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 برنامه عملیاتی کنترل بیماری سل

 در استان آذربایجان غربی

 

 دکتر سیامک قاسم زاده:تهیه و تنظیم

 مبارزه با بیماری هاگروه پیشگیری و 

 93سال 



   2 
 

 برنامه کنترل بیماری سل

 :اهمیت موضوع

در همین رتبه باقی یا به رتبه هفتم  0202و پیش بینی میشود تا سال . بیماری سل در رتبه دهم در بار جهانی بیماریها قرار دارد

این  1991همچنین این بیماری بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی تک عاملی است بنابراین در سال . صعود نماید

هانی به عنوان یک اورژانس جهانی اعالم و کاهش هرچه سریعتر میزان شیوع و مرگ ومیر و به بیماری از طرف سازمان بهداشت ج

درصد میزان بیماریابی موارد عفونت زا و  02تبع آن بروز بیماری ، جزء اهداف کلی آن سازمان قرار گرفت و دستیابی به حداقل 

با اجزای زیر جهت دستیابی به  DOTSتعیین شده ، استراتژی به عنوان اهداف کوتاه مدت  0222میزان بهبود آنان تا سال % 58

 :اهداف یادشده معرفی شد

 حمایت همه جانبه دولتها  -1

 بیماریابی غیرفعال از طریق آزمایش میکروسکوپی اسمیر خلط  -0

 درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم حداقل برای کلیه بیماران اسمیرخلط مثبت  -3

 آزمایشگاهی و تجهیزاتیتامین منظم نیازهای دارویی و  -4

توسط اغلب کشورها برنامه  DOTSکه به رغم پذیرش اصول . تثبت نظام ثبت وگزارشدهی جهت  نظارت و ارزشیابی -8

موفق به دستیابی به اهداف موردنظر نگردید والجرم یکسری فعالیتها به استراتژی قبلی اضافه و تحت عنوان استراتژی 

STOP TB  یاDOTS II  به طوری که زمینه برای دستیابی به مرحله حذف سل در . کلی قبلی ارائه گردیدبا همان هدف

 :اجزای این استراتژی عبارتند از. فراهم گردد 0282سال 

 (DOTS)پیگیری توسعه و ارتقای کیفی اجزای استراتژی قبلی  -1

   HIVو عفونت همزمان سل و  MDR-TBتوجه ویژه به  -0

 دمات بهداشتی ودرمانی در برنامه و تقویت نظام بهداشتیدرگیر نمودن تمامی ارائه دهندگان خ -3

 توانمندسازی بیماران و جامعه در جهت ارتقای برنامه -4

 ایجاد ظرفیت های پژوهشی وکاربردی -8

 :اهداف جهانی این برنامه عبارتند از

 0218موارد جدید اسمیر خلط مثبت  تاسال % 92بهبودی حداقل  -1

 به خدمات مرتبط با برنامه کنترل سل( universal access)ایجاد دسترسی همه جانبه  -0

باتوجه به عدم امکان ارائه تخمین مناسب از میزان بروز مورد انتظار سل که شاخص میزان بیماریابی را متاثر می سازد، شاخص 

به درصد بیماران مبتال 02حداقل »جایگزین شاخص کشف 0218های زیر به عنوان شاخص های دسترسی همه جانبه تا سال 

 :گردیده است« سل

 انجام  آزمایش آنتی بیوگرام برای صددرصد موارد دارای اندیکاسیون  -1

  MDR-TBدرمان صد درصد موارد  -0

مثبت و افراد درتماس نزدیک  HIVافراد )بیماریابی اکتیو در صد درصد افراد گروههای در معرض خطر باالی ابتالء  -3

 (با بیماران مبتال به سل عفونت زا

 HIVدر صددرصد بیماران سلی دارای فاکتور خطر برای عفونت  HIVره و آزمون تشخیصی انجام مشاو -4

 :برنامه کنترل بیماری سل  91عملکرد سال 
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را زنان تشکیل میدهند % 4/33آنرا مردان و % 6/66مورد بیمار سل ریوی اسمیر مثبت در استان کشف گردید که  50، 91در سال 

 .روستایی می باشند% 39موارد جزء جمعیت شهری و % 61نیز . نان می باشدکه نسبت مردان حدود دو برابر ز

جزء % 9/38جزء جمعیت شهری و % 1/64را زنان تشکیل می دهند که  6/468موارد را مردان و % 4/83در مورد کل موارد سل نیز 

 .جمعیت روستایی می باشند

موارد و در رده های % 40متعلق به نظام شبکه بستری بوده با  از نظر مرجع گزارش موارد سل ریوی اسمیر مثبت، بیشترین سهم

