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 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم بهداشت دانشگاه

 نکات مهم در مورد بیماری وبا: موضوع

 تا سالم ٍ احتطام

تا ػٌایت تِ اّویت تیواضی ٍتا ٍ لعٍم تَجِ تِ هسیطیت ایي تیواضی تِ هٌظَض پیطگیطی اظ گستطش آى 

ف هطي ًاضی اظ آى تسیي ٍسیلِ هغالة ذالغِ ضسُ زض هَضز زض جاهؼِ ٍ زضهاى هٌاسة تیواضاى زض جْت حص

هٌتطط  2017اٍت  25ٍتا اظ آذطیي گعاضش ّای ساظهاى جْاًی تْساضت وِ تِ غَضت گعاضش ّفتگی زض تاضید 

ّوىاضاى پعضه ٍ واضضٌاس ٍ تَْضظ ضاغل زض ّوِ سغَح اضایِ  اًتمال تِ ّوِگطزیسُ است جْت استحضاض ٍ 

شایان ذکر است کٍ ایه مطالب بٍ عىًان متمم دستًر العمل بروامٍ يبا ارایٍ . هی گطزز ذسهات سالهتی اضسال

 .گردیدٌ است

 :تعاریف جدید در مورد بیماری وبا

 عثمِ تٌسی هٌاعك اظ ًظط اًتمال تیواضی ٍتا

ضاض زض عی سِ سال گصضتِ اًتمال هحلی تیواضی هَضز ضٌاسایی قاست وِ زض آى  ای ٍتا هٌغمِ آًسهیههٌغمِ 

ّط وطَضی وِ . هٌغمِ هَضز ًظط هی تَاًس زض حس استاى، ضْطستاى ٍ حتی وَچىتط اظ آى ًیع تاضس. گطفتِ است

حسالل یىی اظ هٌاعك تا ذػَغیت هَضز اضاضُ زض تاال ضا زاضتِ تاضس تِ ػٌَاى وطَض آًسهیه ٍتا ضٌاسایی هی 

 .  ضَز

ُ زض آى ضطایظ فطٌّگی، التػازی ٍ هحیغی تاػث ٍتا هٌغمِ هحسٍزی است ن (Hot Spot) هٌغمِ زاؽ اًتمال

افعایص اًتمال تیواضی هی ضًَس ٍ زض آى هٌغمِ تیواضی ٍتا تِ غَضت زاین یا زض زٍضُ ّای هٌظن تطٍظ پیسا هی 

تسیي تطتیة هٌاعمی وِ زض آى ّا تا تَجِ تِ ضطایظ شوط ضسُ زض تاال احتوال اًتمال تیواضی ٍجَز زاضتِ ٍلی . وٌس

 .آى ّا گعاضش ًطسُ است تِ ػٌَاى هٌاعك زاؽ اًتمال تیواضی زض ًظط گطفتِ هی ضًَس تیواضی اظ

لصا تا تَجِ تِ ایي تؼاضیف ضوا هی تَاًیس تطضسی فطهاییس وِ هٌغمِ ضوا اظ ًظط تیواضی ٍتا آًسهیه است 

. ًتمال تیواضی ّستٌسٍ یا ایي وِ وسام یه اظ هٌاعك تحت پَضص زاًطگاُ یا زاًطىسُ ضوا جعء هٌاعك زاؽ ا یا ذیط
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ایي واض هی تَاًس تا تَجِ تِ هغالة اضایِ ضسُ زض واضگاُ ضاهسط زض اضزیثْطت سال جاضی جعء ترطی اظ اضظیاتی 

  . ذغط اًتمال تیواضی ّای اسْالی تاضس

 عغیاى ًاضی اظ ٍتا هَلؼی زض ًظط گطفتِ هی ضَز وِ حسالل یه هَضز تاییس ضسُ ٍتا: تؼطیف عغیاى تیواضی ٍتا

تطٍظ تیواضی ٍتا زض هٌغمِ ای  اگط ػالٍُ تط ایي. ٍجَز زاضتِ تاضس هیىطٍب تِ ّوطاُ ضَاّس ٍجَز اًتمال هحلی

زض غَضتی ،  اتفاق افتس یزض عی زٍ ّفتِ هتَالی ٍ تاییس ضسُ آظهایطگاُاًتمال تیواضی زض آى ثاتت ضسُ لثال وِ 

تَجِ زاضتِ تاضیس وِ . عغیاى زض ًظط گطفتِ هی ضَزتِ ػٌَاى  ،تطٍظ تیواضی تیص اظ حس اًتظاض تاضسوِ ایي 

تِ غَضت هتطازف زض ًظط ( Cholera outbreak) ٍ عغیاى ٍتا ( Cholera epidemic)ػٌاٍیي ّوِ گیطی ٍتا 

