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 .دستٟا

 
 

 .ٌشارش ٔٛارد تیٕاری تٝ ٔزاوش تٟذاضتی درٔا٘ی
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ٌٙذسدایی سزٚیسٟای تٟذاضتی ، ٔذفٛع ٚ ٚسایُ تیٕاراٖ تدٛسدیّدٝ ٔدٛاد         
 .ٌٙذسدا ٚ حزارت
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:تغذیه در بیواراى هبتال به وبا

، دٚؽ ، آش ، سٛج ٚ آب ٔیٜٛ طثیؼی ( ORS)اٚ آر اسسرم : ٔایؼات 
 ... (سیة ، ٞٛیح ٚ ) 

 .پزواِزیغذای تاسٜ ٚ : غذا 

ٜ :  توجه ٞدای    ضزٚری است اس ٔصزف ٘ٛضاتٝ ٞای ٌاسدار ٚ آب ٔیدٛ
. صٙؼتی اویذاً خٛدداری ضٛد 

 !!آیا هی دانیذ علت هزگ در بیواری وبا چیست؟؟

آٖ تٝ تذٖ فزد ٘دیدسدت       حّٕٝیا ٔیىزٚب ػّت ٔزي تیٕار ٔثتال تٝ ٚتا ، 
. تّىٝ اس دست دادٖ آب ٚ أالح تذٖ است وٝ اٚ را  اس پا در ٔدی آٚرد   

در صٛرت الذاْ تٝ ٔٛلغ ٚ خثزاٖ آب ٚ أالح ٚی ، ٔی تٛاٖ تزاحتی اٚ 
 . را ٘دات داد

 :هنابع شایع  بیواری

 آب آشاهیذنی 

تٛسط ) یا ضٕٗ ا٘ثاضتٝ ضذٖ      ( تٛسط ٔذفٛع اس راٜ چاٜ ٘افذ       ) در ٔٙثغ 
 .ٔی تٛا٘ذ آِٛدٜ ضٛد( دست آِٛدٜ تٝ ٔذفٛع 

آِٛدٜ آتیاری ٚ یا ضستٝ ضذٜ تاضذ ٚ تذٖٚ          آب  وٝ تا   سثشیدات تزٌذار   
 .ٔٙاسة استفادٜ ٌزددٌٙذسدایی 

 
 

 غذای آلوده 

وٝ اس آب آِٛدٜ     ) غذاٞای تٟیٝ ضذٜ اس آتشیاٖ ٔثُ ٔاٞی ٚ صذف               
 (ٌزفتٝ ضذٜ، خاْ یا وٓ پختٝ تاضذ

،  سثشی،  ٔیٜٛ، ٔحیط ٞای ٔزطٛب ،  آبػأُ تیٕاری ٚتا در :  توجه

س٘ذٜ ٔی ٔا٘ذ ِٚی تحُٕ چٙذا٘ی ٘سدثدت تدٝ        ،ٌٛضتٚ صذف دریایی 

 .اس تیٗ ٔی رٚد آبخطىی ٚ ٘ٛر آفتاب ٘ذارد ٚ تا خٛضا٘ذٖ 

آِٛدٜ تٟیٝ ضذٜ تاضذ ٚ یا ٍٞٙاْ تٛسیغ  آبوٝ ٕٔىٗ است اس یخ آِٛدٜ 

ٚ ٕٔىٗ است آِٛدٜ وٙٙذٜ تاضدذ    آِٛدٜ ضٛد، در سٔزٜ آب آِٛدٜ است

پس در ٍٞٙاْ خزیذ لاِة ٞای یخ تایذ اس سآِ تٛدٖ آ٘دٟدا اطدٕدیدٙداٖ           

.خٛد استفادٜ ضٛد حاصُ ٌزدد ٚ یا اس یخ ٞای تٟیٝ ضذٜ در ٔٙشَ



 به نام خذا

 :هقذهه

وبا چیست ؟ 

.وٙذ در ا٘ساٖ ایداد تیٕاری ٔی فمطتیٕاری ٚاٌیز دار ػفٛ٘ی است وٝ 

 .لذرت آٖ در ٔثتال وزدٖ ٘اٌٟا٘ی تؼذاد سیادی اس افزاد خأؼٝ است 

در ٔٛارد ضذیذ ٚ تذٖٚ درٔاٖ ،در ػزض چٙذ ساػت ٔٙددز تدٝ ٔدزي        
 .ا٘ساٖ ٔی ضٛد

 
 

 

سوال؟

تٝ وذاْ ٔٙاطك تایذ دلت تیطتزی اس ِحاظ تیٕاری ٚتا ٕ٘ٛد؟ ٔسافزت در
ٕٞٝ استاٟ٘ا ػّی اِخصٛظ استاٟ٘ای ٔزسی تا وطٛرٞای پاوستاٖ ٚ 

