ظزٚف  ٚحٙٔ ....ٚ ِٝٛتمُ ضٛد .و ٕٝٞ ٝایٗ ٔٛارد ،رٚش
ٔستمیٓ ا٘تمبَ ثیٕبری است.
در رٚش تٕبس غیزٔستمیٓ ثیٕبری ٚثب ٔیتٛا٘ذ اس طزیك خٛردٖ
آة آِٛد ٜثٔ ٝذفٛع ٔب٘ٙذ استفبد ٜاس چبٜٞب ،استخزٞب ،خٛیجبرٞب ٚ
دریبچٞٝبی آِٛدٙٔ ٜتمُ ضٛد.

ٚثب یىی اس ثیٕبریٞبی ٚاٌیزدار ػف٘ٛی است و ٝفمط در ا٘سبٖ
ایدبد ثیٕبری ٔیوٙذ .ػبُٔ ثیٕبریسایی ٚثب یه ثبوتزی ث٘ ٝبْ
ٚیجزی ٛوّزا ) (VIBRIO CHOLERAاست  ٚسٕی وٝ
ایٗ ٔیىزٚة در رٚد ٜثبریه ا٘سبٖ تزضح ٔیوٙذ ،ثبػث ایدبد
ثیٕبری در ا٘سبٖ ٔیضٛد .ایٗ ثیٕبری ثبػث اسٟبَ ضذیذ ٚ
آثىی ضذ ٚ ٜدر غٛرتی و ٝدرٔبٖ ٘طٛد ٔیتٛا٘ذ ٔٙدز ث ٝوٓ
آثی ثذٖ  ٚدر ٟ٘بیت ٔزي ثیٕبر ضٛد.
ضخع ٔجتال ثٚ ٝثب ،اسٟبَ خفیف ثذ ٖٚدرد  ٚثذ ٖٚتت دارد وٝ
وٓوٓ ضذیذ ٔیضٛد ،اسٟبَ ضخع ٔجتال ثٚ ٝثب آثىی  ٚثٝ
ضىُ ِؼبة ثز٘ح است .ثیٕبری ٚثب ٌبٞی ٕٞزا ٜاستفزاؽ ٌ ٚبٞی
ثذ ٖٚاستفزاؽ است و ٝث ٝسزػت  ٚدر ظزف س ٝاِی چٟبر
سبػت ٔٛخت وٓ آثی ضذیذ ثذٖ ضذ ٚ ٜدر غٛرتی و ٝسزیؼبً آة
 ٚأالح ثذٖ خجزاٖ ٘طٛد ،سجت ٔزي فزد ٔجتال ٔیضٛد.

پی
راه کاراهی مراقبتی رد شگیری از بیماری وبا

خٛردٖ سجشیدبت ٔ ٚیٜٞٛبی خبْ آِٛد ،ٜاستفبد ٜاس غذاٞبی پختٝ
آِٛد ٜو ٝتٛسط دست آِٛد ٚ ٜیب حطزات ،آِٛد ٜضذ ٜثبضذ ،تغذیٝ
وٛدوبٖ ثب ثطزی ث ٝخبی ضیز ٔبدر ،استفبد ٜاس ضیز ٚثستٙی آِٛدٜ
و ٝاس ٔٙبثغ غیز ٔطٕئٗ تٟی ٝضذ ٜثبضذ ،اس دیٍز راٜٞبی ا٘تمبَ
ٚثب است.
 -1سؼی وٙیذ ثزای ٘ٛضیذٖ آة ،ضستطٛی ظزٚف ،خٛردٖ
سجشیدبت اس آة ِِٝٛوطی وّزدار استفبد ٜوٙیذ .در غیز ایٗ
غٛرت آة را ثدٛضب٘یذ  ٚیب وّز س٘ی وٙیذ  ٚسپس ٔػزف وٙیذ.
 -2در سٔبٖ ضیٛع ٚثب اس خٛردٖ سجشیدبت خبْ پزٞیش ضٛد ٚ
سجشیدبت ٔ ٚیٜٞٛب را لجُ اس ٔػزف ثب ٔحّ َٛپزوّزیٗ
ٌٙذسدایی  ٚپس اس ضستٗ ثب آة سبِٓ ٔػزف وٙیذ.
 -3اس خٛردٖ ٔبٞی خبْ یب وٓ پخت ٝو ٝاس آة آِٛدٌ ٜزفتٝ
ضذ ،ٜاختٙبة وٙیذ.
 -4ث ٝدیٍزاٖ تٛغی ٝوٙیذ اس ضٙب وزدٖ در استخزٞبی ػٕٔٛی
 ٚاس خٛردٖ آثٕی ٚ ٜٛسب٘ذٚیچ یب ٞز غذایی و ٝاحتٕبَ دادٔ ٜی-
ضٛد آِٛد ٜثبضذ ،خٛدداری وٙٙذ.
 -5لجُ اس غذا خٛردٖ  ٚثؼذ اس رفتٗ ث ٝتٛاِت ،دستٞبی خٛد
را ثب آة  ٚغبث ٖٛخٛة ثطٛییذ.

