
  :تهیه و تنظیم

  )مسئول  واحد پیشگیري و مبارزه با بیماریها(دکتر شیرازه معانی-
  )کارشناس بیماریهاي واگیر(شهاب باجان -
  )کارشناس و روابط عمومی(کوروش صائمی-

   :تعریف بیماري وبا 

فشار آبکی که بدنبال آن استفراغ ، کم شدن یک بیماري حاد اسهالی که عامل آن ویبریوکلرا بوده که بصورت ناگهانی با اسهال جهنده پر 
  کم شدن ادرار و غیره تظاهر می کند) گرفتگی ماهیچه هاي شکم ، دست و پا ( سریع اب بدن کرامپ عضالنی 

  :اپیدمیولوژي بیماري وبا 

در مناطقي كھ وبا بومي است میزان حملھ وبا در . ھر دو جنس مرد و زن در ھمھ سنین بھ بیماري گرفتار مي شوند   
  ویبریو كلرا در محیط اسیدي نابود مي شود.بیماري بیشتر در فصل گرم سال بروز مي كند * كودكان بیشتر است 

 :اهمیت بهداشتی  

اکثر که در اثر آنتروتوکسین ویبریوکلراي کلونیزه شده در روده باریک، ایجاد می شود و در  عفونیبیماري  حاد   
 .موارد شدید، باعث از دست رفتن سریع مایع ها و الکترولیت ها از طریق روده می گردد 

   .در صورتی که درمان نشود، به شوك هیپوولمیک، اسیدوز متابولیک و مرگ بیماران منجر می گردد  

  :عامل بیماري   

یك میلیون  تعداد -ایجاد سم یا توكسین مي نماید  عامل بیماري وبا میكروب ویبروكلرا مي باشد فقط دربافت پوششي روده باریك   
ارگانیسم معموال از طریق آب و مواد غذائی آلوده وارد بدن شده و بدون تهاجم به روده  میكروب وبا براي بیماریزایي الزم است

  . کوچک از طریق توکسین موجب افزایش آب و الکترولیت به فضاي داخل روده می شود

  :راههاي انتقال   

شستن میوه جات و سبزیجات با   -۴شیر دادن شیرخواران بابطري  -٣مواد غذایي آلوده  - ٢آب آلوده بھ مدفوع  -١  
دستھاي آلوده بھ استفراغ و مدفوع بیماران با استفاده از تماس ھاي  -۶غذاھاي پختھ در تماس مگس  -۵آلوده 

 مستقیم و غیر مستقیم

 فقط انسان مي باشد :مخزن   

 ) :نھاني پ( دوره كمون   

  روز  ١- ٢روز بطور معمول  ۵از چند ساعت تا    
  روز ١٠تا  ٧:  دوره واگیري * 

  :عالئم بالینی بیماري   



از موارد اسھال وبایي خفیف و یا بدون عالمت مي باشد بدون تب با زور پیچ شكم اسھال ناگھاني پر فشار %  ٩٠  
كالپس بعلت از دست دادن  –ل شمارش ، مدفوع آب برنجي بدون درد آبكي ، استفراغ ، تكرار دفعات اسھال غیر قاب

از دست  –كاھش فشار خون  –فرو افتادن چشم ھا ، كاھش دماي بدن ، سرد شدن دست و پا  –آب و امالح بدن 
كرامپ عضالني یا  –قطع شدن ادرار ، بیقراري و تشنگي  –سریع شدن نبض –دادن كشش یا نیشگون پوست 

 و پا و شكم  نھایتاً مشكل نارسایي كلیھ بوجود مي آیدگرفتگي ماھیچھ ھا دست 

 : عوامل مربوط بھ میزبان   

  ایمني ناشي از عفونت پیشین با ویبیریو كلرا در مناطق اندمیك   
  تغذیھ شیر خوار با شیر مادر * 

كنند یا تولید اسید معده  با توجھ بھ اینكھ ویبریوكلرا در محیط اسیدي نمي تواند زندگي كند بیماراني كھ آنتي اسید مصرف مي
  آنھا كاھش یافتھ است بھ بیماري وبا مستعد تر مي باشند

مسافرت ھاي ھوایي موجب افزایش خطر  –جشن ھاي عمومي  –مناطق زیارتي  –مراسم عروسي ھا  –حركات جمعیت  –
  انتقال بیماري وبا مي باشد 