 . گطفتِ هی ضًَس

 :عوامل خطر انتقال و شدت بیماری

هی ضًَس  عن هٌغمِ جنذغط اتتال تِ ٍتا زض ضطایظ جاتجایی ّای اًساًی ٍسیغ وِ زض آى جوؼیت زض ی

 . اتفاق هی افتس ،ٍ هؼوَال ّوطاُ تا ووثَز زستطسی تِ ذسهات تْساضتی زضهاًی ٍ آب سالن است

ضست تیواضی تِ تؼساز هیىطٍب ٍتای ذَضزُ ضسُ، ًمع ایوٌی اوتساتی، حاهلگی، ػسم ضیطزّی تا ضیط هازض ٍ تِ 

ا، ًمػاى تَلیس اسیس هؼسُ تِ ذاعط تیواضی ّای گَاضضی، زًثال آى ػسم اًتمال ایوٌی اظ هازض تِ وَزن تط ػلیِ ٍب

 . تستگی زاضز Oسَء تغصیِ، ٍ زاضتي گطٍُ ذًَی 

 :درمان بیماری وبا

زض عی ّوِ گیطی ٍتا تجَیع آًتی تیَتیه تطای تیواضاى ذیلی تس حال وِ ًیاظ تِ تستطی زاضتِ تاضٌس 

ایظ تجَیع آًتی تیَتیه تاػث واّص حجن اسْال، زض ایي ضط. تسٍى زض ًظط گطفتي سي تیواضاى تَغیِ هیطَز

زٍضُ ػالهت زاض تَزى تیواض، هست ظهاى تستطی زض تیواضستاى ٍ زٍضُ زفغ هیىطٍب اظ هسفَع ٍ تِ زًثال آى 

سال ًیع هی تَاًس تاػث زٍضُ  5هاُ تا  6زض تچِ ّای ( Zn)تجَیع هىول ضٍی . واّص زٍضُ ػفًَت ظایی هی گطزز

 . زٍ حجن اسْال هی گطز

اضش ّفتگی ساظهاى جْاًی تْساضت زاوسی سیىلیي زاضٍی اٍل تطای زضهاى ٍتا است وِ تطای تا تَجِ تِ گع

. گیطزهیزضهاى ّوِ تیواضاى اظ لثیل تعضگساالى، اعفال ٍ ظًاى تاضزاض هی تَاًس هَضز استفازُ لطاض 
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تِ زاوسی سیىلیي ٍجَز زاضز، سیپطٍفلَوساسیي ٍ آظٍتطیوایسیي زاضٍّای جایگعیي زض ضطایغی وِ هماٍهت 

در ایه مًرد حتما باید بٍ دستًرالعملی کٍ َر سال از طرف مرکس مدیریت بیماری َای ياگیر ارسال . ّستٌس

بر ایه اساس فعال در کشًر برای بیماران ياجد شرایط َمان طًر کٍ قبال ابالغ شدٌ . شًد تًجٍ فرماییدمی

 . بًد سیپريفالکسًسیه است

هیىطٍب ّای جسا ضسُ زض ظهاى تطٍظ ّوِ گیطی ّا  ّای ت آًتی تیَتیىی تایس تطای ًوًَِآظهَى حساسی

زض ضوي زض ولیِ هَاضز تجَیع . اًجام ضسُ ٍلی تطای تیواضاًی وِ تِ غَضت ته ته ایجاز هی ضًَس الظم ًیست

 . آًتی تیَتیه تایس ضطایظ هٌغ هػطف ًٍیع ػَاضؼ جاًثی زض ًظط گطفتِ ضَز

 :پیشگیری

ضیي ضاُ پیطگیطی اظ تیواضی ٍتا تْثَز زستطسی تِ آب تویع ٍ زفغ هٌاسة فاضالب ٍ ٍاوسیٌاسیَى تْت

تط ػلیِ ٍتا تٌْا تِ ػٌَاى هىول پیطگیطی اظ اتتال تِ ٍتا تىاض هی ضٍز وِ هی تَاًس زض وَتاُ یا هیاى هست اجطایی 

سثة  O1تتال تِ ػفًَت تِ سطٍگطٍج تایس تَجِ زاضت وِ ایوٌی ػلیِ ٍتا هثتٌی تط سطٍگطٍج است ٍ ا. ضَز

ٍاوسي تایس زض غَضت تػوین تِ ٍاوسیٌاسیَى ػلیِ تیواضی ٍتا . ًوی ضَز O 139هحافظت تط ػلیِ سطٍگطٍج 

 .هَضز استفازُ لطاض گیطز 2زض افطاز تاالی 

 :تػوین تطای اجطای ٍاوسیٌاسیَى تط ػلیِ ٍتا تِ ضطایظ ظیط تستگی زاضز

 ستطش ٍتا زض جوؼیت ّای ذاظ ٍ زض هٌاعك جغطافیایی ذاظ ٍجَز احتوال تاالی ذغط ي -

اهىاى تطًاهِ ضیعی تطای تحت پَضص لطاض زازى حساوثطی افطاز ٍاجس ضطایظ تطای زضیافت ٍتا وِ زض  -

