
کردسـتان یـادآور شـد: » تاکنـون هیـچ 
مـورد فوتـی در اثـر ابتـا بـه وبـا در 
کردسـتان وجود نداشـته اسـت.این افراد 
مبتا کسـانی هسـتند که سـابقه مسـافرت 
خـارج از کشـور را داشـته اند کـه بعـد 
از بازگشـت عائـم بیمـاری در آن هـا 

مشـاهده شـده است.«
بـا احتسـاب آمارهـای دانشـگاه علـوم 
علـوم  دانشـگاه  و  کردسـتان  پزشـکی 
پزشـکی کرمانشـاه می تـوان گفـت کـه 
در حـال حاضـر تعـداد مـوارد قطعـی 
33 نفـر  مبتـا بـه وبـا در کشـور بـه 

رسـیده اسـت.

وبا  دالیل طغیان 
استان های غربی کشور در 

هـر دو اسـتان کرمانشـاه و کردسـتان 
هـم مـرز عـراق و اقلیـم کردسـتان ایـن 
مـراودات  روزانـه  و  هسـتند  کشـور 
زیادی بین شـهروندان این دو اسـتان 
و اقلیـم کردسـتان صـورت می پذیـرد 
بـا ایـن حـال از هفته هـا قبـل زنـگ 
خطـر شـیوع وبـا در عـراق و بـه ویـژه 
اسـتان سـلیمانیه به صدا در آمد و به 
گـزارش الجزیـره شـیوع وبـا در ایـن 
قسمت از عراق که هم مرز دو استان 
کرمانشـاه و کردسـتان اسـت به حالت 
اضطـرار درآمـد و مقامـات بهداشـتی 
از شناسـایی عائـم ایـن بیمـاری در 
میـان بیـش از هـزار نفـر و مـرگ چنـد 
نفـر در اثـر ایـن بیمـاری خبـر دادنـد. 
کارشناسـان بهداشـتی بـه ایـن منبـع 
سـبزیجاتی  و  آلـوده  آب  گفته انـد، 
شـده اند  آبیـاری  آلـوده  آب  بـا  کـه 
سـبب شـیوع وبـا شـده اند. بـه همیـن 
دلیـل، مقامـات عراقـی یـک کارزار را 
در پیـش گرفته انـد تـا مزارعـی را از 
بیـن ببرنـد کـه سـبزیجات در آن هـا 
بـا آب آلـوده آبیـاری شـده انـد. ایـن 

مقامـات همچنیـن اقـدام بـه تعطیلـی 
رسـتوران هایی کرده انـد کـه بهداشـت 

را رعایـت نمی کننـد.
مهـری  احمـد  حـال  همیـن  در 
اپیدمیولوییست نیز در خصوص دالیل 
ابتا به این بیماری گفت: »از نظر علم 
بیولـوژی، حتـی اگـر یـک مـورد مبتا به 
وبا در کشـور پیدا شـود، اعام طغیان 
می کنیـم چـون ایـن بیمـاری در گذشـته 
به نـدرت یافـت می شـد و آن هـم افـراد 
مبتـا، بومـی نبودنـد و به عنـوان مـوارد 

ورودی ثبـت می شـدند.«
مهـری بـا بیـان ایـن کـه مـردم تصـور 
می کننـد وبـا یـک بیمـاری اسـهال آبکی 
سـاده اسـت ولـی اگـر فـرد مراقبـت 
نکنـد، ظـرف چنـد  خوبـی دریافـت 
سـاعت بـه مـرگ نزدیـک خواهد شـد، 
گفـت: »ایـن بیمـاری درصـد سـرایت 
باالیی دارد و اگر یک نفر بیمار باشد، 
به راحتـی از طریـق ارتبـاط بـا سـایرین 
یا با غذای فرد بیمار، وبا را گسـترش 
می دهد.بسـیاری از موارد خفیف بوده 
و عمدتـا بـه پزشـک مراجعـه نمی کننـد. 
بـا ایـن حـال مـوارد خفیـف موجـب 
دیگـر  گروه هـای  شـدن  آسـیب پذیر 

و  کـودکان  سـالمندان،  می شـوند. 
مبتایـان بـه بیماری هـای زمینـه ای در 
میـزان دفـع آب بـدن مسـتعد هسـتند 
نزدیـک  بحرانـی  بـه شـرایط  فـرد  و 

