
 : معرفی بیماری وبا

ٍثب یىی اس ثیوبریْبی ٍاگیز ػفًَی است وِ فمط در اًسبى ایجبد 

وٌذ. ػبهل ثیوبری سایی ٍثب یه ثبوتزی ثِ ًبم ٍیجزیَ  ثیوبری هی

ولزا است ٍ سوی وِ ایي هیىزٍة در رٍدُ ثبریه اًسبى تزضح 

ضَد.. ایي ثیوبری چَى  هی وٌذ، ثبػث ایجبد ثیوبری در اًسبى هی

ای ثِ ًبم التَر در آفزیمب پیذا ضذ، ثِ ایي ًبم  اٍلیي ثبر در هٌطمِ

هبًذ ٍ  ثبضذ. ػبهل ثیوبری هذت سیبدی در آة سًذُ هی هطَْر هی

در هٌبطمی وِ سطح آثْبی سیز سهیٌی آى ثبال است، ثیطتز ضبیغ 

است ٍ ثیطتز ػبهل ثیوبریشا اس طزیك هذفَع ٍ فبضالة لبثل اًتمبل 

 است.

 اری وبا :عالئم بیم 

ضخع هجتال ثِ ٍثب، اسْبل خفیف ثذٍى درد ٍ ثذٍى تت دارد وِ 

ضَد، اسْبل ضخع هجتال ثِ ٍثب آثىی ٍ ثِ ضىل  ون ون ضذیذ هی

لؼبة ثزًج است. ثیوبری ٍثب گبّی ّوزاُ استفزاؽ ٍ گبّی ثذٍى 

استفزاؽ است وِ ثِ سزػت ٍ در ظزف سِ الی چْبر سبػت 

ر غَرتی وِ سزیؼب آة ٍ هَجت ون آثی ضذیذ ثذى ضذُ ٍ د

 ضَد. اهالح ثذى ججزاى ًطَد، سجت هزي فزد هجتال هی

دٍرُ پٌْبى ثیوبری ٍثب اس لحظِ ٍرٍد هیىزٍة ثِ ثذى تب ثزٍس  

ثبضذ ٍلی ثِ طَر هؼوَل در  ثیوبری اس چٌذ سبػت تب پٌج رٍس هی

ضَد. ثِ هحض ضزٍع اسْبل  یىی دٍ رٍس ثیوبری ٍثب آضىبر هی

هَرد استفبدُ لزار گیزد ٍ ORSبت فزاٍاى ٍ ضذیذ ثبیستی هبیؼ

سزیؼب ثِ ًشدیىتزیي هزوش ثْذاضتی درهبًی یب خبًِ ثْذاضت 

    .هزاجؼِ ضَد

 راههای انتقال وبا :

ثیوبری ٍثب ثِ دٍ رٍش توبس هستمین ٍ غیزهستمین   راّْبی اًتمبل

تَاًذ اس طزیك توبس ثب چیشّبیی آلَدُ ثِ هیىزٍة  است. ٍثب هی

ّبی آلَدُ ثیوبر، توبس ثب استفزاؽ یب  دست دادى ثب دست ٍثب هبًٌذ

هَاد دفؼی ثیوبر، هلحفِ ٍ لَاسم آلَدُ اٍ هثل لیَاى، ظزٍف ٍ 

حَلِ ٍ.... هٌتمل ضَد وِ ّوِ ایي هَارد، رٍش هستمین اًتمبل 

 ثیوبری است.

تَاًذ اس طزیك خَردى  در رٍش توبس غیزهستمین ثیوبری ٍثب هی

ًٌذ استفبدُ اس چبّْب، استخزّب، جَیجبرّب ٍ آة آلَدُ ثِ هذفَع هب

  .ّبی آلَدُ هٌتمل ضَد دریبچِ

ّبی خبم آلَدُ، استفبدُ اس غذاّبی پختِ  خَردى سجشیجبت ٍ هیَُ

آلَدُ وِ تَسط دست آلَدُ ٍ یب حطزات آلَدُ ضذُ ثبضذ، تغذیِ 

وَدوبى ثب ثطزی ثِ جبی ضیز هبدر،استفبدُ اس ضیزٍ ثستٌی آلَدُ 

غ غیز هطوئي تْیِ ضذُ ثبضذ، اس دیگز راّْبی اًتمبل ٍثب وِ اس هٌبث

 است.

 : راههای پیشگیری ازبیماری وبا 

سؼی وٌین ثزای ًَضیذى آة ، ضستطَی ظزٍف ، خَردى  -1

سجشیجبت اس آة لَلِ وطی ولزدار استفبدُ وٌین. در غیز ایي 

 غَرت آة را ثجَضبًین ٍ پس اس سزد ضذى هػزف وٌین.

ٍثب اس خَردى سجشیجبت خبم پزّیش ضَد. در سهبى ضیَع  -2

ّب را لجل اس هػزف ثب هحلَل پزولزیي  ٍسجشیجبت ٍ هیَُ

 گٌذسدایی ٍ پس اس ضستي ثب آة سبلن هػزف وٌین.

اس خَردى هبّی خبم یب ون پختِ وِ اس آة آلَدُ گزفتِ ضذُ،  -3

 اجتٌبة وٌین.

