
  بھتربشناسیم  بماري وبا (التور)راب

واگیر وبا يك بیماري  .يدآ مي سال به شكل ھمه گیري در چند ھر ما كشور یماريھاي اسھالي است كه درخطرناكترين ب وبا يكي از مھمترين و

  نتقل میشود.، مدفوع طريق آب يا غذاي آلوده به م از اين بیماري معموالٌ  میكند، بیماري  ايجاد انسان  در است كه فقط  عفوني

  عالئم بیماري:

 مايع نظر ظاھر بصورت از صفرا و فاقد خون و بیماران وبايي،  مدفوع شكم آغاز میگردد. زورپیچ  اسھال آبكي حجیم بدون تب يا با وباي عالمت دار

  ارد.بوي خفیف ماھي را د يا معموالٌ بدون بو و (مدفوع "آب برنجي")و شفاف آغشته به موكوس سفید  رنگ

  راھھاي انتقال بیماري:

  الف)تماس مستقیم

  طريق  دستھا بخصوص از رلوازم آلوده بیما تماس با مواد دفعي (مدفوع) استفراغ و-

  مستقیم ب)تماس غیر

  جويبارھا ،رودخانه ، استخرھا، منبع آب حفاظت نشده مانند چاھھا آب آلوده به مدفوع و-

  آب آلوده شسته شده با يا نشسته و يا میوه ھاي خام  بزيھا وخوراكي ھاي آلوده مانند س آشامیدنیھا و-

  مطمئن تھیه شده باشد منابع غیر ساير خوراكي ھاي فله اي كه از بستني آلوده و شیر و-

  عامل بیماري:

ترشح مايعات به ین سبب افزايش ويبريو كلرا ازطريق تولید آنتروتوكس . بنام ويبريو كلرا ايجادمیگردد گرم منفي  ازخانواده ويبريو باكتري  توسط 

  الكترولیت ھا میشود. لذا سبب اتالف شديد آب و داخل روده شده و

  تشخیص بیماري:

ساعت اول بیماري ٢۴ در ركتال  سوآپ  يا  مبتني برتھیه نمونه مدفوع ثر خواھد بود وخانواده بسیار مو تشخیص به موقع ھمكاري بیمار وجھت 

 انتقال و  بھداشت به آزمايشگاه مركز (كري بلر)مخصوص  محیط ھاي نگھدارنده نمونه ھاي تھیه شده در یباشد ومصرف دارو م نوع  ھر قبل از

 صورت مشاھده عامل بیماري با در شود بررسي مي آزمايشگاه بیمارستان  نمونه تھیه و درموقع بستري در يا و آزمايش قرارمیگیرد مورد

  .انجام گردد پیشگیري  و اقدامات مراقبتي  شود تا فوراٌ  ميگزارش   شھرستان  اشتبھد مركز سروتايپ ھاي مربوطه به ستاد

  :علت اھمیت التور

  موجب از دست رفتن جان انسان شود التور مي تواند-

 ز دست رفتن ھزينه ھاي ملي مي شودالتور موجب ا-

  ر در حال توسعه به خطر مي اندازدالتور موقعیت ايران را بعنوان يك كشو-

  و فقیر می باشد لتور مخصوص جوامع عقب افتادها-

  مي گذارد التور بر صادرات غیر نفتي تاثیر منفي-

  د مسئولین نظام مھم تلقي مي گرددالتور به لحاظ سیاسي جايگاه خاصي در میان بیماريھا دارد و نز-

  التور بعلت گسترش سريع مي تواند بعنوان تھديدي براي ساير استانھا باشد -

اپیدمي و ايجاد يك فاجعه ملي در نتیجه بروز التور ھمواره بعنوان ایجاد امكان انتقال و  مناطق مختلفپروازھاي روزانه به بعلت -