 .قرار دارند% 9/18و بخش خصوصی با % 4/05بعدی، نظام شبکه سرپایی با 

و سهم بخش % 0/4و % 0/10سهم نظام شبکه سرپایی در کشف موارد سل ریوی اسمیر منفی و سل خارج ریوی به ترتیب 

 .شدمی با% 0/06و % 3/09خصوصی به ترتیب 

 91در هر صد هزار نفر جمعیت و بروز کل اشکال سل ثبت شده در سال 5/0،  91بروز سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده در سال 

 .در هر صد هزار نفر بوده 1/0

سال با اختصاص به ترتیب،  68بیشترین میزان بروز کل موارد سل و موارد اسمیر مثبت جدید ریوی، مربوط به گروه سنی باالی 

سال و نیز زیر  8در این میان گروه های سنی زیر .موارد، می باشد که حاکی از کنترل موفق بیماری در استان است% 6/36و % 09

را تشکیل می دهند و موردی از سل  91از کل موارد بروزی سل در سال % 4/2سال فقط  18و گروه سنی زیر % 9/2ده سال فقط 

 ل وجود نداشته استریوی اسمیر مثبت در گروه سنی زیر ده سا

 1391لغایت  1356تعداد وبروز انواع سل در استان آذربایجان غربی از سال 

 1391 1392 1359 1355 1350 1356 سال  

 3103024 3252806 3216321 0909624 0943860 0925156 جمعیت

  
 و تعدددددددددددددد   

 بروز
 بروز تع    بروز تع    بروز تع    بروز تع    بروز تع    بروز تع   

نوع 

   سل

 0.5 50 3.6 129 3.3 120 3 55 3.8 123 3.0 94  سمیر مثبت ج ی 

 1.0 81 0.0 65 1.0 36 1.4 41 1.4 40 0.4 69  سمیرمنفی

 0.5 58 0.4 04 0.6 05 3 92 0.9 58 3.6 124 خارج ریوی

 2.2 2 _ 4 _ 3 _ 3 _ 3 _ 3 عو 

 0.1 003 5.3 088 0.0 019 0.8 000 0.9 033 9.0 069 كل مو ر  سل
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بوده نسبت بیماریابی کل % 82مورد انتظار، % 02و با هدف % 38، 91نسبت بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت در سال 

 .می باشد% 40انواع سل 

و در سال  متغییر بوده% 52تا % 06، بین ( 58-92)سال گذشته  8درصد موفقیت درمان بیماران سل ریوی اسمیر مثبت استان در 

 .بوده% 09، 92

متغییر بوده و در سال % 6تا % 0، بین ( 58-92)سال گذشته  8درصد شکست درمان بیماران سل ریوی اسمیر مثبت استان در 

 . بوده% 4/6، 92

 . بوده% 0/00،  59و در سال % 0/06، 92درصد بهبود بیماران سل ریوی اسمیر مثبت استان در سال 

 .یبت از درمان وجود نداشتموردی از غ 92در سال 

 

 

مورد با گستره خلط  90نفر بیمار مشکوک به سل، نمونه برداری جهت تهیه اسمیر خلط بعمل آمد که  8449از تعداد  91در سال 

 .می باشد% 0/1مثبت شناسایی گردید و نسبت موارد اسمیر مثبت به کل موارد مشکوک به سل، 

که ) را نشان میدهد% 05/1گزارش شدند که شیوع  +HIVبه سل استان، سه مورد از بیماران،  بیمار مبتال 003، از 1391در سال 

که هر سه بیمار موفقیت درمان ( تغییر محسوسی مالحظه نمی شود % 1/1، با گزارش سه بیمار و شیوع 1392نسبت به سال 

 .داشته اند

 :استان در سال های اخیر بشرح جدول زیر می باشد  MDR-TBموارد 

 09لغایت  58میز ن های نتایج  رمان بیمار ن  سمیر مثبت ریوی ج ی  کشور و  ستان آذربایجان غربی  ز سال 

 09 50 55 58 58 58 سال  

  ستان کشور  ستان کشور  ستان کشور  ستان کشور  ستان کشور  ستان کشور   شاخص

وفقیت  رص  م

  رمان
58 59 58 59 58 88 58 88 58 85 58 80 

 رص  شکست 

  رمان
8.3 8.8 2.2 2.3 2.8 8.8 8.2 8.0 8.8 8.5 8.88 8.8 

 رص  غیبت 

  ز  رمان
2.5 2.3 2.8 3 2.8 3.0 2.8 8.2 2.8 2.0 2.88 9 

 رص  منفی 

ش ن خلط  ر 

پایان مرحله 

 حمله  ی

58 88 58 59 58 52 52 88 58 53 52.8 88 
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 1391 1392 1359 1355 1350 1356 1358 1354 سال

