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  پزشكان  و آادر درماني : گروه هدف 
  
  
  

    :تعريف 
امكـان انتشـار سـريع دارد و منجـر بـه مـرگ و ميـر        . وبا يك مشكل بهداشت عمـومي حـاد اسـت    

  . زيادي مي شود ، در نتيجه بايد به آن توجه ويژه اي نمود
بيماري وبا يك اسهال حاد عفوني است آه عامل آن با سيل  ويبريو آلـرا اسـت و   اگزوتوآسـين    

  .مترشحه از آن مسئول پيدايش عالئم بيماري است 
در اآثر موارد بيماري وبا خفيف مي باشـد و تشـخيص آن از سـاير علـل اسـهالهاي حـاد مشـكل        

  .است 
   

      :اپيدميولوژي
درجه مي رسد شروع به تكثير مي  ٢٠بستان وقتي درجه حرارت آبها به  اين ميكروب در فصل تا

آند ، به همين دليل تعداد موارد ابتال به اين نوع اسهال در طول فصل گرم سال افزايش مي يابد 
آبهاي معدني به علت داشتن خاصيت اسيدي ، سالم بوده و ميكروب التور در آنها زنده نمي مـا  . 

  . ند 
ايـن بيمـاري در بـيش از صـد آشـور      .محيط خشك يا اسيدي سـريعا از بـين ميـرود    اين ميكروب در

  .جهان منتشر است 
  : راه انتقال

بصورت مستقيم  يـا از طريـق   . راه سرايت بيماري وبا ، آب و غذاي آلوده به مدفوع انساني است
  .دستهاي آلوده 

سـيدي ، سـالم بـوده ،    آبهاي معدني بـه علـت داشـتن خاصـيت ا     ناقل بيماري فقط انسان است 
اسيد معـده سـدمخاطي خـوبي در برابـر ورود ميكـروب بـه       .ميكروب التور در آنها زنده نمي ما ند 

  . بدن است
ــا شــير مــادر منجــر بــه محافظــت شــير خــواران و   آودآــان آوچــك ميشــود                      .همچنــين تغذيــه ب

  .لوده بيماري ايجاد ميشود روز  پس از مصرف ماده غذايي يا آب آ٦ساعت تا ١٢” معموال
  

  : منابع شايع آلودگي
  
آه شامل منابعي است آه به نحوي با چاههاي فاضالب ارتباط دارند و يا به دليل  آبهاي آلوده -١

  ، آب آلوده شده باشد)…بشكه آب و (تماس دست آلوده با مخزن نگهداري آب 
مانند شير ، برنج پخته . ودبخصوص غذاهايي آه خارج ازيخچال نگه داري ش(  غذاهاي آلوده  -٢

  ) ، عدس ، سيب زميني ، لوبيا چيتي ، تخم مرغ ، مرغ ،
  يخي آه از آب آلوده تهيه شده باشد -٣
  .آبهاي آلوده شسته شوند  اآه ب و ميوه هایی  سبزي ها -٤
بخصوص اگر بصورت خام يـا  نپختـه ، مصـرف     (.ماهي هايي آه از آبهاي آلوده گرفته شوند   -۵

 .)شود
  :بيشتر معرض خطرافراد در 

  
  افراد دچار سو تغذيه -١
  استفاده آنندگان از داروهاي ضد اسيد معده -٢
  الكليها -٣

  قرار گرفته اند   گاسترکتومی ساب توتال افرادي آه تحت عمل جراحي 
  

  :عالئم باليني  
اسهال آبكي با دفعات بسيار زياد بخصوص اگر بوي ماهي داده يا قوام آن شـبيه لعـاب بـرنج     -١

  .باشد 
  ستفراغ بدون حالت تهوع قبليا   -٢
  عطش فراوان   -٣
  نداشتن دل درد و دل پيچه  -٤

  در اآثر موارد بيماري عالمت خاصي ندارد و بيمار فقط از يك اسهال خفيف شكايت دارد 



 

  
  :طبقه بندي تشخيصي  بيماري 

  :  مظنون  
  اسهال حاد آبكي بدون درد و فاقد خون 

  : محتمل
يا در طي يك اپيدمي آه دچار دفعات زياد و غير قابـل شـمارش   فرد مظنون در يك منطقه اندميك 

