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 ُبرد آب ھای بیماریپیشگیری از 
 ایمنی ضعیف  سیستمی ابرای افرادی دار

Preventing Water-Borne Infections 
For People with Weakened Immune Systems 

 قرار دارند؟ُبرد  ھای آب بیماری چھ کسانی بیشتر در معرض
در معرض بسیار ضعیفی دارند و افرادی کھ سیستم ایمنی 

ستند ھ بُرد آب ھای بیماریبرخی خطر باالتری برای ابتال بھ 
 :عبارتند از

 100ھستند و کمتر از  HIV بیماری بھمبتال کسانی کھ  •
 ؛دارند +CD4مکعب،  متر میلیسلول بر 

در ھستند و  (بدخیمی خون) لمفوم یا سرطان خونمبتال بھ  •
 برای مدتیحال درمان ھستند یا بھبود پیدا کرده اند و 

 درمان را قطع کرده اند؛ کمتر از یک سال

 ھای بنیادی خونساز ھستند؛ و  ی پیوند سلول کننده  افتیدر •

ھا را بھ  کھ سیستم ایمنی آنھایی بھ دنیا آمده اند  با بیماری •
 شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 
 شده تضعیفممکن است بعضی از افرادی کھ سیستم ایمنی 

ھایی کھ مبتال بھ انواع خاصی از سرطان ھستند  دارند مثل آن
، در معرض کنند میکھ داروھای خاصی مصرف   یا کسانی

این افراد  ند.شدید نباش بُرد آبھای  ابتال بھ بیماری خطر زیاد
نیازی ندارند کھ در مورد آب آشامیدنی خود اقدام احتیاطی 

 بیشتری انجام دھند.
 

سیستم ایمنی  بپرسید کھخود پزشک -از پزشک یا پرستار
شما تا چھ حد ضعیف شده است و آیا نیاز بھ اقدامات 

 احتیاطی اضافی دارید.

 ؟شود میچگونھ آب آشامیدنی آلوده 
مختلفی از  ھای ارگانیسمممکن است آب آشامیدنی حاوی 

ھا باشد و منجر بھ بیماری  ھا و انگل ، ویروسھا باکتریجملھ 
ب آھا  در آب منبع مثل  شود. ممکن است این ارگانیسم

وجود داشتھ باشد و با تصفیھ کردن ھم از بین نروند   دریاچھ
 شوند.آب سیستم توزیع  ی شبکھیا وارد 

 
ای ساختھ  یا بھ گونھکھ چاه در محلی قرار گرفتھ  در صورتی

در خطر  شده از آن زیرزمینی استخراج ھای آبباشد کھ شده 
، مثل باشند) ھا(میکروب زایان بیماریبھ ترکیب شدن با 

حفر شده  ھا صخره یا چاھی کھ در شکاف عمق کم ھای چاه
 .دارد وجود آب احتمال آلوده شدن ،باشد

نیز  ھا جویو  ھا دریاچھھا،  رودخانھھای سطحی مانند  آب
ناشی از مدفوع  زای بیماری ھای ارگانیسمحاوی  تواند می

 حیوانات باشند.
 

ھای  اگر سیستم ایمنی بدنتان ضعیف است، نباید از آب
را  زایان بیماریی کھ احتمال آلوده شدن با سطحی یا زیرزمین

اشند و ھا تصفیھ شده ب دارند، مصرف کنید مگر اینکھ این آب
 ھا ویروس 99.99ھا (تک یاختھ)،  درصد انگل 99.9حداقل 
 باشد. از بین رفتھمضر آن  ھای باکتریو تمام 

 
در مقابلھ با  بریتیش کلمبیا جوامعآبی  ھای سیستماکثر 

ھا دارای سیستم تصفیھ کارآمد مانند  ھا و باکتری ویروس
گندزدایی یا کلرزنی  ھستند. البتھ در بسیاری از موارد، 

عفونی را کاھش  ھای انگلدرصد  99.9ممکن است تصفیھ 
آب و بسیاری ازمنابع خصوصی،  ھای سیستمندھد. برخی از 

، گندزدایی نشده دنوشی میای ندارند. اگر آبی کھ  ھیچ تصفیھ
  HealthLinkBC File #49bاست، رجوع کنید بھ

 .گندزدایی از آب آشامیدنی

 را بیشتر تصفیھ کنم؟ شده گندزداییآب  توانم میچگونھ 
افرادی کھ سیستم ایمنی ضعیف دارند، باید با پزشک یا 

خود مشورت کنند و ممکن است بھ اقدامات  پزشک-پرستار
 شان مورد استفادهاحتیاطی بیشتری در مورد آب آشامیدنی 

 نیاز داشتھ باشند.
 