دٚر ٜپٟٙبٖ ثیٕبری ٚثب اس ِحظٚ ٝرٚد ٔیىزٚة ث ٝثذٖ تب ثزٚس
ثیٕبری اس چٙذ سبػت تب پٙح رٚس ٔیثبضذ ِٚی ث ٝطٛر ٔؼٕ َٛدر
یىی د ٚرٚس ثیٕبری ٚثب آضىبر ٔیضٛد .ثٔ ٝحض ضزٚع اسٟبَ
ضذیذ ثبیستی ٔبیؼبت فزاٚاٖ ٛٔ ٚرد استفبد ٜلزار ٌیزد ORS ٚ
سزیؼبً ث٘ ٝشدیىتزیٗ ٔزوش ثٟذاضتی درٔب٘ی ٔزاخؼ ٝضٛد.
ا٘تمبَایٗ ثیٕبری ث ٝد ٚرٚش تٕبس ٔستمیٓ  ٚغیزٔستمیٓ
غٛرت ٔیٌیزدٚ .ثب ٔیتٛا٘ذ اس طزیك تٕبس ثب چیشٞبیی آِٛد ٜثٝ
ٔیىزٚة ٚثب ٔب٘ٙذ دست دادٖ ثب دستٞبی آِٛد ٜثیٕبر ،تٕبس ثب
استفزاؽ یب ٔٛاد دفؼی ثیٕبرّٔ ،حفِٛ ٚ ٝاسْ آِٛد ٜأ ٚثُ ِیٛاٖ،

تهیه و میظنت :واحد بهدا شت محیط بیمارستان بازرگاانن
تلفه بیمارستان33555333-3 :
آدرس سایت بیمارستان:
Bazargananhospital.ir