  .اسهال آب برنجي  و استفراغ ناگهاني بدون احساس قبلي حالت تهوع   وبدون فشار شود
  : قطعي

  جداآردن ميكروارگانيسم از مدفوع يا مواد استفراغي -١
  مدفوع تازه جهت ديدن باسيلهاي زنده  DARK-FIELDآزمايش ميكروسكوپي  -٢
  ايمنوفلوئورسانس -اي سرولوژي آگلوتيناسيونروشه -٣

بــراي تشــخيص و شــروع درمــان نيــازي بــه تاييــد باآتريولوژيــك نيســت و بــا   : نكتــه مهــم
  تشخيص باليني درمان شروع مي شود

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  :  درمان
  
  ) MILD-MODERATE-  SEVER(تجويز مايع و الكتروليت آافي بر اساس نوع دهيدراتاسيون  -١
وتيك مناسب آه آمك به آنترل بهتر بيماري مي آنـد و بـه صـورت آمـك درمـان      تجويز آنتي بي -٢

  استفاده ميشود 
  .مي باشد       ) 300mgبصورت تك دوز ( آنتي بيوتيك مناسب در بزرگساالن داآسي سيكلين 

. ( اريترومايسين و آمپـي سـيلين مـي باشـد      اطفال داروي انتخابي  و درخانمهاي حامله  -
آزمايشگاه رفرانس آشوري ؛ همچنـين مقاومـت بـه     ٦/٥/٨٧رام مورخ براساس آني بيوگ

  )گزارش شده است %  ٨٠فورازوليدون و آوتريمكسازول 
-   

  .درصد به يك درصد تقليل داده است %  ٥٠مرگ ناشي از وبا را از    ORSاستفاده از 
  

  :جدول مايع درماني
  :بيماران بدون دهيدراتاسيون 

مقدار محلول تجويزي پس از  اس.آر .تعدادپاآت او
 سن هر بار اسهال

ميلي ليتر ۵٠٠به اندازه 
 ماه ٢۴آمتر از  ميلي ليتر ١٠٠-۵٠ در روز

ميلي  ١٠٠٠به اندازه 
 سال ٩تا٢ ميلي ليتر ٢٠٠-١٠٠ ليتر در روز

ميلي  ٢٠٠٠به اندازه 
 سال به باال ١٠ هر چقدر ميل دارد ليتر در روز

 



 

  :ساعت اول  ۴در  دهيدراتاسيون نسبي تجويز

 ١۵بيشتر از 
 سال

١۴-۵ 
سال ٢-۴ سال ماه ١٢-٢٣ ١١-۴ 

 ماه
آمتر از 

 سن ماه ۴

١۶-٩/٢٩ ٣٠بيشتر از  ٩/١۵-١١ ٩/٧ ٨- ٩/١٠-۵ آمتر از 
۵ 

وزن به 
آيلوگرم

۴٢٢٠٠ ٢٢٠٠- ٠٠٠ -
١٢٠٠ 

١٢٠٠ -
٨٠٠ ٨٠٠-۶٠٠ ۶٠٠-

۴٠٠ 
۴٠٠-
٢٠٠ 

مقدار 
ORS به

ميلي 
 ليتر

 
  
  :نکته اساسی توجه کنيد   ٣شکوک به التور بهدر برخورد با بيمار م -

 بالفاصله از بيمار نمونه سوآپ رکتالی تهيه کنيد .١
 را آغاز کنيد  فورا مایع درمانی  .٢
 مراتب را آنی و بصورت تلفنی به مرکز بهداشت منطقه خود اطالع دهيد .٣

  
  
  
  
  
  
  

  ،  مرگATNاد ریه ؛ اسيدوز متابوليك ، ادم ح:  عوارض
  
  
  

  :  پيشگيري
ايت بهداشت فردي خصوصا شستشوي دستها قبل از غذا خوردن و بعد از هر اجابت مزاج رع -١

 با آب و صابون
  استفاده از آب بهداشتي براي نوشيدن و شستن مواد غذايي -٢
 استفاده از يخ  بهداشتي -٣
  .در صورت استفاده از مواد غذايي آه قبال پخته شده است حتما بايد آنها را آامال داغ آنيم  -٤
اسـتفاده  ) بطریقـه بهداشـتی   (ی ها و ميوه های شسـته شـده و ضـد عفـونی شـده      از سبز -٥