ٍ اس ثِ دیگزاى تَغیِ وٌین اس ضٌب وزدى در استخزّبی ػوَهی  -4

خَردى آثویَُ ٍ سبًذٍیچ یب ّز غذایی وِ احتوبل دادُ هی ضَد 

 آلَدُ ثبضذ، جذا خَدداری وٌٌذ.

ّبی خَد را  لجل اس غذا خَردى ٍ ثؼذ اس رفتي ثِ تَالت، دست -5

 ثب آة ٍ غبثَى خَة ثطَییذ.

ّب ٍ فضبی سجش  ّب، ثبؽ ّبی هطىَن در پبرن اس آضبهیذى آة -6

 جذاً اجتٌبة وٌیذ 

س هػزف هَاد غذایی، آة هیَُ ٍ آة َّیج، هؼجَى ٍ دیگز ا -7

ّبی وِ تَسط فزٍضٌذگبى دٍرُ گزد  هَاد خَراوی ٍ ًَضیذًی

 گزدد جذاً خَدداری وٌیذ  ػزضِ هی

  .حتی االهىبى اس غذاّبی طجخ ضذُ در هٌشل استفبدُ وٌیذ -8

هَاد خَراوی را در ظزٍف سز ثستِ، دٍر اس هگس ٍ حطزات  -9

 ٌیذ. داری و ًگِ

داری ٍ در هحل  ّبی هخػَظ سثبلِ ًگِ سثبلِ را در ویسِ -11

 هٌبسجی دفغ وٌیذ. 

غذاّب ثبیذ تبسُ ثِ تبسُ ٍ ثِ اًذاسُ ًیبس در یخچبل ٍ دٍر اس  -11

داری ضَد ٍ اس لزار دادى سجشی ٍ  دستزس حطزات ٍ هگس ًگِ

 جبت ًطستِ در یخچبل جذاً خَدداری وٌیذ هیَُ



چٌذ لطزُ آة لیوَ یب لیوَ تزش تبسُ استفبدُ  حتوب ثؼذ اس غذا -12

 ضَد.

ّبی لجٌی پبستَریشُ استفبدُ وٌیذ یب  ّویطِ اس ضیز ٍ فزآٍردُ -13

 دلیمِ لجل اس هػزف جَضبًذ. 21ضیز را ثِ هذت

در هَلغ خزیذ ٍ حول هَاد غذایی، الالهی هثل ًبى را وِ  -14

سجشیجبت لبثل ضستطَ ٍ پختي هجذد ًیستٌذ را در وٌبر هیَُ ٍ 

 ًطستِ ٍگَضت خبم لزار ًذّیذ.

ثزای تْیِ یخ خَراوی اس آة جَضیذُ سزد ضذُ استفبدُ  -15

ضَد در غَرتی وِ اس یخ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ سزد وٌٌذُ ثزای 

ضَد، ثبیستی  ًگْذاری هَاد غذایی استفبدُ یب آة سزد استفبدُ هی

 آًْب را در پَضص هٌبست لزار داد 

بًٌذ وَوَ ٍ .... را لجل اس هػزف ثبیستی غذاّبی پختِ ضذُ ه -16

 ثِ حزارت داؽ رسبًذ ٍ خَرضتْب را لجل اس هػزف جَضبًذ.

ّب حتوب اس لیَاى ضخػی، آة جَضیذُ ٍ  در هسبفزت -17

 ّبی لبثل پَست وٌذى استفبدُ ضَد هیَُ

ضَد ثبیذ ثزًج را در  ثزًج پختِ در فضبی اتبق سزیغ آلَدُ هی -18

 یخچبل ًگْذاری وزد

در ٌّگبم ثزٍس ثیوبری ٍثب حتی االهىبى اس دست دادى پزّیش  -19

 ضَد.

اس توبس ثب هَاد دفؼی ٍ استفزاؽ ٍ لَاسم آلَدُ ثیوبر  -21

 خَدداری ضَد.

 : روش کلر زدن به آب

لیتز آة حل وٌیذ. ایي  1خَری پَدر پزولزیي را در  لبضك چبی 4

استفبدُ لزار گیزد. تَاًذ ثِ ػٌَاى هحلَل هبدر هَرد  هحلَل هی

لطزُ اس ایي هحلَل را ثِ آى  3ثزای ضذػفًَی وزدى ّز لیتز آة، 

 اضبفِ ًوبییذ.

 : توصیه برای ضدعفونی کردن میوه و سبسی 6

 سدایی ًوبییذ. جبت را پبن وزدُ ٍ اًگل اثتذا هیَُ ٍ سجشی -1

دلیمِ در هحلَل آة هبیغ ظزفطَیی  5ّب را ثِ هذت  سجشی  -2

 لزار دّیذ.

ضَیی ثبیذ ثِ آة  لطزُ هبیغ ظزف 5تب  3ثِ اسای ّز لیتز آة،  -3

 اضبفِ وٌیذ. سجشی را در داخل وف آة ثِ خَثی ّن ثشًیذ.

آٍری ًوَدُ ٍ ثب آة سبلن  سجشی را اس رٍی وف آة جوغ -4

 ضستطَ دّیذ.

لیتز آة اضبفِ  5خَری پَدر پزولزیي را ثِ  ًػف لبضك چبی -5

 دلیمِ در داخل آى لزار دّیذ. 15تب  11ًوَدُ ٍ سجشی را ثِ هذت 

سجشی ضذػفًَی ضذُ را هجذدا ثب آة سبلن ٍ ثْذاضتی  -6

  ضستطَ دّیذ.
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