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 تهیه و تنظیم:

 واحد بهداشت محیط  

 5931بهمن 

 وبا اقدامات پیشگیری از

اساس پیشگیری از بیماریهای اسهالی از جمله وبا، رعایت 

 بهداشت فردی می باشد .

 استفاده از آب سالم جهت شستشو، پخت و پز و آشامیدن. –

پرهیز از مصرف آب غیر مطمئن چشمه رودخانه و آب  –

 چاه.

 مصرف سبزیجات و میوه جات بعد از سالم سازی. –

 داغ شود.” پختن غذاهای گرم تا حدی که کامال –

شستشوی دستها با آب و صابون بعد از اجابت مزاج و قبل  –

 از تهیه غذا.

جهت اطمینان، از مصرف آب آشامیدنی سالم یا از آب  –

  ضدعفونی شده با کلر استفاده کنید یا اینکه آن را بجوشانید.

 

 سه قاعده ساده برای پیشگیری از وبا :

 از غذای پخته استفاده کنید. -1

 از آب سالم استفاده کنید. -2

  دستهای خود را با آب و صابون بشویید. -3

 

 روش سالمسازی میوه و سبزیجات:

 

 پاکسازی :  -1

 شستشوی گل و الی سبزی و میییوه بیا آب سیالیم.                

 انگل زدایی :  -2

قطره مایع ظرفشویی ریخته      5تا    3به ازای هر لیتر آب      

دقیقه در آن شناور می کینیییم.           5و سبزی را به مدت      

دهیم تیا    شستشو می   ”  سپس با آب سالم آنها را کامال      

 ها و باقیمانده مایع ظرفشوییی پیاش شیود.           تخم انگل 

 گندزدایی:  -3

یک گرم )نصف قاشق چایخوری( پودر پرکلرین را در             

لیتری پر از آب ریخته و سیپیس میییوه و                   5ظرف  

 کنیم.دقیقه در آن غوطه ور می 5سبزیجات را به مدت     

 شستشو :  -4

  شوییم.سبزی ضدعفونی شده را مجددا با آب سالم می 



 

 

1 

 تشخیص بیماری وبا

براساس جداکردن سرو گروپ آزمیایشیگیاهیی         

سریع در دسترس نباشد از محیییا انیتیقیا              

cary blair     برای انتقا  یا نگهداری نیمیونیه

  مدفوع یا نمونه سواپ استفاده میشود

در منطقه ای که وبا بیومیی     مورد مظنون وبا :    

سا  به باال دچاردهیدراتاسیون      2نیست هر فرد  

شدید شود و یا در اثر اسها  آبکی شدید بمیرد          

، یادر منطقه ای که وبا همه گیر و یا آندمیییک            

سا  به باال اسها  حاد آبیکیی     2است ، هر فرد    

 داشته باشد.  

 عالئم  وبا

 57وبا طیف بالینی وسیعی دارد و تقریباا دادود                

درصد از افرادی که دچار عفونت با ویبریوکارارا  ای             

شوند، هیچ نشانه از بیماری ندارند. وبای عال ت دار با           

شروع ناگهانی اسهال آبکی شدید بدون درد و پیچش         

شکم همراه با تهوع و استفراغ در  رادل اولیه بیماری          

 ی باشد که با پیشرفت اسهال عالئم کم آبی ظااهار          

 ی شود و با کم آبی شدید بیمار  مکن است دچاار             

کرا پ های عضالنی جنرالیزه و کاهش دامام ادرار           

شود که اهمیت زیادی دارد در بیماران در ان نشاده،          

دهیدراتاسیون سریع، اسیدوز ، کوالپس عروقی ، هیپو      

 . گریسمی در بچه ها و نارسایی کریه شایع است
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 راه های انتقال  وبا

 دستهای آلوده –

تماس با  واد دفعی و استفراغ بیماران و لوازم  –

 آلوده بیمار

 آب آلوده –

 غذای آلوده –

   یوه و سبزیمات آلوده –

 تعریف وبا

است واگیردار  وبا )کلرا ( نوعی بیماری اسهالی         

ویبرییوکیلیرا    نوعی باکتری به نام     که عامل آن    

این بیماری بیشتر در نیقیاگ گیرم            باشد.   می

بیماران مبتال به وبا به  مرطوب دیده می شود.  

طور مشخص دچار اسها  حاد آبکی همراه بیا         

بیییمیاری     ایین دهیدراتاسیون می شونید.          

دراثرتولیدوتجمع سم مییکیروب وبیادر روده          

باریک ایجاد می شود ودراک ر موارد باعیی از          

دست رفتن سریع آب و الکترولیت های بیدن          

از طریق روده می گرددو در صورتی که درمان         

باعی شوش وسرانجام منجر به میر            نشود

   می شود