MDR.TB 1 2 1 2 1 1 0 1 

 

بالینی  MDR-TBاز نظر کشت منفی بوده وپس از بستری و بررسی های بیمارستان رفرانس کشوری، بعنوان  91و  55موارد سال 

بعلت بیماری زمینه  92، با بهبودی، ختم درمان گردیده اند و یک مورد بیمار سال 92و  59دو مورد بیمار سال   .اعالم گردیده اند

 .قبل ترخیص از بیمارستان مسیح دانشوری فوت نموده اند CRFای 

 

 

 91لغایت  52شاخص های بروز سل ریوی اسمیر مثبت وکل انواع سل در استان آذربایجان غربی از سال 

ف
دی

ر
 

 سال   
08 08 08 08 08 08 08 08 00 08 88 88 

   شاخص

1 
ميزان بروزسل ریوی اسمير مثبت در 

 صدهزار نفر جمعيت
4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4 4.4 4.3 4.2 

0 
نسبت بيمار یابي موارد جدید سل ریوی 

 اسمير مثبت
44 44 44 44 43 44 44 43 43 44 43 43 

3 
نسبت بيمار یابي موارد جدید سل ریوی اسمير 

 (مورد انتظار% 88با هدف )مثبت 
34 33 33 44 44 44 43 33 44 32 34 33 

4 
ميزان بروزکل انواع سل در صدهزار نفر 

 جمعيت
43 44 43.3 43 2.2 2.4 4.4 4.4 4.3 4.4 2.4 4.4 

 44.4 42.2 44.4 44.4 43.4 44.2 44.3 43.3 43.3 42.4 33.3 43.3 نسبت بيمار یابي کل انواع سل 8

6 
 با هدف)نسبت بيمار یابي کل انواع سل 

 (مورد انتظار% 88
34.4 44.4 32.2 34.4 34.4 33.3 34.4 34.4 42.4 33.3 34.4 34.3 

0 

به (عود+جدید)نسبت سل ریوی اسمير مثبت 

اسمير مثبت )کل موارد سل ریوی ثبت شده

 (اسمير منفي+عود+جدید

34 33 33 33 34 34 34.4 43.3 32.4 44.3 34.4 34.3 

5 

مثبت به نسبت موارد جدید سل ریوی اسمير 

موارد جدید سل ریوی اسمير منفي و خارج 

 ریوی

24 33 32 34 34 34 33 23.3 34.4 24.3 44.4 34.3 

 .بقيه مقادیر به درصد مي باشد8و8بجز مقادیر ردیف های

 . منظور گردیده 0وبرای بعد از آن  88، 08ميزان بروز مورد انتظارسل ریوی اسمير مثبت در صدهزار نفر جمعيت برای سال های قبل از 

 . منظور گردیده 88وبرای بعد از آن  88، 08ميزان بروز مورد انتظارکل انواع سل در صدهزار نفر جمعيت برای سال های قبل از 
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 در شهرستانهای استان آذربایجان غربی 39و درمان درسال  1931جدول شاخص های بیماریابی موارد جدید سل  در  سال 

