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ﻋﻔوﻧت ژﯾﺎردﯾﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران

ژﯾﺎردﯾﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ژﯾﺎردﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﻞ رودهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﮭﺎل ،ﺗﮭﻮع ،ﻧﻔﺦ و ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز در ﺷﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری
طﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۲ھﻔﺘﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮد آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ژراردﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ در روده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺮد ﭼﮕﻮﻧﮫ آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﮫ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ژراردﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از طﺮﯾﻖ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺳﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﮕﻞ ژراردﯾﺎ در اﺛﺮ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮔﺮم ﯾﺎ ﭘﺨﺘﮫ و ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮی در ﺑﺮ ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﺪﻓﻮع وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو دﻗﺖ در ﺑﮭﺪاﺷﺖ دﺳﺖھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ اھﻤﯿﺖ دارد .ﺳﺮاﯾﺖ آﻟﻮدﮔﯽ در
ھﻨﮕﺎم اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﺳﮭﺎل در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده و در ھﻨﮕﺎم درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮد در
ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ھﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.
از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﺮوی از ﻣﻘﺮرات ﻻزماﻻﺟﺮای زﯾﺮ و ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯿﻤﺎری در او دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮود.
ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﭼﮫ ﻣﻮاردی را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ؟ ﻣﻘﺮرات ﻻزماﻻﺟﺮاء و ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
• ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺳﮭﺎل دارﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
• از ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ ،ﺣﻮﻟﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺣﻮﻟﮫ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻣﺤﻞ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ و روﺷﻮﯾﯽ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﺎھﺪارﯾﺪ.
• اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻮﺷﮏ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﺪﻗﺖ دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻣﯿﺰ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﺷﮏ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﺎھﺪارﯾﺪ .ﭘﻮﺷﮏھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را در ﮐﯿﺴﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و در زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
• ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﮭﺎل ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻨﺎ در
اﺳﺘﺨﺮ/اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
• ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﮭﺎل دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯿﻤﺎری
در آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮدﮐﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
• اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﺴﺘﮫﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮظﻔﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد اطﻼع دھﯿﺪ.
ژراردﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺎﻋﮫ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺴﺮی ،ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻮظﻔﯿﺪ ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮاﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ردﮔﯿﺮی آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺪف
ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺎﻋﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺴﺮی در اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دھﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.
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