
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مقدمه

وبا یکی از بیماریهای واگیر با قابلیت ایجاد همه 

گیری بزرگ برای بشر می باشد.قدرت ان در مبتال 

کردن ناگهانی تعداد زیادی از افراد جوامع است.در 

موارد شدید و بدون درمان در عرض چند ساعت 

منجر به مرگ انسان می شود.پیدایش بیماری اغلب 

 موجب هراس در ملت ها شده است.

 وبا چیست؟

بیماری واگیردار عفونی است که در انسان ایجاد 

 نوع است: 2بیماری می کند. دارای 

 .التور2  .کالسیک1

می  که نوع التور دارای قدرت همه گیری بیشتری

 باشد.

 راه های انتقال:

آب آلوده به مدفوع انسان 

غذای آلوده 

دست های آلوده 

محلول های پرخطر از نظر ابتال به بیماری 

 وبا:

 در مناطقی که آب آشامیدنی سالم در

 دسترس نیست

 در مناطقی که فاضالب، فضوالت و زباله

 به صورت غیربهداشتی دفع می شود.

 رعایت نمی در مناطقی که بهداشت فردی

 شود.

 

   

          

 عالئم بیماری وبا:

  اسههههاب آبکهههی شهههدید بههها دفعهههات اجابهههت مهههزا

 شمارش شبیه آب برنج و بدبو غیرقابب

نبود دب درد و دب پیچه 

استفراغ بدون حالت تهوع قبلی 

گرفتگی عضالت پشت ساق پا 

احساس پری و غرغر شکم 

عطش فراوان 

فقدان تب 

فقدان خون در مدفوع 

در صوووورت مدووواهده عالئوووم مووو  ور چوووه بایووود   

  رد؟

مراجه به مراکز بهداشتی و درمانی 

 ازتههههههامین آب و امههههههالف بههههههدن بهههههها اسهههههههتفاده 

 (ORSمایعات)سرم خوراکی 

 ،در صهههورتیکه فهههرد قهههادر بهههه نوشهههیدن نباشهههد

تزریهههههق سهههههرم بهههههه صهههههورت اور انسهههههی در 

 مراکز بهداشتی و درمانی

 

 تکمیههههههب دوره درمههههههان و اسههههههتفاده کامههههههب از

آنتهههههی بیوتیهههههک ههههههایی کهههههه پزشهههههک تجهههههویز 

 نموده است.

ORS چیست و چگونه تهیه می دود؟ 

ORS   مخفههههههههOral Rehydration 

Solution  

یعنهههی مهههاده خهههوراکی جبهههران کننهههده آب و امهههالف. ایهههن 

مههههههاده بههههههه صههههههورت پههههههودر در داروخانههههههه و مراکههههههز 

بهداشههتی درمههانی موجههود مهههی باشههد.هر بسههته از پهههودر 

ORS  را در یههههک لیتههههر آب جوشههههیده سههههرد شههههده حههههب

مههی کنههیم و بههه مههرور بهههه بیمههار مههی خههورانیم. قبهههب از 

بایههههد بههههه تههههاری  انقضهههها  آن  ORSاسههههتفاده از پههههودر 

توجههه کنههیم و دقههت داشههته باشههیم کههه پههودر ت ییههر رنهه  

 نداده و چسبنده نباشد.

یهههک در دسوووترب نبوووود موووی تووووا : ORSاگووور 

قاشهههق مربههها خهههوری نمهههک و هشهههت قاشهههق مربهههاخوری 

شههههده حههههب شههههکر را در یههههک لیتههههر آب جوشههههیده سههههرد 

 کرد.

