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 مقدمه

 وبا یک بیماری واگیر دار عفونی است که فقط در انسان ایجاد بیماری می کند.

عامل بیماری وبا یک باکتری به نام ویبریوکلرا است و این بیماری در اثر سم تولید                   

  شده از این باکـتری که در روده کوچک تکثیر می یابد ظاهر می شود. 

سم باعث ترشح آب و امالح فراوان از سلولهای روده به داخل فضای روده می شود که      

این وضعیت، اسهال شدید را به دنبال دارد. در نتیجه، بدن به شدت آب و امالح از                    

دست می دهد و چنانچه آب و امالح دفع شده جبران نشود، بیمار جان خود را از دست                

 می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

بیماری وبا بیشتر در نقاط گرم و مرطوب و در تمامی فصول سال بخصوص اردیبهشت               

تا آبان ماه دیده می شود. همه گیری وبا عمدتا در فصول خیلی گرم که گرمای هوا                     

 بیش از یک فصل طول می کشد رخ می دهد. 
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 مهم ترین عوامل انتقال وبا

آلوده است. در آب شیرین تمیز ویبریوکلرا         آبدر بیشتر موارد همه گیری، عامل انتقال        

روز زنده می ماند ولی در صورت وجود مواد آلی در آن )مانند آلودگی به فاضالب(                   7تا  

 ویبریوکلرا می تواند تا بیش از یک ماه هم زنده بماند.

 

 

 

 

 

 

عامل انتقال مهم دیگری هستند. ویبریوکلرا در سطح مواد غذایی خام              مواد غذایی   

روز زنده می ماند. اگرچه درجه حرارت یخچال سرعت             5مانند سبزیجات تا حدود      

 تکثیر باکتری را بسیار کم می کند ولی باعث طوالنی شدن زنده ماندن آن می گردد.

آشامیدن، حمام کردن و یا شست و شوی وسایل آشپزی در آب آلوده 

 می تواند موجب انتقال وبا شود.

همه گیری وبا با مصرف برنج مانده، ماهی خام، غذاهای دریایی و 

 سبزی ها و میوه های تازه آلوده شده به دفعات زیاد رخ داده است.
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 راه های انتقال

 تماس مستقیم:

انتقال از طریق دستهای آلوده، تماس با مواد مدفوعی و استفراغ بیماران و یا وسایل و  

 لوازم آلوده به مدفوع بیمار .

 

 

 

 

 
 

 

 

 تماس غیر مستقیم:

 (مصرف آب آلوده به مدفوع.1 

 ( استفاده از منابع آب حفاظت نشده مانند چاه ها، دریاچه ها، استخرها، جوی ها.2

 (مصرف سبزیها و میوه های آلوده یا شسته شده با آب آلوده.3

 (مصرف یخ های قالبی بزرگ غیر خوراکی تهیه شده از آب آلوده.4

(خوردن مواد غذایی آلوده شده بعد از پخته شدن . مانند آلودگی با دست فردی کـه      5

 بسته بندی و توزیع غذا را به عهده دارد.

 ( استفاده از آب آلوده در هنگام استحمام و شنا کردن .6

( استفاده از آب آلوده  برای شست و شوی ظروف مورد استفاده کودکان ونوزادان و    7

 تغذیه ایشان با آب آلوده.
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 محل های پر خطر کشور از نظر همه گیری وبا

 مناطقی که آب به مقدار کافی و به درستی کلر زنی نمی شود. .1

 مناطقی که به آب سالم، دسترسی ندارند. .2

 مناطقی که دفع بهداشتی فاضالب انجام نمی شود. .3
 

 عوامل موثر در بروز وبا

بیماری در هر دو جنس و در همه سنین دیده می شود. در مـنـاطـق       *  سن و جنس:   

 2در کودکان زیـر      بومی، کودکان نسبت به بزرگتر ها بیشتر مبتال می شوند ولی 

 ، کمتر از بچه های بزرگتر اتفاق می افتد.سالی که با شیر مادر تغذیه می شوند

 

 

 

 

 

 
 

بیماریها و داروهای کاهنده اسید معده )مصرف آنتی اسیـد هـا(،       * میزان اسید معده:   

احتمال ابتال به وبا را افزایش می دهند. از سوی دیگر مصرف مواد غذایی کـه اسـیـد       

نقش مهمی در ایـجـاد       ماست و گوجه فرنگی ، لیمومعده را افزایش می دهند مانند 

  محافظت فردی در برابر باکتری دارند.

 

هلیکوباکتر عامل اصلی زخم معده، ناراحتی مـعـده و     *  عفونت با هلیکو باکتر پیلوری: 

ابتدای روده است که اگر درمان نشود توانایی معده برای مقابله با بیـمـاری وبـا      

 4 کاهش می یابد.