تطای افطاز تاالی یه سال تا تَجِ تِ ًَع ٍاوسي هَضز ) هٌاعك هَضز ّسف ایي تطًاهِ ظًسگی هی وٌٌس 

 .زٍجَز زاضتِ تاش( استفازُ

سال لثل زض جوؼیتی ذاظ ٍاوسیٌاسیَى ّوگاًی اًجام  3ٍاوسیٌاسیَى ػلیِ ٍتا زض ضطایغی وِ زض عی  -

اًجام ًویطَز؛ هگط آى وِ تِ ذاعط پَضص ( تِ غَضت تطگعاضی تسیج ّای تلمیح ٍاوسي)ضسُ تاضس 

ت زض سغح ًاهٌاسة ٍاوسیٌاسیَى زض تسیج لثلی ٌَّظ اًتمال آلَزگی ٍجَز زاضتِ، یا جاتجایی جوؼی

 . ٍسیؼی اتفاق افتازُ تاضس
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زض ضطایغی وِ احتوال ذغط آلَزگی تِ هیىطٍب ٍتا ّوچٌاى ٍجَز زاضتِ تاضس ٍ زض غَضتی وِ ٍاوسیٌاسیَى 

سال  3اًجام ضسُ تاضس، تلمیح هجسز ٍاوسي هی تَاًس تؼس اظ ( Whole Cell)لثلی تا استفازُ اظ ٍاوسي واهل 

اضیس وِ ٍاوسي ٍتا هی تَاًس تِ ّوطاُ سایط ٍاوسي ّای تعضیمی ٍ یا ذَضاوی تَجِ زاضتِ ب. هجسزا اًجام ضَز

 . هَضز استفازُ لطاض گیطز

 : کنترل وبا در مناطق آندمی

زض ایي هٌاعك ٍاوسیٌاسیَى ّوِ هطزم تسٍى زض ًظط گطفتي ٍضؼیت احتوال اًتمال آلَزگی زض آًْا ًثایس  

جوؼیت ّسف اظ ًظط اًتمال تیواضی ٍ ػَاهل ذغط آى هَضز اضظیاتی  هؼوَال زض ایي ضطایظ تایس حتوا. اًجام ضَز

زض ایي هیاى فمظ گطٍُ ّای زض . لطاض گیطًس ٍ ّوچٌیي اظ ًظط جغطافیایی ًماط زاؽ اًتمال ػفًَت تؼییي ضًَس

 .هؼطؼ ذغط جوؼیت تایس ّسف ٍاوسیٌاسیَى تاضٌس ًِ ّوِ جوؼیت

هاى هٌاسة تیواضاى، تاهیي آب سالن ٍ ضاُ اًساظی سیستن تْساضتی زض ظهاى عغیاى ّای ًاضی اظ تیواضی ٍتا،  زض

زض ایي ضطایظ تلمیح ٍاوسي تطای ووه . فاضالب، ٍ جلة هطاضوت هطزم اغل ّای اٍلیِ زض وٌتطل تیواضی ّستٌس

 . تِ پیطگیطی اظ اًتطاض تیواضی تِ سایط هٌاعك هی تَاًس زض ًظط گطفتِ ضَز

زض ضطایظ تحطاى ّای : ٍ فَضیتْای اًساًی( جٌگی ىآٍاضگاهثل ضطایظ )ػیت جن جاتجاییوٌتطل ٍتا زض ضطایظ 

اًساًی وِ ذغط اًتمال تیواضی ٍتا ٍجَز زاضز ٍلی ٌَّظ ّوِ گیطی آى اتفاق ًیفتازُ است ٍاوسیٌاسیَى ذَضاوی 

اسیَى تِ زض ایي ضطایظ اجطای تطًاهِ ٍاوسیي. تط ػلیِ ٍتا تِ ػٌَاى آهازگی هضاػف تایس زض ًظط گطفتِ ضَز

اجطای تسیج ّای تلمیح ٍاوسي تطای اعویٌاى اظ ایي وِ ٍاوسیٌاسیَى  .ظیطساذت ّای هحلی ًیع تستگی زاضز

تایس  HIVزض ّط حال گطٍُ ّای ظًاى تاضزاض ٍ ضیطزُ ٍ افطاز آلَزُ تِ . حتوا اًجام ذَاّس ضس تسیاض هفیس است

 . حتوا جعء گطٍُ ّای زضیافت وٌٌسُ ٍاوسي تاضٌس
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 :ريوًشت

سطواض ذاًن ظًس ػثاس آتازی زتیطذاًِ م تْساضتی زاًطگاُ ع ج ٍ خ ب ز ایطاى  


