وبا را مي توان با مايع درماني خوراكي يا تزريقي
و جايگزيني الكتروليت ها بصورت موفق درمان
كرد .معموالً وبا از طريق آب يا غذاي آلوده به
مدفوع و يا حتي بزاق فرد آلوده منتقل مي شود.
آموزش مردم درباره غذا و آب سالم و شتشوي
دستها پس از استفاده از توالت يا آبريز از بروز
موارد جديد جلوگيري مي كند.
عالئم ونشانه ها
تقريبا ً  57درصد از افرادي كه دچار عفونت با
ويبريوكلرا مي شوند هيچ نشانه اي از بيماري
ندارند
وباي عالمتداربااسهال آبكي حجيم بدون تب و
زورپيچ شكم آغازميگردد.
مدفوع بيماران وبايي ظاهرمايع شفاف آغشته به
موكوس سفيدر نگ ميگيرد كه مدفوع آب برنجي
نام دارد .معموالً بدون بو بوده يا بوي ماهي را
دارد .استفراغ و كرامپ هاي دردناك در پاها شايع
مي باشد .در موارد شديد بيماري زورپيچ در معده
و درد در دستها و پاها ممكن است وجود داشته
باشد .پوست بدن در افراد مبتال ،چروكيده و ادرار
آنان كم و بسيار غليظ مي شود

وباي التور:
بيماري اسهالي مناطق گرمسيري (يا در فصول
گرم مناطق ديگر) است كه توسط باكتريي بنام
ويبريوكلرا ايجاد مي شود كه منحصراً انسان را
مبتال مي كند و عاليم آن ناشي از سمي است كه
توسط ميكروب در روده انسان ترشح مي گردد .
انتقال بيماري از طريق دست هاي آلوده ،تماس با
مواد دفعي و استفراغ بيماران و مالفه ها و لوازم
آلوده ،همچنين آب آلوده به مدفوع ،سبزي و ميوه
هاي خام آلوده يا شسته شده با آب آلوده و يا
غذاي آلوده شده توسط دست يا مگس امكان پذير
است.
اين باكتري بر روي مخاط دستگاه گوارش انسان
تأثير گذاشته و دفع مايع را از راه مدفوع افزايش
مي دهد .وباي التور يك بيماري حاد اسهالي است
كه بيماران وبائي بطور مشخص دچار اسهال
آبكي همراه با دهيدراتاسيون مي شوند .اين
بيماري به شدت مسري مي باشد .ويژگي
مشخص وبا آغازناگهاني اسهال جهنده بدون فشار
وآبكي است كه به دنبال آن استفراغ  ،كم آب شدن
سريع  ،گرفتگي ماهيچه ها و كم شدن ادرار فرا
مي رسد .ميزان كشندگي بيماري در صورت عدم
جايگزيني سريع مايعات و الكتروليت بدن  03الي
 03درصد مي باشد.
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عالئم خطر:

چگونه بايدبابيمارمبتالبه اسهال برخورد كرد:

جود خون در مدفوععطش فراواناستفراغ شديد و مداوم  -عدم توانائي نوشيدن وخوردن
 وخيم شدن حال بيمار تب بسيار باال دفع بيش از حد اسهالآبكي
-بي حالي شديد

 دفع زياد مايعات از بدن منجر به مرگ ميشود بنابراين درصورت وجود استفراغ ،مدت
 63الي  03دقيقه به فرد هيچگونه خوراكي داده
نشود .و سپس بتدريج شروع به خوراندن مايعات
شود.
· براي جبران كم آبي بدن بيمار مبتال به اسهال
به طريق زير عمل شود :

بيشترين راه اپيدمي وبا در كشور ،افراد ناقل و
مبتال به اين بيماري هستند .انتقال وبا از انسان به
انسان از راههاي زير صورت مي گيرد:

مايعات مورد نياز براي كودكان (زير  1ماه) :
شير مادر  ،محلول  ( O.R.Sاو.آر.اس ادامه
تغذيه كودك با شير مادر  ،حتي بيش از گذشته،
در هنگام اسهال از اهميت فوق العاده اي
برخوردار است.

آب آلوده به مدفوع (منابع آب بدون نظارت)
شامل  :استخرهاي بدون كلر كافي و ،...
آشاميدني ها و خوراكي هاي آلوده.

مايعات مورد نياز براي كودكان باالي  1ماه و
بزرگساالن :سوپ ،دوغ ،فرني ،چاي خيلي كم
رنگ و كم شيرين  ،محلول O.R.S

شايان ذكر است خوردني و آشاميدني آلوده با همه
گيري وبا رابطه مستقيم دارد و شيردادن كودكان
با بطريي كه با ماده ضد عفوني به خوبي تميز
نشده باشد يك عامل خطر چشمگير براي
شيرخواران است

 ادامه تغذيه در جريان اسهال باعث بهبودسريعتر مي شود و از مشكالت بعدي جلوگيري
مي كند.

راههاي انتقال وبا:

 جهت تغذيه فرد مبتال به اسهال همراه با بياشتهايي ،بايد كوشش شود كه فرد بيمار به دفعات
و مقدار كافي تغذيه شود.

 كودكاني كه دوران نقاهت پس از اسهال را ميگذرانند الاقل به مدت يك هفته نياز به غذاي
اضافي دارند.
نكات آموزشي وراههاي پيشگيري ازشيوع
بيماريهاي عفوني دستگاه گوارش:
هميشه از آب لوله كشي تصفيه شده استفاده كنيداز يخ هاي قالبي و كارخانه اي غير بهداشتي
استفاده ننماييد.
هميشه از شير و فرآورد ههاي لبني پاستوريزه
استفاده كنيد يا شير را به مدت  03دقيقه قبل از
مصرف بجوشانيد.
حتي االمكان تا برطرف شدن خطر سرايت وبا،
از مصرف سبزيجات ،كاهو ،كلم ،خيار ،گوجه
فرنگي و  ...خودداري نماييد.
از قرار دادن سبزي و ميوه جات نشسته و ضد
عفوني نشده در يخچال جداً خودداري كنيد.
 قبل از غذا خوردن و دست زدن به موادغذايي ،دست هاي خود را با آب و صابون خوب
بشوييد.
 قبل ازتهيه،توزيع وخوردن غذاوقبلازغذاياشيردادن به كودك حتماًدستهارابا آب و
صابون بشوييد.
 -61دستهارابعدازاجابت مزاج (رفتن به توالت)
،شستن و تميزكردن كودك و بعد از دست زدن به
مواد غذايي خام نظير سبزيجات،گوشت،ماهي

