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یاسر مختاری  
از روزی که اولین موارد مشکوک به وبا 
در ایران شناسـایی شـدند تا امروز 12 
روز می گـذرد و میـزان قطعـی مبتالیـان 
بـه ایـن بیمـاران در کشـور بـه 33 نفـر 
رسـیده اسـت. تـا امـروز وبـا تنهـا در دو 
اسـتان کرمانشـاه و کردسـتان گـزارش 
شـده اسـت بـا ایـن حـال محـدود ماندن 
یـک بیمـای در یـک منطقـه آنهـم در 
دنیـای امـروز بـا توجـه بـه ارتباطـات 
گسـترده تقریبا بی معنی اسـت و احتمال 
گسـترش آن بـه سـایر نقـاط کشـور و 

اپیدمیـک شـدن آن وجـود دارد.
اوایـل تیرمـاه امسـال بـود کـه گزارش ها 
از شناسایی بیش از 16 نفر مشکوک به 
بیماری وبا)التور( در اسـتان کردسـتان 
گزارش هـا  ایـن  داشـت.  حکایـت 
مقامـات  نظـر  اظهـار  بـا  سـرانجام 
کردسـتان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
تأییـد شـد اگرچـه تعـداد مبتالیـان بـه 
ایـن بیمـاری بسـیار بیشـتر از 16 نفـر 
شـده اسـت. همزمـان بـا ایـن موضـوع 
گزارش هایی در مورد اسـتان کرمانشـاه 
و بسـتری افـرادی بـا عالئـم وبـا منتشـر 
شـد، کـه بالفاصلـه ابتـالی یـک نفـر 
در ایـن اسـتان بـه ایـن بیمـاری تأییـد 
شـد و پـس از آن نیـز ابراهیـم شـکیبا 
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمانشـاه ابتـالی دو نفـر دیگـر در ایـن 

اسـتان را مـورد تأییـد قـرار داد و گفـت: 
»بـا قطعـی شـدن ابتـالی دو فـرد دیگـر 
در اسـتان کرمانشـاه تعداد موارد ابتالی 
قطعـی بـه وبـا در ایـن اسـتان بـه سـه نفر 
رسـید.مورد اول مبتـال یـک خانـم بـود 

و در دو مـورد اخیـر کـه هـر دو مـرد 
هسـتند، یـک نفـر بـه اقلیـم کردسـتان 
عـراق مـراوده داشـته و فـرد دوم نیـز 
همـکار وی بـوده کـه هـر دو بـه وبـا 

مبتـال شـده اند.«

شـکیبا تصریح کرد: »سـفارش اکید ما بر 
رعایـت دسـتورات بهداشـتی و مصـرف 
آب سالم و غذای سالم است که در این 
زمینـه تهیـه مـواد غذایـی از مراکـز معتبـر 
و عـدم خریـد از فروشـندگان دوره گـرد 
بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد و از اسـتفاده از 

منابع آبی نامطمئن خودداری شـود.«

در کردستان مبتالیان  تعداد 
 به 30 نفر رسید

در همین حال روز شنبه فرزام بیدارپور 
معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی 
تعـداد  روزانـه  افزایـش  از  کردسـتان 
مبتالیـان بـه بیمـاری وبـا در ایـن اسـتان 
خبـر داد و اظهـار کـرد: »هم اکنـون تعداد 
مبتالیـان بـه وبـا در اسـتان کردسـتان 

از 25 نفـر بـه 30 نفـر رسـیده اسـت.«
تشـدید  پـی  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
عالیـم  دارای  افـراد  غربالگـری 
بیماری های روده ای و اسـهال، 5 مورد 
دیگـر بیمـار مبتـال بـه وبـا در کردسـتان 
شناسـایی شـد، افـزود: »از ایـن تعـداد 
27 نفـر مربـوط بـه مریـوان،  یـک نفـر 
نفـر  یـک  و  نفـر سـنندج  یـک  سـقز، 

اسـت.« کامیـاران 
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
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