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 یرسینیوزیس 
Yersiniosis

 یرسینیوزیس چیست؟

ای است  یک عفونت روده( Yersiniosis)یرسینیوزیس 

ایجاد  (Yersinia) یرسینیاکه توسط یک باکتری به نام 

 شود. می

 کند؟ یرسینیوزیس چگونه سرایت می

ای افراد  قابل حمل در معده یا مجرای روده یرسینیاباکتری 

افراد هم  و حیوانات از جمله حیوانات اهلی و وحشی است.

و هم حیوانات ممکن است حامل این باکتری باشند و 

ها و نهرها نیز ممکن  حوضچه همچنان سالم به نظر برسند.

 ها آلوده شوند. است توسط این باکتری

شما ممکن است با خوردن غذا یا نوشیدن آب آلوده به 

شیوع  به یرسینیوزیس مبتال شوید. یرسینیاباکتری 

نشده، گوشت خوک آلوده و  یهیرسینیوزیس را با آب تصف

 اند. شیر غیر پاستوریزه مرتبط دانسته

هنگامی که از تخته یا ظروف برش برای برش گوشت خام 

 یرسینیاشود، باکتری  به ویژه گوشت خوک استفاده می

اگر این  تواند به سایر غذاها نیز سرایت داده شود. می

د، ظروف پس از استفاده به درستی تمیز و ضدعفونی نشون

  در صورت استفاده از همین تخته یا ظروف برش، باکتری

  تواند به سایر غذاها سرایت کند. می

حیوانات خانگی و سایر حیوانات اهلی مانند حیوانات 

توانند حامل باکتری  های حیوانات خانگی می موجود در باغ

پس از دست زدن به  باشند و آن را شیوع دهند. یرسینیا

د، به ویژه کودکان خردسال، به راحتی با حیوان آلوده، افرا

ها یا انگشتان خود در درون یا نزدیک  قرار دادن دست

 شوند. دهان خود، آلوده می

 عالئم چه هستند؟

روز پس از ابتالی شما به عفونت  7تا  3عالئم معموالً 

عالئم شامل درد شکمی، تب و اسهال  شوند. ظاهر می

 ودکان رخ دهد.اسهال خونی ممکن است در ک هستند.

در برخی موارد درد شکمی شدید است و یرسینیوزیس 

اگر  ممکن است به اشتباه آپاندیسیت تشخیص داده شود.

دهنده  انقباض شکمی شدید یا اسهال شدید دارید، به ارائه

  های بهداشتی خود مراجعه کنید. مراقبت

 توان از یرسینیوزیس پیشگیری کرد؟ چگونه می

  استفاده از دستشویی، و قبل از غذا همیشه بعد از

خوردن یا آماده کردن و دست زدن به غذا، به ویژه 

 های خود را به درستی بشویید. غذاهای آماده، دست

 های کودکان را بعد از استفاده از دستشویی و قبل  دست

 از اینکه غذا بخورند، بشویید

 هایی که  بازی پس از لمس کردن حیوانات یا اسباب

از آنها در خانه یا باغ حیوانات اهلی استفاده حیوانات 

 های خود و فرزندانتان را بشویید. کنند، دست می

 ترین قفسه یخچال و در  گوشت خام را همیشه در پایین

یک ظرف سرپوشیده نگهداری کنید تا از چکه کردن 

شیرابه گوشت خام و آلوده شدن سایر غذاها جلوگیری 

 شود.

 ش دادن را همیشه بالفاصله ها، سطوح و ظروف بر تخته

پس از آماده کردن غذا و قبل از قرار دادن غذاهای آماده 

 روی آنها بشویید و ضدعفونی کنید.

  تمام غذاهای تهیه شده از منابع حیوانی به ویژه گوشت

برای بررسی اینکه غذا به دمای  خوک را کامال بپزید.

درجه فارنهایت(  165.2درجه سانتیگراد ) 74داخلی 

  سیده است، از یک دماسنج استفاده کنید.ر

 های شیری پاستوریزه استفاده  فقط از شیر و فرآورده

 کنید

 زنند  و غذا را  به افرادی که به مواد غذایی دست می

 کنند ایمنی مواد غذایی را آموزش دهید تهیه می

 آشپزخانه را تمیز نگه دارید 

 از مواد غذایی در برابر جوندگان محافظت کنید 

  

 

 



یا  files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkبه نشانی  HealthLinkBCهای  اطالعات بیشتر درباره پروندهبرای 

جهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به نشانی  واحد محلی بهداشت عمومی خود رجوع کنید.

www.HealthLinkBC.ca  7-1-1برای افراد ناشنوا و دارای مشکل شنوایی با شماره  )رایگان( تماس بگیرید. 8-1-1مراجعه کنید یا با شماره 
 زبان موجود است. 130خدمات ترجمه در صورت درخواست به بیش از  تماس بگیرید.

 راه درمان یرسینیوزیس چیست؟

اگر مبتال به یرسینیوزیس هستید، ممکن است ارائه دهنده 

بیوتیک بدهد، اما گاهی  های درمانی به شما آنتی مراقبت

شود تا دوره خود را  اوقات این بیماری بدون درمان رها می

ها هنوز در بدن شما  به یاد داشته باشید، باکتری طی کند.

بیوتیک، این  انید همزمان با مصرف آنتیتو هستند و شما می

ساعت پس از پایان  48تا  بیماری را به دیگران منتقل کنید.

عالئم خود، به غذای دیگران دست نزنید یا برای دیگران 

 غذا تهیه نکنید.

برای جایگزینی مایعات بدن، مقدار زیادی مایعات )که 

های حاوی الکترولیت باشند(  ممکن است شامل نوشیدنی

دهد که مایعات زیادی را  آبی بدن زمانی رخ می کم بنوشید.

آبی یکی از دالیل  دهید و کم از طریق اسهال از دست می

  اصلی بستری شدن در بیمارستان است.

 افتد؟ در طول شیوع بیماری چه اتفاقی می

اگر شیوع یرسینیوزیس در جامعه شما وجود داشته باشد، 

برای یافتن علت آن تحقیق مقامات بهداشت عمومی محلی 

اید، مقامات  اگر شما مبتال به عفونت شده خواهند کرد.

بهداشت عمومی محلی شما ممکن است سواالتی از شما 

همچنین ممکن است از شما بخواهند که نمونه  بپرسند.

این کار به یافتن منبع عفونت و  مدفوع خود را ارائه دهید.

 کند. ک میجلوگیری از سرایت آن به دیگران کم

 اطالعات بیشتر

 HealthLinkBCبرای کسب اطالعات بیشتر به منابع 

 زیر رجوع کنید:

 HealthLinkBC File #03   شیر شیر پاستوریزه و

 خام

 HealthLinkBC File #59a  :ایمنی مواد غذایی 

 سالم نگاه داشتن غذابرای  های آسان شیوه

 HealthLinkBC File #61a  خانگی  های نقش حیوان

 در بیماری انسان

 HealthLinkBC File #61b   باغ حیوانات دیدار از

 بازی و مزرعه  خانگی

 HealthLinkBC File #85  به  ها: شستن دست

 ها کمک کنید جلوگیری از شیوع آلودگی

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile03-FA.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile03-FA.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile59a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile59a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile61a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile61a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile61b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile61b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile85-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile85-fa.pdf