 عالیم و نشانه ها

درصـد     22در صد از افراد مبتال هیچ نشانه ای از بیماری را ندارند و تنها    75تقریبا 

دچار اسهال می شوند که از سایر اسهال ها قابل افتراق نیست امابه طور خالصه عالئم 

 بالینی بیماری وبا عبارتند از:

 (اسهال آبکی حجیم وجهنده با دفعات اجابت مزاج غیر قابل شمارش.1

 ( اسهال بدون تب، بدون دل درد و بدون زور پیچ شکم.2

 ( استفراغ بدون تهوع قبلی.3

 ( اسپاسم و درد عضالنی پشت ساق پا.4

 ( عطش وتشنگی فراوان.5

 ( کم شدن یا قطع ادرار.6

(ORS( در صورت مشاهده عالیم بالفاصله مصرف سرم خوراکی   

 را شروع کرده و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید.
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 پیشگیـری:      

قبل از صرف غذا، بعد از تماس با مواد غذایی آلوده و یا زباله، پس از رفـتـن بـه       .1

 توالت و تعویض کهنه بچه دست های خود را با آب و صابون بشوئید.

تنها آب سالم )جوشیده و یا کلرینه شده(مصرف کنید. اگر مدتی خارج از خـانـه         .2

هستید بطری آب سالم همراه داشته باشید و به تابلوهای هشداردهنده و مشخص 

کننده آب آشامیدنی و آب فضای سبز توجه کنید. ویبریوکلرا نسبت بـه خشـک        

شدن، حرارت و مواد ضدعفونی کننده حساس بوده و براحتی از بین می رود. در      

مواردی که دسترسی به آب سالم تصفیه شده  ندارید، کافی است که آب را بـه      

 مدت یک دقیقه بجوشانید.

از مصرف یخ غیربهداشتی خودداری کنید. در صورتیکه به آب تصـفـیـه شـده           .3

 دسترسی ندارید، برای تهیه یخ از آب جوشیده سرد شده استفاده کنید .

 میوه ها و سبزی ها ی خام را قبل از مصرف ضدعفونی کنید و با آب سالم بشوئید. .4

مواد غذایی و آبمیوه ها را فقط از فروشگاه هایی که دارای شرایط بـهـداشـتـی        .5

 هستند خریداری نمایید و از خرید مواد خوراکی از دست فروش ها پرهیز کنید.

فقط غذاهایی را میل کنید که کامال پخته و داغ شده باشد.)میکروب ها در غذاهای    .6

 پخته شده که در درجه حرارت اتاق سرد می شوند، رشد و تکثیر می یابند.(

مواد غذایی پخته و خام را کنار هم  قرار ندهید. پس از اتمام تمیز کـردن مـواد         .7

 غذایی، وسایل مورد استفاده را با مواد پاک کننده کامال بشوئید.

 مواد غذایی را در ظروف سر بسته و از دسترس حشرات و حیوانات دور نگه دارید. .8

 
6 



 سالم سازی سبزی ها

دقیقه در آب بخیسانید تا مواد زاید و گل و الی    5سبزی ها را به خوبی پاک کنید،  -1

 آن برطرف شود.

لیتری را پر از آب کنید، به ازای هر لیتر آب  5جهت جدا سازی تخم انگل ها، ظرف  -2

قطره مایع ظرفشویی معمولی به آن اضافه کرده، قدری بهم  بزنید تا کـفـاب      5تا  3

دقیقه در کفاب نگهدارید، سپس از روی  5ایجاد شود. سبزیجات پاک شده را به مدت 

کفاب جدا کرده و کفاب را تخلیه کنید و مجدد سبزی ها و ظرف را با آب سالم شسـت  

 و شو دهید تا تخم انگل و باقی مانده مایع ظرفشویی جدا شود.

برای گندزدایی و از بین بردن میکروب ها، یک گرم )نصف قاشـق چـایـخـوری(        -3

لیتری پر از آب ریخته و حل کنید تا مـحـلـول       5درصد را در ظرف  72پودرپرکلرین 

دقیقه در آن قرار  5گندزدا بدست آید. سپس سبزی های انگل زدایی شده را به مدت  

 2درصد یا  12دهید. اگر پرکلرین در دسترس نبود  از یک قاشق مربا خوری آب ژاول  

درصد و یا هر ماده ضدعفونی کننده مجاز که در داروخانه  5قاشق مرباخوری آب ژاول 

 ها و یا سوپر مارکت های موجود است طبق دستورالعمل مصرف آن استفاده کنید.

سبزی های گندزدایی شده را دوباره با آب سالم شست و شو دهید  تا باقیمانده کلر -4

 از آن جدا شود و سپس مصرف کنید.
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