می شـود.«
این اپیدمیولوژیسـت از اعام وضعیت 
آماده بـاش بـه پایگاه هـای مرزی کشـور 
دنیـا  تمـام  »در  گفـت:  و  داد  خبـر 
مراقبـت از افـراد ورودی بـه کشـورها، 
سـندرومیک اسـت و اگـر ظـرف یـک 
هفته عامتی داشـته باشـد، باید سـریعًا 
بـه سیسـتم نظـام مراقبـت آن کشـور 
مراجعـه نماینـد. اگـر همـه زائریـن و 
مسـافران عـراق، بهداشـت فـردی را 

کنتـرل کننـد، آلـوده نخواهنـد شـد.«
مهـری درعین حـال مراقبـت پیشـگیرانه 
از وبا را بسیار سهل تر از کرونا عنوان 
کـرد و گفـت: بایـد بـه مسـافران عـراق 
آمـوزش دهیـم کـه بهداشـت آب، غـذا 
و دسـت خـود را رعایـت کننـد. امـا 
نگرانی ما در فصل گرما و مجاورت با 
کشـور عراق اسـت که موجب افزایش 
مـوارد مشـکوک در برخـی اسـتان ها 

می گردد.«

بهداشت  وزارت  نگرانی های 
اداره  رئیـس  مسـعودی فر  مریـم 
غـذای  و  آب  از  منتقلـه  بیماری هـای 
وزارت بهداشـت مسـعودی فـر بـا بیـان 
اینکـه در مـورد بیمـاری وبـا دو نگرانـی 
عمـده وجـود دارد، گفـت: »اول آنکـه 
بیمـاری سـرایت پذیـری باالیـی دارد و 
دوم اینکـه اگـر بـه موقـع درمـان نشـود 
می توانـد بـا کشـندگی بـاالی ۵۰ درصـد 
همراه باشـد. اگر اقدامات پیشـگیری در 
حیـن سـفر یـا در طـول فعالیـت روزانـه 
بـه درسـتی انجـام شـود و اگـر فـردی 
کـه عائـم مشـکوک بیمـاری را داشـت 
بـه سـرعت بـه مرکـز بهداشـتی مراجعـه 
کنـد تـا درمـان مناسـب آغـاز شـود ایـن 
خطـر بـه شـدت کاهـش می یابـد و حتـی 
مـرگ و میـر ناشـی از وبـا بـه کمتـر از 

یـک درصـد می رسـد.«
وی افـزود: »افـرادی کـه قصـد سـفر 
بـه مناطـق آلـوده بـه بیمـاری را دارنـد، 
بایـد مراقـب سـامتی خـود باشـند و 
بهداشـت فردی شـامل شسـتن دسـت 
با آب و صابون، مصرف آب آشامیدنی 
سـالم و خوردن میوه و سـبزی پس از 
ضدعفونی را رعایت کنند. در برخی از 
کشـورهای همجوار بر اسـاس گزارش 
سـازمان جهانـی بهداشـت آمـار بیماری 

وبـا افزایـش پیـدا کـرده اسـت.«
وی با اشـاره به اینکه کاهش دسترسـی 
بـه آب آشـامیدنی سـالم تهدیـدی بـرای 
گسـترش شـیوع بیمـاری وبـا در منطقـه 
اسـت، افـزود: »دسترسـی مناسـب بـه 
آب بهداشـتی سـالم، جمع آوری و دفع 
بهداشـتی فاضـاب، رعایـت بهداشـت 
فـردی و…، همگـی از عوامـل مؤثـر 
وبـا  شـیوع  گسـترش  از  جلوگیـری 
اسـت کـه اگـر هـر کـدام از عوامـل بـه 
درسـتی رعایـت نشـود ممکـن اسـت 

شـاهد گسـترش بیمـاری باشـیم.«
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مسعودی فر: اول آنکه بیماری سرایت پذیری 
باالیی دارد و دوم اینکه اگر به موقع درمان نشود 
می تواند با کشندگی باالی ۵۰ درصد همراه باشد.

مهری: در تمام دنیا مراقبت از افراد ورودی 
اگر ظرف  و  است  به کشورها، سندرومیک 
یک هفته عامتی داشته باشد، باید سریعًا به 
سیستم نظام مراقبت آن کشور مراجعه نمایند.

نظام سالمت