  تلقي میگردد  تھدیدی جدی

  ھا و ادارات را درگیر خود مي كندسازمان تعداد زیادی از اپیدمي ھاي التور -

  مل انتشار آن بداخل مرز می باشندکشورھای ھمسایه بعنوان یکی از مخازن عمده بیماری , عا-

  ثبات سیاسي را به خطر مي اندازد در نھايت التور مي كشد، ذخاير ملي را ھدر مي دھد،-

  

  درمان:

پتاسیم  درمیان الكترولیت ھا. زدست رفته است الكترولیت ھاي ا بلكه جايگزيني مايعات و درمان وبا درمان آنتي بیوتیكي نیست  ھدف اصلي در

افراد مسن خطرناك تر  اين نكته در باشد و ھا مي اسھال مھمترين  علت مرگ در پتاسیم   دست رفتن كید میگردد ازتا  بخصوص جايگاه ويژه اي دارد

سرم  درمان با وORSسرم خوراكي  ھا استفاده از السھا دست دادن آب در از در مترين توصیه ھامھ تواند منجر به مرگ فرد شود. سريع تر مي و

  باشد. تزريقي مي

  



  پیشگیري:

  (رعايت كامل بھداشت فردي)صرف غذا قبل از تھیه و از اجابت مزاج و صابون بعد آب و دستھا باشستشوي  -

  ضدعفوني كردن با پركلرين) مطمئن(جوشانیدن يا آب آشامیدني سالم و استفاده از -

  كه از سالم بودن آنھا مطمئن نیستید ھا ساير خوراكي آبمیوه و ،آب شربت فخوداري ازمصر -

  سبزيجات با پركلرين   ضدعفوني كردن میوه و -

  چون میكروب وبا به محیط اسیدي حساس است ،بھمراه غذا سركه ،آبغوره ، لیموترش ،دسرھاي اسیدي مانند:آبلیمو استفاده از -

  بركه ھا خوداري نمائید ،رودخانه، كوك مانند كانالمش آبھاي سطحي و شناكردن در از -

  دھید سطلھاي مخصوص قرار در كیسه زباله استفاده ويا زباله ھا را ھمیشه از اطراف خود پخش نكنید و در را زباله ھا -

  دھید ريخچال قرا جاي خنك يا در را آنھا و داريدھنگ سوسك دور دسترس حشرات موذي مانند مگس و از غذايي را مواد -

  درماني محل سكونت مراجعه نمائید نزديكترين مركزبھداشتي و خانواده بالفاصله به پزشك و خود و صورت ابتال در -

  سبزيجات: طريقه ضدعفوني میوه و

  الي نداشته باشد گل و و مواد زائد سبزيجات راشستشو دھید تا ابتدا میوه و-١

  دقیقه نگھداري نمائید  ۵مدت  كامالٌ حل نموده و شوئي ريخته وقطره مايع ظرف  آب و لیتر ۵داخل يك ظرف  در-٢

  دھید آب تمیز شستشو  سبزي را با سپس میوه و-٣

  محلول فوق  نگھداري نمائید دقیقه در ۵به مدت  لیتر آب حل نموده و ۵ در ادامه يك گرم (نصف قاشق چايخوري) ماده پركلرين را در-۴

  تمیز به خوبي شستشو نمائید سالم و آب با سبزي را میوه و پايان در-۵

 نمود نوع ماده ضدعفوني كننده مجاز طبق دستورالعمل مربوطه میتوان استفاده  ھر (درصورت عدم دسترسي به پركلرين از

  تذکر:

محل یا پایگاه بھداشتی  درمانی و مراکزبھداشتی ودرصورت خود ویا ھریک از اعضای خانواده به  اسھال به یکی از  نزدیکترین 

  سکونت خود مراجعه نمائید.

  

  منابع:

  مرکز مدیریت بیماریھا-دستورالعمل کشوری نظام مراقبت از بیماریھای منتقله از آب وغذا: معاونت سالمت-١

  مرکز مدیریت بیماریھا- آنچه باید  در مورد وبا بدانیم:معاونت سالمت-٢

  

  