ی شده است، آب را بھ یاگر منبع آب شما گندزدا جوشاندن:
پوریدیوم زھای کریپتو تا انگل بجوشانید طور کامل 

)Cryptosporidiumغیرفعال شود. این  ) موجود در آن
افراد دارای سیستم ایمنی  ای برای نگرانی عمده نوع انگل
بیشتر، رجوع کنید  آگاھی. برای کند ایجاد می شده تضعیف

 .عفونت کریپتوزپوریدیوم HealthLinkBC File #48بھ
 

اگر آب تاکنون گندزدایی نشده است، حداقل بھ مدت یک دقیقھ 
ھای  ھا و انگل ھا، ویروس آن را بجوشانید. این کار باکتری

تر  . در ارتفاع بیشکند میموجود در آن را نابود یا غیرفعال 
 را بھ منظور گندزدایی، آبفوت)،  6500متر ( 2000از 

 .بجوشانیدبھ مدت دو دقیقھ  دست کم
 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile49b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile49b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile48-fa.pdf


، یا واحد بھداشت ھمگانی محل زندگی خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی ھلث ھای آگاھیپروندهرای دیگر ب
(بھ   8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caھای بھداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راھنمایی

زبان ارائھ  130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمھ بھ بیش از  7-1-1شنوایان، با  رایگان) تماس بگیرید. برای کمک بھ ناشنوایان یا کم
 .گرددمی

 

آشامیدن، مسواک زدن،  بھ منظوربرای استفاده از  آب شیر 
، ھای یخ ساختن حبھیا  ھا نوشیدنیشستن دھان، مخلوط کردن 

 ابتدا آب را بجوشانید و سپس بھ مصرف برسانید.
 

ھا،  ویروس را ازتوجھ داشتھ باشید کھ جوشاندن آب آن  لطفاً 
روی بر ولی ھیچ تأثیری  کند، پاک میھا  ھا و انگل باکتری

 د ندارد.نمواد شیمیایی کھ ممکن است در آن وجود داشتھ باش
 

اسمز معکوس، در مقابل تمام  ):ROاسمز معکوس (
شیمیایی،  ھای آالیندهزا و بسیاری از  بیماری ھای ارگانیسم

اگر این روش ظرفیت باالیی نداشتھ باشد، فقط  است. مؤثر
کند و حجم زیادی از  تصفیھ شده تولید می کمی از آب مقدار

ی آب صحبت کنید  . با متخصص تصفیھھدر خواھد رفت آن
 .بھترین گزینھ است یا خیر این روش برای شما دریابید کھتا 
 

بسیاری فرابنفش   ی اشعھ ):UVبنفش (فراتصفیھ با اشعھ 
برد و در مقابل  زا را از بین می ھای بیماری از ارگانیسم

ھا موثر و کارآمد است. این اشعھ، بعضی از  بسیاری از انگل
ھا را نخواھد  ) باکتریایی و بعضی از ویروستخم( ھای ھاگ
این روش تا زمانی کھ منبع آب حداقل  بنابراین، .کشت

ستفاده شود. گندزدایی نشده باشد، نباید از این روش ا
 55A# باید مطابق با استانداردفرابنفش  ی واحدھای تصفیھ

NSF د.نباش 
 

و  برند میھا را از بین  ھا و ویروس یلترھا، باکتریف فیلترھا:
 باید قبل از این روش، ابتدا آب گندزدایی شود.

 
اگر قصد دارید کھ یک فیلتر آب آشامیدنی در منزل خود 

منفذھای برچسب  دارایقرار دھید، بھ سیستمی نیاز دارید کھ 
باشد و ھمچنین  تر کوچکمیکرون یا  ی مطلق یک در اندازه
 ANSI/NSF Internationalاستاندارد بین المللیمنطبق با 

Standard #53   باشدھا  انگل از بین بردنبرای. 
 
آب قرار کھ در پارچ Brita ®مانند  ،یلتر نوع پارچیف

و بعضی از  کند عبور میدرون آن از و آب  گیرد می

ی آب نصب  ی کھ روی شیر آب یا در مسیر لولھھای دستگاه
ھای فیلتر  . مدلرسند نمیراه حل مناسبی بھ نظر  شوند می

 زا ھای بیماری پارچی، در از بین بردن بسیاری از ارگانیسم
 نیستند. مؤثر

 مصرف کنم؟ بطری شدهآب  توانم میآیا 
شده در بریتیش کلمبیا ممکن است تصفیھ نشده   آب بطری

از باشد. اگر سیستم ایمنی بدن شما خیلی ضعیف است، 
مطلع   کنید تا از وجود تصفیھ آب استعالمشرکت تولیدکننده 

باال،  ھای روششوید. آب بطری شده کھ با استفاده از یکی از 
برای آشامیدن،  تواند میباشد،  شده تصفیھبھ شکلی صحیح 

ھا  تھیھ غذاھایی کھ در آنواک زدن، یخ درست کردن و مس
 مورد استفاده قرار گیرد. رود میکار  ھنجوشیده  ب آب

 شتریب آگاھی یبرا
بیشتر، از جملھ سطح تصفیھ  سیستم آب محلی،  آگاھیبرای 

آب آشامیدنی یا مأمور بھداشت محیط یا  ی کننده تأمینبا 
مأمور آب آشامیدنی تماس بگیرید. برای تماس با متخصص 

زیر رجوع  پیوندی خود، بھ  بھداشت آب آشامیدنی منطقھ
:کنید

-www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air
-water-quality/drinking-water/water/water-land

contacts-yauthorit-quality/health. 
 

ی  آب  برد و نحوه ھای عفونتی  ه تر دربار بیش آگاھیبرای 
 ھای ّپروندهگندزدایی ایمن از آب آشامیدنی خود، 

HealthLinkBC  را ببینیدزیر: 

• HealthLinkBC File #49a  عفونت ھا ی آب بُرد در
 بریتیْش کلمبیا

• HealthLinkBC File #49b یدنیآب آشام ییگندزدا 

• HealthLinkBC File #69b اھداری سالم تھیھ ونگ
 شیر مصنوعی تغذیھ نوزاد با شیر مصنوعی
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