 افغا٘ستاٖ ٚ ٔسافزت تٝ آٟ٘ا
 استاٟ٘ای ٔزسی تا وطٛر ػزاق ٚ ٔسافزت تٝ ػزاق

 

 

 

 

:عاهل ایجاد بیواری

ایٗ تاوتزی در . ٔی تاضذ  ٚیثزیٛوّزاتٙاْ  تاوتزی ػأُ ایداد تیٕاری

طثیؼت ٘الّی تٝ خش ا٘ساٖ ٘ذارد ٚ در آتٟای ضزب ، آتٟای سطحی ، 

.یافت ٔی ضٛد آتٟای ضٛر ٚ راوذ ساحّی فاضالب ٚ ٘یش آب ٞای

:تشخیص بیواری

ٚ آتىی تاضذ، ٔطىٛن تّمی ٔیطٛد ( ٘اٌٟا٘ی ) ٞز فزدی وٝ دچار اسٟاَ 
. ٚ آسٔایص ٔذفٛع اس ٘ظز ٚتای اِتٛر در ٔٛرد اٚ تایذا٘داْ ضٛد

 :تشخیص قطعی بیواری

 .  آٖ أىاٖ پذیز است ٚ ضٙاسایی ػأُ تیٕاری درآسٔایص ٔذفٛع تا ا٘داْ  

 :دوره واگیزی بیواری
 .رٚس است  9اِی   1سٔاٖ ٟ٘فتٍی تیٕاری ٚتا ، 

رٚس اس ٚرٚد ٔیىزٚب ٚتا تٝ تذٖ ، ػالیٓ تدیدٕداری       9اِی   1یؼٙی تؼذ اس )  
 (ظاٞز ٔی ضٛد 

عالین بیواری؟

افزاد ٔثتال تٝ تیٕاری ٚتای اِتٛر ٕٔىٗ است تؼضی یا ٕٞٝ ػدالیدٓ سیدزرا        
:داضتٝ تاضٙذ 

 ٚ اسٟاَ آتىی ٔتٛسط تا ضذیذ تا دفؼات اخاتت ٔشاج غیز لاتُ ضٕارش
 . در تؼضی ٔٛارد ضثیٝ تٝ آب تز٘ح ٚ تٛی ٔاٞی

 ٝتزخالف سدایدز٘داراحدتدی ٞدای ٌدٛارضدی               ) ٘ثٛدٖ دَ درد ٚ دَ پیچ
 ( ٘ظیزٔسٕٛٔیت

 ٌزفتٍی ػضالت پطت ساق پا 

 ٖػطص فزاٚا 

 فمذاٖ خٖٛ در ٔذفٛع
استفزاؽ تذٖٚ حاِت تٟٛع لثّی 

  ٓاحساس پزی ٚ غزغز ضى 

   فمذاٖ تة 

 

 
 

 

 

در صورت هشاهذه عالین هذکور چه بایذ کزد؟

یدا    ٚ  درٔدا٘دی    تذٖٚ فٛت ٚلت ، تیٕار را تٝ ٘شدیىتزیدٗ ٚاحدذ تدٟدذاضدتدی          
.ا٘تماَ داد تیٕارستاٖ

تٟتزیدٗ ٔدادٜ خدثدزا٘دی سدزْ             )تأیٗ آب ٚ أالح تذٖ تا استفادٜ اس ٔایؼات 
 (ٔی تاضذ( ORS)خٛراوی اٚ آر اس

 

 

 

 

 : در صٛرتیىٝ لادر تٝ ٘ٛضیذٖ ٘ثاضذ 

 تشریك سزْ تصٛرت اٚرصا٘سی

 تىٕیُ دٚرٜ درٔاٖ ٚ استفادٜ وأُ اس آ٘تی تیٛتیىٟا

  چیست و چگونه هصزف هی شود؟( ORS)او آر اس

 .اٚ آر اس یؼٙی ٔادٜ خٛراوی خثزاٖ وٙٙذٜ آب ٚ أالح

دارٚخا٘ٝ ٞا ٚ ٚاحذٞای تٟذاضتی         تصٛرت پٛدر تٛدٜ ٚدر     
 .درٔا٘ی دردستزس ٔی تاضذ

 :(ORS)نحوه تهیه هحلول خوراکی او آر اس 

 (.ِیٛاٖ  1)ِیتزآب خٛضیذٜ سزدضذٜ  یه تستٝ دریه

تٛخٝ تٝ تاریخ ا٘مضاء ٚ ایٙىٝ پٛدر تغییز :  اٚ آر اس قبل از استفاده از پودر
 .رً٘ ٘ذادٜ ٚ چسثٙذٜ ٘ثاضذ


