخته شده و هنوز کامالً داغ هستند 

  .فقط از میوه هایی استفاده شود که کامالً شسته و ضدعفونی شده و توسط خود شخص پوست کنده شده اند 
  .ی نیم پخته یا خام به شدت خودداري شود از مصرف مواد غذای

به منظور اطمینان بیشتر توصیه میشود سبزیجات به . سبزي ها پس از ضدعفونی و شستشوي کامل و صحیح مورد استفاده قرار گیرند 
  .صورت پخته مصرف گردند 

  .در طول سفر از مصرف ساالد خودداري شود 
  .د و فروشگاههاي غیرمعتبر و فاقد مدارك بهداشتی خودداري شود از خرید مواد خوراکی از فروشندگان دوره گر

نکات ضروري رعایت بهداشت فردي خصوصاً شستن دست ها با آب و صابون قبل از مصرف مواد غذایی و پس از اجابت مزاج مورد توجه 
  .قرار گیرند 

 


