
 

 بیماری وبا

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 

 آموزش سالمت 

 توانم از ابتال به وبا جلوگیری کنم؟ چگونه می

در صورت رعایت نکات بهداشتی خطر ابتال به این بیمیریار  

کنند، بسمار پاییمین  برا  افراد  که به مناطق آلوده سفر می

 است. 

رعایت نکات بهداشتی زیر برا  هره افراد  که به مینیاطیق 

کینینید، ییوصیمیه  آلوده سفر و یا در این مناطق زندگی میی

 :شود می

شده اسیتیفیاده  ها  آب معدنی یا آب جوشمده فقط از بطر 

 کنمد. 

در هنگام استفاده از بطر  آب مطرئن شوید کیه درب آ  

 .پلرپ بوده و آلوده نمست

یوانمد آ  را به مدت یک دفمقه  برا  ضدعفونی کرد  آب می

قطیره  ۲بجوشانمد یا ابتدا آب را از یک فملتر رد کنمد، سپس 

مایع سفمدکننده یا نصف یک قرصِ ید را در یک لیمیتیر آب 

 .حل کنمد یا آب ضدعفونی شود

 .دستا  خود را مدام با صابو  و آب یرمز بشویمد

کننده بر پاییه  اگر آب و صابو  در دسترس نمست از یک پاک

 الکل( استفاده کنمد. ۰۶%الکل )حداقل 

قبل از خورد  و یا یهمه غذا و بعد از سرویس بهداشتی حتراً 

 دستا  خود را یرمز کنمد.

برا  شستن ظروف، مسواک زد ، شستن و یهمه مواد غذایی 

شده یا آبیی کیه بیه  یا یهمه یخ، از آبِ بطر ، آب جوشانده

 واسطه مواد شمرمایی ضدعفونی شده استفاده کنمد.

اند و یا یازه پخته شده و داغ  بند  شده غذاهایی را که بسته

 شوند، بخورید. سرو می

نشیده را مصیرف  گوشت و غذاها  دریایی خام یا خوب پختیه

نکنمد. هرچنمن از خورد  مموه و سبزیجیات خیام خیوددار  

 ها کنده شود. کنمد مگر اینکه پوست آ 

برا  جلوگمر  از آلودگی آب و منابع غذایی، میدفیور را بیه 

 صورت بهداشتی دفع کنمد.

برا  جلوگمر  از انتقال آلودگی یخ به آب بهتر است افراد از یخ 

بصورت غمرمستقمم برا  خنک کرد  آب استفاده کنند، به این 

ها  یخ  صورت که آب را درظرف در بسته ریخته و در کنار قالب

 قرار دهند یا به یدریج خنک شود. 
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 وبا چیست؟ 

وبا یک بمرار  جد  باکتریایی است که باعث اسهال شدید و کیم 

 شود.  آبی بد  شده و به معروالً از طریق آب آلوده پخش می

در موارد شدید، درما  فور  ضرور  است زیرا مرکن است میر  

 در طی چند ساعت ایفاق بمفتد. 

 شود؟ این بیماری در کدام مناطق یافت می

ا  که یوسط میدفیورِ فیردِ  باکتر  وبا معروالً در آب یا مواد غذایی

شود . وبا به احتریال زییاد در  اند، یافت می مبتال به وبا آلوده شده

آب و فاضالب نامناسب و بهداشت ناکافی دییده   هایی با یصفمه مکا 

 .شود می

ها  آب شیور  این باکتر  مرکن است در مناطق ساحلی یا رودخانه

 نمز یافت شود. 

خورد  حلزو  یا صدف خام نمز منبعی برا  آلودگی به این باکتر  

 محسوب شده است.

 شوند؟ افراد چگونه به این بیماری مبتال می

یواند با نوشمد  آب یا خورد  غذا  آلوده به باکتر  وبا بیه  فرد می

 این بمرار  مبتال شود. 

در اپمدمی، منبع آلودگی معروالً مدفور فرد  آلوده است که آب و 

یواند به سیرعیت در  کند. این بمرار  می یا مواد غذایی را آلوده می

مناطقی که یصفمه نامناسب فاضالب و آب آشیامیمیدنیی دارنید، 

 گسترش یابد. 

از طریق مصیرف آ   انتقال وبا یهمه شده باشد، آب آلوده اگر یخ از

 وجود دارد. 

احتراالً این بمرار  مستقمراً از شخص به شخصی دیگر مینیتیقیل 

گاه با فرد آلوده خطر  برا  افیراد  به  شود. بنابراین، یراس گاه نری

 کند. سالم ایجاد نری

 عالئم وبا چیست؟

عفونت وبا اغلب خفمف یا بدو  عالئم است، امیا گیاهیی اوقیات 

نفر به بمرار  شدید  ۰۰یواند شدید باشد. یقریباً یک نفر از هر  می

که با اسهال آبکی زیاد، استفراغ و گرفتگی سیاق پیا مشیخیص 

شوند. در این افراد، از دست داد  سریع مایعات  شود، مبتال می می

شود. در صیورت عیدم درمیا ،  آبی و شوک می بد  منجر به کم

 مرکن است در طی چند ساعت مر  رخ دهد.

 عالئم این بیماری در مراحل اولیه شامل موارد زیر است:

   میدفیور “ اسهال آبکی زیاد که گاهی اوقات به عنوا

 شود. یوصمف می” آب برنجی

 استفراغ 

 ضربا  قلب یند 

 از بمن رفتن خاصمت اریجاعی پوست 

 غشاها  مخاطی خشک 

 فشار خو  پایمن 

 یشنگی 

 گرفتگی عضالت 

 پذیر  قرار  یا یحریک بی 

کشد تاا  بعد از آلوده شدن به این باکتری، چقدر طول می

 عالئم بیماری بروز کند؟

روز طول بکشد یا عالئیم ظیاهیر  ۵مرکن است از چند ساعت یا 

 شود. روز اول ظاهر می ۳یا  ۲شود. عالئم به طور معرول در

 درمان این بیماری به چه شکل است؟

با جایگزینی فور  مایعات و نرکی که از طیرییق اسیهیال از 

یوا  به سادگی و با موفقمت این بمریار  را  رود، می دست می

 درما  کرد. 

یا مخلوط قند و  ORSیوا  با نوشاند  یرکمب  بمرارا  را می

لمتر آب مخلوط شده، یحت درما  قرار داد. این  ۰نرک که با 

شیود.  محلول در سراسر جها  برا  درما  اسهال استفاده میی

در موارد شدید نماز به جایگزینی مایع داخل وریید  وجیود 

 دارد. 

از  ٪۰با جایگزینی مناسب و سریع مایعات و آب، کرتیر از 

 کنند. بمرارا  به علت وبا فوت می

ها دوره درما  را کویاه کرده و از شدت بیمیریار   بمویمک آنتی

ها به اندازه دریافت و جایگزینیی آب  کاهند، اما اهرمت آ  می

 نمست. 

افراد ساکن در کشورهایی که در آ  وبا رایج است، در صیورت 

هیا   ابتال به اسهال و استفراغ شدید باید فوراً به دنبال مراقبت

 پزشکی باشند.
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