آدرس :اتوبان شهید محالتی ،جىب پل ری
تابستان 3317

مرحله ( )5اوگلزدایی:
ثؼذ اس پبوسبسی سجشیدبت ،یه ظزف ِ 5یتزی را پز اس آة وٙیذ
 ٚثؼذ ث ٝاسای ٞز ِیتز آة  3تب  5لطزٔ ٜبیغ ظزفطٛیی داخُ آٖ
ثزیشیذ  ٓٞ ٚثش٘یذ .سپس سجشیدبت را داخُ وفبة لزار دٞیذ ٚ
ثؼذ اس  5دلیم ٝسجشی را اس داخُ وفبة خبرج وزد ٚ ٜثب آة سبِٓ
وبٔالً ضستط ٛدٞیذ تب تخٓ اٍُ٘ٞب  ٚثبلیٕب٘ذٔ ٜبیغ ظزفطٛیی اس
آٟ٘ب خذا ض٘ٛذ.
مرحله ( )3گىدزدایی:
ثزای ضذػف٘ٛی  ٚاس ثیٗ ثزدٖ ٔیىزٚةٞب ،یه ٌزْ (٘ػف
لبضك چبیخٛری) پٛدر پزوّزیٗ  71درغذ را در ظزف ِ 5یتزی
پز اس آة ریخت ،ٝوبٔالً حُ وٙیذ تب ٔحٌّٙ َٛذسدایی وٙٙذٜ
ثذست آیذ .سپس سجشی اٍُ٘ سدایی ضذ ٜرا ثزای  5دلیم ٝدر
ایٗ ٔحّ َٛلزار دٞیذ تب ٔیىزٚةٞبی آٖ اس ثیٗ ثز٘ٚذ.
اٌز پٛدر پزوّزیٗ در دستزس ٘جبضذ ٔیتٛا٘یذ اس ٞز ٔبدٜ
ٌٙذسدایی وٙٙذٔ ٜدبس دیٍزی و ٝدر دارٚخب٘ٞٝب ٔ ٚغبسٜٞب ٚخٛد
دارد طجك دستٛراِؼُٕ ٔػزف آٖ ،استفبد ٜوٙیذ.
مرحله ( )4شستشو:
سجشی ضذػف٘ٛی ضذ ٜرا ٔدذداً ثب آة سبِٓ ثطٛییذ تب ثبلیٕب٘ذٜ
وّز اس آٖ خذا ضٛد  ٚسپس ٔػزف ٕ٘بییذ.
 )1رئیسی ،احٕذ ٕٞ ٚىبراٖ ،رإٙٞبی خبٔغ ٘ظبْ ٔزالجت
ثیٕبریٞبی ٚاٌیز ثزای پشضه خب٘ٛادٚ ،ٜسارت ثٟذاضت،
درٔبٖ  ٚآٔٛسش پشضىی ٔؼب٘ٚت ثٟذاضتٔ ،زوش ٔذیزیت
ثیٕبریٞبی ٚاٌیز ،سٔستبٖ  ،91چبح اَٚ
 )2دوتز وزیٕی سارچی ،ػّیاوجز ،اپیذٔیِٛٛصی ثیٕبری ٞبی
ٚاٌیزدار ،تبِیف وتبة ٞبی درسی ٔؼب٘ٚت تزثیت  ٚآٔٛسش
سپب ،ٜپبییش  ،1387چبح اَٚ
 )3دوتز پیز ،ٜیٛضب ٕٞ ٚىبراٖ ،وٙتزَ ٔ ٚجبرس ٜثب ٌٕٝٞیزی
ٚثب٘ ،طز ٟٔزآٚش ،تبثستبٖ  ،1384چبح اَٚ

ٕٞ -11یط ٝاس ضیز  ٚفزآٚردٜٞبی ِجٙی پبستٛریش ٜاستفبد ٜوٙیذ
یب ضیز را ثٔ ٝذت 21دلیم ٝلجُ اس ٔػزف خٛضب٘ذ.
 -12اس لزار دادٖ ٔٛادغذایی خبْ در وٙبر ٔٛادغذایی پختٝ
اختٙبة وٙیذ.
 -13ثزای تٟی ٝیخ خٛراوی اس آة خٛضیذ ٜسزد ضذ ٜاستفبدٜ
ضٛد در غٛرتی و ٝاس یخ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٙجغ سزد وٙٙذ ٜثزای
ٍٟ٘ذاری ٔٛادغذایی استفبد ٜیب آة سزد استفبدٔ ٜیضٛد ،ثبیستی
آٟ٘ب را در پٛضص ٔٙبست لزار داد.
ٛٔ -14ادغذایی پخت ٝضذ ٜرا لجُ اس ٔػزف ثطٛر وبُٔ داؽ
وزد ٚ ٜثدٛضب٘یذ.
 -15ثز٘ح پخت ٝدر فضبی اتبق سزیغ آِٛدٔ ٜیضٛد ثبیذ ثز٘ح را
در یخچبَ ٍٟ٘ذاری وزد.
 -16اس تٕبس ثب ٔٛاد دفؼی  ٚاستفزاؽ ِٛ ٚاسْ آِٛد ٜثیٕبر
خٛدداری ضٛد.
ثیٕبری ٚثب ث ٝراحتی لبثُ درٔبٖ است أب چ ٖٛوٓ آثی ثذٖ ثٝ
سزػت در آٖ اتفبق ٔی افتذ ،سزػت ػُٕ در ا٘تمبَ ثیٕبر ثٝ
ٔزاوش درٔب٘ی  ٚضزٚع درٔبٖ ثسیبر ٔ ٟٓاست.
ٔػزف آة اغّیتزیٗ را ٜثزای درٔبٖ ٚثب است .ثب تٛخ ٝث ٝضذت
اسٟبَ ثزای خبیٍشیٗ وزدٖ آة اس دست رفتٝی ثذٖ ،اس درٔبٖ
ثب استفبد ٜاس ٔبیؼبت اس طزیك ٔٛاد خٛراوی  ٚیب اس طزیك ٚریذی
استفبدٔ ٜیضٛدٕٟٔ .تزیٗ اغُ درٔبٖ خجزاٖ آة  ٚأالح اس
دست رفت ٝثذٖ ٔیثبضذ.
در غٛرتیى ٝدر ٔٙشَ یب در ٔحُ البٔت سزْ خٛراوی در
دستزس ٞست (ORS) ،ث ٝا٘ذاس ٜوبفی و ٝاحسبس تطٍٙی ثز
طزف ضٛد ،استفبدٌ ٜزدد .در غٛرت ٘جٛدٖ سزْ خٛراوی آة ٚ
ٔبیؼبت ٔب٘ٙذ چبی وٓرً٘ ثٔ ٝیشاٖ وبفی ٔػزف  ٚثٝ
٘شدیىتزیٗ ٔزوش درٔب٘ی ٔزاخؼ ٝضٛد.
مرحله ( )3پاکسازی:
اثتذا سجشیدبت را ثخٛثی پبن وزد ٚ ٜثب آة تٕیش ضستطٔ ٛی-
دٞیٓ تب ٔٛاد سائذ  ٚ ٌُ ٚالی آٖ ثزطزف ٌزدد.

