


پیشگیري از بیماري وبا

دکتر حسین معصومی اصل
فوق تخصص عفونی کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
1401امرداد ماه 



Vibrio cholerae



بابل-با تشکر از آقای ملک زاده 





شھردررمضانمبارکماهازپیشروزدهتاوباناخوشی
االنوشدندمیمبتالنفرششپنجگوشھوکنارازوبود
ششامروزبخصوصگرفتھشدتکھاستروزپانزدهده

وسینفرسیروزیگرفتھشدتزیادکھاستروزھفت
بیشترظھرتابگیردصبحراھرکھشوندمیمبتالنفرپنج

شامتاشودمبتالظھردرافرادازھرکسینمیدھدمھلت
خوبشدبکفاصلھدیگرشبتایکشبھرکسینیستزنده
خدااندرفتھدھاتبھشدهمتفرقھمشھراھالی.شودمی

.استمرگآمادهاستباقیدرشھرھمھرکسکندرحم
.یستنباشدمبارکپایخاکعرضقابلکھچیزیبنابراین

گزارش ناخوشی در شھر بارفروش



اصفھان-با تشکر از آقای دکتر زندیھ 



ھ در جریان ھفت پاندمی بیماری وبا در جھان صدھا میلیون انسان ب•
اری کام مرگ رفتند کھ علت این میزان مرگ عدم شناسایی عامل بیم

و راھھای پیشگیری از آن بود 

وضعیت فعلی بیماری وبا در دنیا مرھون بکارگیری اقدامات •
پیشگیرانھ  بوده است

پیشگیري از بیماري وبا



پیشگیری از طغیان وبا 

 در شرایط بحران یاDisaster

 در شرایط عادی و بین اپیدمی

پیشگیري از بیماري وبا



V. cholera with polar flagella



بحرانشرایط در پیشگیری از طغیان وبا 

خشی و کنترل اپیدمی وبا در شرایط بحران یک فعالیت بین ب•
در فرا بخشی است و مدیریت آن بعھده باالترین مقام اجرایی

منطقھ  است
)رییس جمھور ، استاندار، فرماندار و بخشدار( 



سازمانھای درگیر در کنترل اپیدمی وبا•
وزارت کشور.١
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی.٢
)آب و فاضالب(وزارت نیرو .٣
وزارت جھاد کشاورزی.۴
وزارت آموزش و پرورش .۵
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.۶
وزارت ارتباطات.٧
نیروھای نظامی و انتظامی.٨
سازمان صدا و سیما.٩

٠١.  ..........

ادامھ-بحرانشرایط در پیشگیری از طغیان وبا 



اقدامات ضروری  در زمان اپیدمی وبا•
تامین آب آشامیدنی سالم

آب بطری شده-
تانکر با آب کلرینھ-
توزیع کلر مادر جھت تصفیھ آب-

دفع بھداشتی فاضالب و بھداشت و مدیریت محیط

ادامھ-بحرانشرایط در پیشگیری از طغیان وبا 



برقراری نظام مراقبت بیماریھای منتقلھ از اب و غذا

 سشتن دست ھا( آموزش بھداشت بھ مردم  از طریق انواع رسانھ ھا(

 تشخیص بھ موقع و درمان فوری موارد محتمل و قطعی بیماری
احداث آزمایشگاه صحرایی-
احداث بیمارستان صحرایی-
تھیھ و توزیع اقالم دارویی-

ادامھ-بحرانشرایط در پیشگیری از طغیان وبا 



ایزوالسیون بیماران

واکسیناسیون علیھ وبا

ادامھ-بحرانشرایط در پیشگیری از طغیان وبا 



Vaccines

• The US used to produce a vaccine, but recently stopped
• Only offered brief and incomplete immunity

• 2 newer vaccines have been developed and are currently being used
around the world

• Dukoral®
• Mutacol®





 سالمتامین آب آشامیدنی

 محیطبھداشتی فاضالب و بھداشت و مدیریت دفع

 ازآب و غذابرقراری نظام مراقبت بیماریھای منتقلھ

 سشتن دست ھا( بھداشت بھ مردم  از طریق انواع رسانھ ھا آموزش(

 بھ موقع و درمان فوری موارد محتمل و قطعی بیماری تشخیص

دمیدر شرایط عادی و بین اپیپیشگیری از طغیان وبا 



 نفر در ھر شھرستان١٠٠تھیھ دپوی اقالم دارویی و سرم حداقل برای درمان

تھیھ مواد گندزدا و ضد عفونی محیط  در ھر شھرستان

 مونیتورینگ ویبریوھای محیط  در منابع آبی  و فاضالب(NAG)

مونیتورینگ  الگوی مقاومت ضد میکروبی بصورت سالیانھ

جلوگیری از آبیاری سبزیجات با فاضالب خام

دامھا-در شرایط عادی و بین اپیدمیپیشگیری از طغیان وبا 











Antimicrobial
Agent

Result MIC Interpretive
Standard
(μg/mL)

S I R S I R

Ciprofloxacin 100% - - ≤ 1 2 ≥ 4

Nalidixic Acid - - 100% ≤ 16 - ≥ 32

Cefixime 100% - - ≤ 1 2 ≥ 4

Ampicillin 100% - - ≤ 8 16 ≥ 32

Tetracycline - - 100% ≤ 4 8 ≥ 16

SXT - - 100% - - -

Erythromycin 23% 77% - ≤ 2 4-8 >8

Table 2: Results of analyzed Vibrio Cholera ,serotype
Inaba antimicrobial susceptibility testing, Iran, 2013
(N=60)



١۴٠١الگوی مقاومت ضد میکروبی وبا سال 







با تشکر از توجه شما


