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 وبـا چيست؟



 وبا چيست؟�

وبا يك بيماري حاد اسهالي است كه توسط ميـكـروبـي بـه نـام          

اين ميكروب از طريق خوردن آب و مواد .  ويبريوكلرا ايجاد مي شود

غذايي آلوده پس از عبور از معده در روده تكثير پيدا كرده و موجـب  

-و افزايش دفع آب و امالح از ديواره روده مي) توكسين(ترشح سم 

شود كه با عالمت اسهال همراه است بنابراين ميكروب از طـريـق     

مدفوع انسان در محيط پخش شده و با رعايت نكردن بـهـداشـت      

 .فردي و عمومي، آب و ماده غذايي را آلوده مي كند

 :منابع شايع بيماري�

عامل بيماري وبا در آب  مواد غذايي، ميوه و سبزي، صدف دريايي، 

گوشت و محيط هاي مرطوب زنده مي ماند ولي جوشاندن آب بـه    

منبع بيماري وبا، آب و غذاي آلوده به .  مدت ا دقيقه از بين مي رود

 .مدفوع انساني است

 :عالئم بيماري�

اولين شكايت بيمار احساس پري و غر غر شكم است و سـپـس    .1

اسهال آبكي شبيه به آب برنج، بي بو با دفعات اجابت مزاج غيـر  

 )خيلي زياد(قابل شمارش
 نبودن دل درد و دل پيچه .2

 استفراغ بدون حالت تهوع قبلي .3
 گرفتن عضالت پشت ساق پا .4
 عطش فراوان .5

 فقدان تب .6
 فقدان خون در مدفوع .7

 نحوه سرايت بيماري وبا چگونه است؟�

 :انتقال وبا از راه هاي زير صورت مي گيرد

 آب آلوده به مدفوع -

 آشاميدني ها و مواد غذايي آلوده، سبزي  و ميوه هايي كه با -

 آب آلوده شسته شده اند و آلودگي غذاهاي پخته شده بعد از تهيه

 تماس مستقيم دست با ترشحات اسهال بيمار وبايي -



 :پيشگيري از وبا�

 .جوشاندن يك دقيقه اي آبي كه از سالمتش اطمينان نداريد -

شسشوي دست با آب و صابون قبل از خوردن غذا و بعد از اجـابـت       -

 )رفتن به توالت(مزاج  

 انگل زدايي و ضد عفوني نمودن سبزي و ميوه -

 :روش انگل زدايي و ضد عفوني نمودن سبزي و ميوه�

پاك كردن سبزي و شستشوي اوليه بـا    ):  پاك سازي( مرحله اول 

 ).اب لوله كشي(آب سالم  

قطره مايـع ظـرف        5-3اضافه كردن):  انگل زدايي( مرحله دوم 

 5شويي به ازاء هر ليتر آب مصرفي و نگهداري سبزيجات بـه مـدت       

 .دقيقه در آن

 

براي ضد عفونـي و از بـيـن بـردن             ):  ضد عفوني(مرحله سوم

پور كلر خشـك  )  نصف قاشق چاي خوري( ميكروب ها مقدار يك گرم 

سپس سبزي و مـيـوه   .  ليتري آب ريخته كامال حل كنيد 5را در ظرف 

در محلول ضد عفـونـي   )  دقيقه  10-5(ي انگل زدايي شده را به مدت 

 .كننده ي فوق الذكر قرار دهيد تا ميكروب هاي آن كشته شوند

سبزي ضد عفوني شـده را      ):  شستشوي مجدد( مرحله چهارم 

مجددا با آب لوله كشي بشوئيد تا باقي مانده كلر از آن جـدا شـود و         

 .سپس مصرف نمائيد

 درمان بيماري چگونه است؟�

در صورت بروز عالئم و نشانه هاي بيماري از جمله اسهال حاد آبكـي،  

بدون انجام خود درماني به سرعت به نزديك ترين مركز بـهـداشـتـي     

 .درماني مراجعه نمائيد

از جمله  قبل از مراجعه چنانچه بيمار قادر به نوشيدن است مايعات كافي

 .به او بدهيد ORSمحلول خوراكي 

يك بسته از آن را در يـك لـيـتـر آب          ORSبراي تهيه ي محلول 

 .جوشيده خنك شده حل كنيد

 .رعايت نكات ساده بهداشتي بيماري وبا به آساني قابل پيشگيري استبا 

شايع ترين راه انتقال بيماري وبا از طريق آب، مواد غذايي، سـبـزي و     

 .ميوه هاي آلوده مي باشد



در صورتي كه هر گونه سؤال يا اطالعاتي الزم داريد با شماره گروه تخصصي 

 44145005پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي معاونت بهداشتي 

  02294212770مركز بهداشت رباط كريم -66038922مركز بهداشت غرب تهران  

 02624224299مركز بهداشت ساوجبالغ  -02625357770مركز بهداشت شهريار

 .تماس حاصل فرمائيد 

 تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه : آدرس

 82722098 - 82722096: تلفن

 88367251: فاكس

www.atiehhospital.ir 
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