ف
دی

ر
 

 جمعیت برآورد نام شهرستان

سل ریوی 

اسمیر مثبت 

ثبت شده 

در 

 شهرستان

سل ریوی 

اسمیر 

مثبت 

کشف شده 

در 

 شهرستان

سل 

ریوی 

اسمیر 

 منفی

سل  

خارج 

 ریوی

 عود

مورد 

انتظا ر  

اسمیر 

 مثبت

میزان بروزسل 

ریوی اسمیر 

مثبت جدید در 

 هرصدهزارنفر

میزان بروزکل 

انواع سل  در 

 هرصدهزارنفر

نسبت 

بیماریابی 

موارد 

جدید سل 

ریوی 

اسمیر 

 مثبت

نسبت بیماریابی 

موارد جدید 

سل ریوی 

اسمیر 

کشف در )مثبت

همان 

 (شهرستان

بیماریابی  نسبت

موارد جدید سل 

ریوی اسمیر 

مثبت با 

مورد %43هدف

 انتظار

نسبت بیماریابی 

موارد جدید سل 

ریوی اسمیر 

مثبت با 

مورد %43هدف

کشف در )انتظار

 (همان شهرستان

نسبت 

بیماریابی 

کل انواع 

 سل 

میزان بهبود 

موارد 

جدیدسل 

ریوی اسمیر 

مثبت در سال 

43 

میزان موفقیت 

درمان موارد 

دسل جدی

ریوی اسمیر 

مثبت در سال 

43 

میزان شکست 

درمان 

مواردسل 

ریوی اسمیر 

مثبت در سال 

43 

 .195 8.58 8959 1252 8153 158. 851. 9.52 2 9 82 9 99 89 11 82 022779 ارومیه 1

 959 19959 19959 1151 19956 19956 8951 8951 8 6 6 9 1 9 1 1 21919 اشنویه 7

 959 8.59 .685 9258 153. 153. 9251 9251 8 9 12 9 6 8 8 8 772227 بوكان 7

 _ _ _ 58.. 959 1153 959 8359 3 8 9 9 1 8 9 1 47229 پلدشت 4

 959 19959 19959 8258 1158 1858 1959 8353 . 8 19 9 9 9 1 9 175729 پیرانشهر 5

 959 19959 19959 8159 3958 11858 6951 8253 19 6 6 9 1 1 1 . 20712 تكاب 2

 959 19959 959 .185 959 9259 959 8656 8 8 1 9 9 9 9 1 42944 چالدران 2

 _ _ _ 1959 1952 .215 .825 851. 8 . 1 9 9 1 1 8 47411 چایپاره 4

 1959 6658 6658 159. 1358 1158 9152 9159 3 9 83 9 .1 3 19 3 750720 خوی 0

 959 959 959 6851 9156 1859 8851 9951 11 9 3 9 1 . 8 9 117157 سردشت 19

 959 19959 19959 8151 1.58 153. 9859 9251 1 9 16 9 1 1 . 6 105742 سلماس 11

 959 19959 19959 .8.5 959 959 959 959 1 9 8 9 9 1 9 9 07740 شاهین دژ 17

 _ _ _ 9951 .995 6851 .895 1653 6 1 1 9 9 1 1 8 57754 شوط 17

 959 19959 19959 1356 959 959 959 959 9 9 8 9 8 1 9 9 09192 ماكو 14

 959 8256 8256 9859 1359 1953 9159 8256 . 8 18 9 . 8 6 . 714542 مها با د 15

 959 8852 8852 8658 8859 9952 1253 8956 . 8 81 9 6 1 1 . 724722 میاندواب 12
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 959 959. 959. .85. 2653 2653 6952 6952 3 . 19 9 1 1 6 6 177794 نقده 12

 651 8253 8658 1859 856. 1358 9652 9152 851 852 888 9 08 88 88 08 7177294 استان
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 :تحليل وضعيت 

با توجه به بررسي آمار بروز سل در ده سال اخير در کشور و استان، استان آذربایجان غربي با جمعيتي بالغ بر سه 

در مقایسه با سایر مناطق کشور، جزء استان ( 88طبق برآورد سال ) هفتصد نفر  ميليون و یکصد و بيست و سه هزار و

های با ميزان بروز سل پایين تر از متوسط بروز کشوری محسوب مي گردد بطوریکه ميزان بروز کل موارد سل در 

در مدت مشابه این  در صد هزار نفر  قرار داشته و در استان 8/88تا  80/88، در محدوده 88لغایت  08کشور از سال 

همينطوردر مورد مورد ميزان بروز سل ریوی اسمير مثبت در همين . در صد هزار نفر مي باشد 8/0تا  88ميزان بين 

تا  8/8در صد هزار نفر را در کشور داریم ودر استان، این ميزان بروز در محدوده  8/8تا  88/0مدت نيز ميزان بروز 

در هر دو مورد کل موارد سل و موارد سل ریوی اسمير مثبت، ميزان های بروز در کشور . در صد هزار نفر قرار دارد 8/8

 .و استان با شيبي هماهنگ، سير نزولي را طي نموده است

سال با  88، بيشترین ميزان بروز کل موارد سل وموارد اسمير مثبت ریوی، مربوط به گروه سني باالی 88در سال 

موارد مي باشد که منطبق بر وضعيت کشوری بوده و حاکي از کنترل موفق % 0/88و % 8/80اختصاص به ترتيب 

 .بيماری در کشور و استان است

که بعنوان منبع انتشار بيماری ( کشف شده در استان ) از نظر نسبت بيمار یابي موارد سل ریوی اسمير مثبت جدید 

، 88برای سال % 88و  88بيماریابي برای سال % 88مورد انتظار برای استان، % 88در جامعه محسوب مي شوند، با هدف 

و لزوم بهبود بيماریابي موارد سل ریوی اسمير مثبت در استان است  88حاصل شده که نشانگر افت بيماریابي در سال 