 .گردد
خـودداری شـود   ........ از مصرف غذای آماده غير بهداشتی مثل بستنی ؛ آبميوه ؛ ساندویچ و  -٦

. 
 .در رودخانه ها و جوی ها و استخرهایی که احتمال دارد آب آلوده باشد ؛ شنا نکنيد  -٧
 .رس مگس و سایر آلودگی ها دور نگه داریدمواد غذایی را  از دست -٨
بعـد از دســت زدن بــه مــواد غـذایی خــام شســته نشــده مثـل ميــوه و ســبزی و مــواد غــذایی     -٩

حتما دستهای خود را با آب و صـابون بشـوئيد   ماهی ؛  -مرغ  -پروتئينی خام مثل گوشت قرمز
.  
نيسـت ، بايـد   اگر در منطقه به هر علتي ، امكان دسترسي به آب آشـاميدني بهداشـتي    -١٠

 . دقيقه جوشاند  و  يا   به آب ، محلول آلر دار اضافه آرد  ٢٠آب را به مدت 
و اسـتريل  ) از قبيل پتو ، مالفه ، لباس زير ، ظرف غذا ( جدا آردن وسايل شخصي بيمار   -١١

  آردن آنها



 

 در موارد همه گيـري بعـد از اسـتفاده   ( ضد عفوني آامل توالت بعد از استفاده بيمار از آن -١٢
 )هر فرد 

  جمع آوري و دفع بهداشتي فضوالت انساني -١٣

  دفع بهداشتي فاضالبها - ١۴
  

  :نكات مهم 
  
  . بيماري وبا ،   با درمان مناسب آشنده نيست   -١
ــا درمــان ســاده اي مــا ننــد دادن مايعــات آــافي درمــان     -٢ اغلــب بيمــاران ب

  . ميشوند 
  .فاصله محل دفع فضوالت انساني با منابع آب آشاميدني زياد باشد   - ٣
رعايت بهداشت فردي خصوصا شستشوي دستها قبل از غـذا خـوردن و     - ٤

  بعد از هر اجابت مزاج
در صورت استفاده از مواد غذايي آه قبال پخته شده است حتما بايد آنهـا   - ٥

  .را آامال داغ آنيم 
  استفاده از يخ  بهداشتي  - ٦
از قبيل پتو ، مالفه ، لباس زيـر ، ظـرف   ( جدا آردن وسايل شخصي بيمار  - ٧

  .و استريل آردن آنها ) ذا غ
  استفاده از آب بهداشتي براي شستشو   - ٨
  واآسيناسيون در پيشگيري از وبا موثر نيست - ٩
  
  
  
  

  يكي از روشهاي سالم سازي آب ، آلر زدن به آن است
  

  :طرز کلر  زدن به آب 
  .ارد این محلول کلر مادر نام د. به يك ليتر آب اضافه آنيدین را آلرپودر پرقاشق چاي خوري  ٤

 قطره اضافه آنيد ٣ ؛براي ضد عفوني هر ليتر آب ) کلر مادر ( باال  سپس از محلول
  

  :طرز ضد عفوني آردن ميوه و سبزي 
  .ابتدا ميوه و سبزي ها را پاك آرده و سپس  آنها را انگل زدايي نمائيد  -١
  .دقيقه در محلول آب و مايع ظرف شويي قراردهيد  ٥سبزي ها را  بمدت   -٢
سبزي را داخل آـف آب  . قطره مايع ظرفشويي به آب اضافه گردد  ٥تا  ٣هر ليتر آب ،  به ازاء  -٣

  .بهم بزنيد تا تخم انگل ها از آن جدا شود 
  سبزي انگل زدايي شده را از روي آف آب جمع آوري آرده و با آب سالم شستشو دهيد  -٤
حـل نماييـد و   ” ليتـر آب اضـافه آـرده آـامال    ٥سپس نصف قاشق چاي خوري پودر پرآلرين به  -٥

  .دقيقه داخل آن قرار دهيد  ١٥تا  ١٠سبزي را بمدت 
با آب سالم بهداشـتي شستشـو دهيـد و سـپس مصـرف      ” سبزي ضد عفوني شده را مجددا -٦

  .آنيد 

  
  