 روش های سالم سازی آب آدامیدنی:

 نگهههههداری در حالههههت جههههوش جوشههههاندن آب و

 دقیقه 3به مدت 

 گنههههدزدایی بهههها قههههرت کلههههر طبههههق دسههههتوالعمب

 کارخانه سازنده

 :قطهههره از کلهههر مهههادر  3اسهههتفاده از کلهههر مهههادر

 لیتر آب اضافه نموده پس از یک  1را به 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

   

اسههههههتفاده از شههههههیر و فههههههرآورده هههههههای لبنههههههی 

 پاستوریزه

خهههههههههههههودداری از خریهههههههههههههد خهههههههههههههوراکی از 

 فروشندگان دوره گرد

اسههههههتفاده از آب سههههههالم در شستشههههههو و طههههههب  

 موادغذایی

 نوشیدن آب مطمئن در مسافرت ها

توجهههه بهههه تابلوههههای هشهههداردهنده و مشهههخت 

 کننده آب آشامیدنی در پارک ها

فصهههب در دقهههت بهههه تهیهههه بهداشهههتی سهههاالدهای 

 ساندویچی ها و رستوران ها

 سالم سازی سبزیجات

دور نگهههههه داشهههههتن موادغهههههذایی از دسهههههترس 

 حشرات و جوندگان و...

نصهههههب تهههههوری مناسهههههب بهههههه درب و پنجهههههره 

یعنهههههههی در  16هههههههها)توری مناسهههههههب نمهههههههره 

عهههدد سهههورا  کوچهههک  16سهههانتیمتر  2/5ههههر

 داشته باشد.

خهههههههودداری از ریخهههههههتن زبالهههههههه در جهههههههوی 

 بر و اماکن عمومیرودخانه ها،معاها،

 کوتاه و تمیز نمودن ناخن ها

شسهههتن دسهههت هههها بههها آب و صهههابون)حداقب بهههه 

ثانیهههههه( قبهههههب از آمهههههاده کهههههردن و  20مهههههدت 

خهههوردن غهههذا و دادن غهههذا بهههه کهههودک پهههس از 

اسههتفاده از توالههت، تمههاس بهها موادغههذایی خههام 

و نشسههههته، تعههههویض کهنههههه و پوشههههاک بچههههه، 

 تماس با زباله

وزارتی مبارزه باا وباا و الاو     دستورالعملهای ع:منب

 پیشگیری و مراقبت بیماری ها

کیلاومتری اااده سالماس     6آدرس بیمارستان :

 انب اهاد کشاورزی

 

 

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان 

 غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

 
 

لطفا در صورت نیاز به  رهنماها ب بها رهاارف   فه       

سوپر وه سر آموزش به  بیاهارمر س   04432722933

   رهزی  ااس حاصل فرما ید.

  

با همکاری کارشناس  سوپروایسر آموزش سالمت

 بهداشت محیط

 

 قابب شرب است. ساعت

:قاشهههههق  1میلهههههی لیتهههههر) 5اسهههههتفاده از آبلیمهههههو

لیتهههر آب اضهههافه  1بههههمربهههاخوری( آبلیمهههو را 

 شرب است.نموده پس از نیم ساعت قابب 

 قههههرار دادن آب در مقابهههههب نهههههور خورشهههههید از

 بعدازظهر 4صبح تا  10ساعت 

: 1مرحلهههههههه سوووووووالم سوووووووازی سوووووووبزی ات: روش

: پهههاک کهههردن سهههبزیجات و خیسهههاندن در آب پاکسهههازی

 دقیقه 5به مدت 

قطههههههره مههههههایع  5الههههههی  3: انگههههههب زدایههههههی: 2مرحلههههههه 

ظرفشهههویی بهههه ازای ههههر لیتهههر آب اضهههافه نمهههوده و بهههه 

جات را سههبزیهههم مههی زنههیم تهها کفههاب ایجههاد شههود سههپس 

 دقیقه در کفاب نگه می داریم. 5به مدت 

گههههرم پههههودر پرکلرین)نصهههه   1: گنههههدزدایی :3مرحلههههه 

لیتههههر آب  5قاشههههق چههههای خههههوری سههههر صهههها (را در 

قیقهههه در ایهههن د 5حهههب نمهههوده و سهههبزیجات را بهههه مهههدت 

 آب نگه می داریم.

توصووویه هوووای بهدادوووتی  هوووت پیدوووگیری از بیمووواری 

 وبا:

 خریهههههههههههد موادغهههههههههههذایی از فروشهههههههههههگاههای

 بهداشتی

 خهههودداری از مصهههر  بسهههتنی ههههای سهههنتی و

 شیرینی های خامه ای در فصب تابستان 
 