  در گروھھاي اقتصادي كم درآمد بروز و با شایع تر است* 

  :عوامل مربوط بھ شرایط محیطي   

  . مناطق شھري فاقد آب سالم و بھداشت محیط در خطر ھمھ گیري بیشتري ھستند   
مناطق روستایي كھ دسترسي بھ لولھ كشي و چاھھاي حفاظت شده  –مناطق شھري كھ آب بھ مقدار كافي كلر زني نشده است 

پائین بودن بھداشت فردي ، نبود آموزش ،  بدي كیفیت . ده نمي شود مناطقي كھ توالت و سیستم فاضالب در آن استفا –ندارند 
 آب و مواد غذایي آلوده بھ مگس –زندگي 

   :عوامل مربوط بھ میكروب وبا   
  .دقیقھ كشتھ مي شود  ٣٠درجھ بھ مدت  ۵۶میكروب وبا در گرماي  -
  در آب جوش در چند ثانیھ از بین مي رود -
  ر زنده مي ماند ھفتھ یا بیشت ۴در یخ بھ مدت  -
  خشك شدن و نور آفتاب در چند ساعت آن را مي كشد  -
  با گندزا ھا از جملھ كروزول بھ آساني نابود مي شود  -
 تولید سم توسط میكروب وبا در روده كوچك باعث اسھال مي شود -

  :پیشگیري  

 شستشوي مرتب دست با آب و صابون ، به ویژه پس از توالت و قبل از غذا -  

  شستشوي اصولی انواع سبزي و میوه به روشهاي زیر -  

  پاکسازی -١  

  قطره بھ ازای ھرلیتر ٣-۵استفاده از مایع ظرفشوی : انگل زدائی   -٢  

  لیتری با نصف قاشق چایخوری پرکلرین ۵دقیقھ در یک ظرف  ۵-١٠: میکروب کشی یا ضدعفونی  -٣  

  شستشوی نھائی با آب سالم -۴  

 .........واد غذائی دست ساز از ددست فروسان به ویژه بستنی ، آب میوه خودار از خرید انواع  م -  

  پرهیزه از مصرف آب غیر مطمئن و آلوده -  

  جوشاندن آب مشکوك به مدت یک دقیقه و اسفاده از کلر مادر -  

  تهیه یخ از مکانهاي بهداشتی -  



  دفع مناسب فاضالب -  

  خودداري از مصرف سبزي و ساالد در رستورانها -  

  وداري از شنا دررودخانه ها و آب هاي راکدخ -  

  خودداري از نگهداري مواد غذائی خام و پخته در مجاورت هم -  

  کنترل حشرات و جوندگان -  

   جمع آوري و دفع بهداشتی زباله ها -  

  :راههاي پیشگیري   

نظارت بر -۵غذا  نظارت بر سالمسازي - ۴نظارت بر سالمسازي آب  -٣تھیھ نمونھ مدفوع  -٢گزارش دھي تلفني  -١  
اموزش بھداشت ھمگاني در خصوص رعایت بھداشت  -۶دفع صحیح فضوالت انساني و زبالھ و مبارزه با حشرات 

تھیھ داروھاي  - ٩تھیھ كلیھ ابزار و تجھیزات براي تشخیص بیماري  -٨آموزش پرسنل بھداشتي درماني  - ٧فردي 
ضد عفوني سبزیجات و  - ١١د از توالت و قبل از صرف غذا شستن دستھا با آب و صابون بع -١٠مورد نیاز بیماران 

عراقي  –پاكستاني  –بررسي حاملین سالم افراد مھاجر افغاني  - ١٣عدم استفاده از یخ ھاي نامطمئن  - ١٢میوه جات 
  و غیره

 تھیھ نمونھ مدفوع قبل از تجویز آنتي بیوتیك :تشخیص   

 : پروتکل برخورد با بیماري وبا   

تجویز انتي -۴تھیھ نمونھ مدفوع  - ٣دھیدراتاسیون و جبران كم آبي  -٢بیمار از نظر تعیین درجھ كم آبيارزیابي  -١  
  بیوتیك خوراكي

   :قاعده ساده براي پیشگیري وبا   

  از غذاي پختھ استفاده كنید -
  آب آشامیدني خود را بجوشانید یا كلر بزنید -
  دستھاي خود را با آب و صابون بشوئید -

  پوست كندن میوه ھا باعث محافظت در برابر وبا مي شود –ث محافظت ر برابر وبا مي باشد شستن باع

   

   

   


