
  :وبا 

وبا يك بيماري اسهالي واگيردار است كه  -

كتري به نام ويبريو كلرا اعامل آن نوعي ب

اين بيماري بيشتر در نقاط گرم و . است 

 .شود مرطوب ديده مي

اين بيماري بيشتر در فصول گرم و اغلب از  -

 .دنارديبهشت تا آبان بروز مي ك

وبا يك مشكل بهداشت عمومي حاد بوده و  -

سريع وجود دارد كه خود منجر  امكان انتشار

 .شود به همه گيري در سطح وسيعي مي

  :راه هاي انتقال 

 دستهاي آلوده  -

تماس با مواد دفعي ،استفراغ و لوازم آلوده  -

 بيماران 

 آب آلوده  -

 غذاي آلوده  -

 ميوه و سبزيجات آلوده  -

 

  :عالئم بيماري 

 ابيماران بدون عالمت بوده ي%90حدود  -

 .اسهال خفيف دارند 

در صورت بروز اسهال آبكي شديد از زمان  -

ساعت و  12تا  4اولين مدفوع شل تا شوك 

در صورت عدم انجام اقدامات درماني به 

ساعت تا چند روز  18موقع مرگ در عرض 

 .افتد اتفاق مي

اولين شكايت بيمار احساس پري و غرغر  -

شكم است و سپس اسهال آبكي شبيه آب 

 .شود برنج و اكثراً بد بو ايجاد مي

استفراغ بدون حالت تهوع قبلي و عطش  -

 .عالئم بيماري است  از فراوان نيز

  :درمان 

توان تنها با  اكثر بيماران وباي التور را مي -

 .درمان كرد)  ORS( تجويز محلول خوراكي 

در موارد شديد تر ، بايد بيمار را بالفاصله به  -

مراكز بهداشتي و درماني جهت درمان با 

 .انتقال داد سرم و دارو 

كشف سريع و به موقع و شروع درمان ،  -

اساس موفقيت در درمان بيماران وبايي 

 .باشد  مي

  :پيشگيري 

اساس پيشگيري از بيماري هاي اسهالي از  -

 .جمله وبا ، رعايت بهداشت فردي مي باشد 

استفاده از آب سالم جهت شستشو ، پخت و  -

 .پز و آشاميدن 

چشمه  پرهيز از مصرف آب غير مطمئن -

 .رودخانه و آب چاه

سبزيجات و ميوه جات بعد از سالم مصرف  -

 سازي 

پختن غذاهاي گرم تا حدي كه كامالً داغ  -

 .شود

شستشوي دستها با آب و صابون بعد از  -

 .اجابت مزاج و قبل از تهيه غذا



جهت اطمينان ، از مصرف آب آشاميدني  -

دعفوني شده با كلر استفاده سالم يا از آب ض

 .اينكه آن را بجوشانيدا كنيد ي

  :روش سالمسازي سبزيجات و ميوه جات 

 :پاكسازي  .1

  شستشوي گل و الي و ميوه با آب سالم 

 :انگل زدايي  .2

قطره مايع  5تا  3به ازاي هر ليتر آب 

 5ظرفشويي ريخته و سبزي را به مدت 

سپس با آب . دقيقه در آن شناور مي كنيم 

ا تخم دهيم ت سالم آنها را كامالً شستشو مي

  .انگلها و باقيمانده مايع ظرفشويي پاك شود 

 :ضدعفوني  .3

پودر ) نصف قاشق چايخوري ( يك گرم 

ليتري پر از آب ريخته  5پركلريز را در ظرف 

 5و سپس ميوه و سبزيجات را به مدت 

  .كنيم  دقيقه در آن غوطه ور مي

 :شستشو  .4

سبزي ضدعفوني شده را مجدداً با آب سالم 

  .مي شوييم 

  :قاعده ساده براي پيشگيري از وبا سه 

 .از غذاي پخته استفاده كنيد  .1

 .از آب سالم استفاده كنيد  .2

 .دستهاي خود را با آب و صابون بشوييد .3

  

  :هاي گرامي  خانواده

بيماري وبا قابل درمان است به محض شروع   

هاي بهداشت ، مراكز  بيماري اسهال آبكي به خانه

  .ها مراجعه نماييد  بهداشتي و درماني و بيمارستان

  

 