 -6اس آضبٔیذٖ آةٞبی ٔطىٛن در پبرنٞب ،ثبؽٞب  ٚفضبی
سجش خذاً اختٙبة وٙیذ.

 1۵گزم (یک قاشق غذاخَری سز پز) پَدر پزکلزیي
ّ( ۷۰%یپَکلزیت سدین) را بِ یک لیتز آب اضافِ
کزدُ ٍ بزای  ۲دقیقِ بِ ّن بشًید .هحلَل پس اس یک
ساعت بزای ضدعفًَی کزدى آب ّای هشکَک قابل
استفادُ است.
هحلَل کلز هادر را در بطزی تیزُ رًگ ،در جای خٌک
ٍ دٍر اس ًَر ٍ دستزس اطفال ًگْداری ًوائید .ایي
هحلَل بِ هدت یک هاُ بزای ضدعفًَی آبّای
هشکَک قابل استفادُ است.
بزای ضدعفًَی آب ّای هشکَک ،با قطزُ چکاى  ۳یا
 ۴قطزُ اس هحلَل کلز هادر را بِ ّز لیتز آب اضافِ
ًوَدُ ،بْن سدُ ٍ بعد اس یک ساعت آى را هصزف
ًوائید .آب ضدعفًَی شدُ بِ ایي رٍش هدت ۲۴
ساعت قابلیت استفادُ دارد.

 -7اس ٔػزف ٔٛادغذایی ،آة ٔی ٚ ٜٛآة ٛٞیحٔ ،ؼد ٚ ٖٛدیٍز
ٔٛاد خٛراوی ٛ٘ ٚضیذ٘یٞبی و ٝتٛسط فزٚضٙذٌبٖ دٚرٌ ٜزد
ػزضٔ ٝیٌزدد خذاً خٛدداری وٙیذ.
 -8حتی االٔىبٖ اس غذاٞبی طجخ ضذ ٜدر ٔٙشَ استفبد ٜوٙیذ.
 -9غذاٞب ثبیذ تبس ٚ ٜث ٝا٘ذاس٘ ٜیبس در یخچبَ  ٚدٚر اس دستزس
حطزات ٍٔ ٚس ٍ٘ٝداری ضٛد  ٚاس لزار دادٖ سجشی ٔ ٚیٜٛخبت
٘طست ٝدر یخچبَ خذاً خٛدداری وٙیذ.
 -11سثبِ ٝرا در ویسٞٝبی ٔخػٛظ سثبٍِٝ٘ ٝداری  ٚدر ٔحُ
ٔٙبسجی دفغ وٙیذ.

