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- ترين مشكالت سالمت عمومي به شمار ميهاي منتقله از غذا از مهم بيماري

ساله موجب ابتالء و مرگ و مير تعداد قابل توجهي از مردم  همه و روند
هاي منتقله از غذا در سال راهنماي كشوري نظام مراقبت بيماري 1.شوند مي

درمان و آموزش پزشكي به  ،توسط معاونت سالمت وزارت بهداشت 1385
اين براساس . هاي علوم پزشكي جهت اجرا ابالغ شده استدانشگاه

نفر يا بيشتر از يك غذا يا آشاميدني مشترك استفاده كرده  2دستورالعمل اگر 
هاي منتقله از غذا اتفاق ماريطغيان بي ،و عاليم باليني مشترك داشته باشند

 2.است

هاي منتقله از غذا كه به ي توصيفي كليه موارد طغيان بيماريدر اين مطالعه
مورد  ،دبودن گزارش شده 1389مركز بهداشت استان خراسان جنوبي در سال 

دو طغيان از شهرستان  ،دو طغيان از شهرستان قائن .بررسي قرار گرفتند
تعداد افراد درگير  .ه بودشهرستان نهبندان گزارش شد سربيشه و يك طغيان از

يك مورد در  ها در خرداد ومورد از طغيان 2. نفر بودند 2694ها در طغيان
ورد ــاطالعات م .اتفاق افتاده بود 1389سال  ريورـــمورد در شه 2مرداد و 

 افزاررمـــراج و با استفاده از نـها استخنياز از فرم بررسي اپيدميولوژيك طغيان

 SPSS-15  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .  
تعداد ( نفر 2694مورد طغيان گزارش شده با جمعيت در معرض خطر 5در 

نفر مبتال شده و ميزان  114) اندافرادي كه با مواد غذايي آلوده تماس داشته
) 9/28%(سال  5بيشترين گروه سني مبتال زير . محاسبه شد درصد 23/4 حمله

ه نفر در بيمارستان بستري شد 5 .نفر از مبتاليان مرد بودند )5/46(% 53. دبو
بيشترين عالمت باليني در مبتاليان درد . گزارش نگرديدرد فوت او مو بودند
اسهال خوني ) 9/23%( نفر 27در . بود) 9/64%( استفراغو و تهوع ) 86%( شكم

و ) 5/57%(بيوتيك آنتيكار رفته در بيماران هبيشترين درمان ب .گزارش شد
هاي مصرفي بيوتيكبيشترين آنتي .بود) ORS %)9/23پودر 

گيري جهت دربيشتر موارد نمونه. سيپروفلوكساسين بودكوتريموكسازول و 
تشخيص آزمايشگاهي انجام نشده بود و تنها در يك طغيان تشخيص 

  .گزارش شده بود Aآزمايشگاهي هپاتيت 
در  1389هاي وزارت بهداشت در سال طبق اطالعات مركز مديريت بيماري 

 14مورد در بيمارستان بستري و  1683بيمار مبتال شده،  12588كل كشور 
 در مقايسه با آمار كل كشور تعداد مبتاليان و موارد 3.اندمورد فوت شده

د مبتاليان باشد ولي موارد واقعي وقوع طغيان و تعدابستري در استان كم مي
طور كامل هموقع پرسنل بهداشتي و درماني بهدهي بدليل عدم گزارشهب

هاي موقع و برنامههباشد كه نياز به تقويت نظام مراقبت، گزارش بمشخص نمي
  .آموزشي بيشتر وجود دارد

با توجه به موقعيت جغرافيايي استان خراسان جنوبي و داشتن مرز مشترك با 
شكسالي چندين ساله، افت كيفي و كمي منابع آب كشور افغانستان، خ

هاي منتقله از آمادگي، حساسيت و پي بردن به اهميت بيماري... آشاميدني و
م ت ع پ ز، [ .روداين استان به شمار مي يهااولويت وآب و مواد غذايي جز

 ]25): 1ويژنامه (13 ;1390 
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