صورت نگرفته و  88بخصوص در شهرهای پلدشت، چالدران، شاهين دژ و ماکو که کشفي توسط شهرستان در سال 

 . ر، مياندوآب و سردشت که فاصله قابل مالحظه ای با نسبت بيماریابي استان دارندشهرهای پيرانشه

بيماران %  88و % 80به ترتيب  88و  08از نظر درصد موفقيت درمان بيماران اسمير مثبت ریوی جدید در سال 

در   DOTSبرنامهبوده لزوم تقویت اجرای  08در سال % (08)موفقيت درمان داشته اند که کمتر از درصد کشوری 

% 8/88و خوی با  88شکست درمان در سال % 8/88درمان بيماران را مي رساند بخصوص در شهرستان های اروميه با 

و در سال % 0/8، 08الزم به ذکر است شکست درمان بيماران اسمير مثبت ریوی جدید استان در سال . در همان سال

کشور، نيازمند مداخله در جهت کاهش درصد شکست  08سال % 8/8بوده که در مقایسه با شکست درمان % 8/8، 88

 .درمان در استان مي باشد
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 : هدف کلی

 کاهش شیوع بیماری سل در استان

 

 :اهداف اختصاصی 

 . 93در سال %  51به   92در سال % 09از  میزان موفقیت درمان سل ریوی اسمیر مثبت جدید شاخص افزایش (1

 

 . 93در سال % 8به  92در سال % 4/6از  سل ریوی اسمیر مثبت شکست درمان مواردکاهش شاخص  (0

 

در % 62به  91در سال % 82از  مورد انتظار %  02موارد سل ریوی اسمیر مثبت با هدف (  CDR)بهبود نسبت بیمار یابی  (3

 . 93سال 
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 :استراتژی های اهداف اختصاصی   

(O1  93در سال %  51به   92در سال % 09افزایش شاخص میزان موفقیت درمان سل ریوی اسمیر مثبت جدید از . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت مربوط به ثبت بعنوان بهبودی

 

آگاهي ، نگرش و عملکرد مشکالت مربوط به 

 کادر بهداشتي وبيماران

 

مستقيمدرمان تحت نظارت مشکالت مربوط به   

 

 ميزان بهبودی

 موارد مرگ

نتيجه خلط ماه  نبودن 

آگاهي، نگرش و عملکرد بيماران  پایان درمان

 واطرافيان آنان

آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان 

 درمان کننده

 کيفيت درمان تحت نظارت مستقيم
اخذ، بموقع اسميرهای پایش حين 

 درمان

 تامين بموقع داروها
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(O1)  افزایش شاخص
میزان موفقیت درمان سل 
ریوی اسمیر مثبت جدید  

به    92در سال % 09از 
 93در سال %  51

(S1)  بهبود کیفیت
درمان تحت نظارت  

 مستقیم

(S2)  ارتقاء سطح
آگاهی و نگرش کادر  
بهداشتی و درمانی  
در خصوص برنامه  
 کنترل بیماری سل

(S3)  ارتقاءسطح
آگاهی و نگرش  
عموم جامعه در  
 مورد بیماری سل
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 (o1)ج ول  فعالیت های ه ف  ختصاصی  ول 

 شیوه پایش محل  جر ء زمان  جر ء مجری فعالیت ک  فعالیت  ستر تژی

(S1 ) بهبو  کیفیت

 رمان تحت نظارت 

 مستقیم

O1S1A1 بررسی فرم های  پی میولوژیک معاونت به  شتی طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان پیگیری تعیین ناظر  رمان مستقیم بر ی هر بیمار 

O1S1A2 
نظارت بر آموزش بیمار ن تحت  رمان  ر 

 خصوص  همیت  رمان کامل
 پرسش و پاسخ مرکز به  شت شهرستان طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

O1S1A3 
بهبو  وضعیت پایش های محیطی  ر مر کز 

  رمانیبه  شت شهرستان و مر کز به  شتی 
 مرکز به  شت شهرستان طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

برسی چک لیست ها و پسخور ن  پایش 

 ها  ر شهرستان

O1S1A4 
بررسی  خذ بموقع  سمیر های پایش حین  رمان 

 بیمار ن سل ریوی
 طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

معاونت به  شتی و مرکز 

 به  شت شهرستان

ش ن نتیجه خلط  ر پایان  رص  منفی 

ماه  و و نتایج بررسی  ر حین  رمان 

 و میز ن بهبو ی

O1S1A5 
بررسی تجویز رژیم  رمانی  ستان  ر  بر  ساس 

 طبقه بن ی بیماری و  ر یه پسخور ن  به شهرستان
 معاونت به  شتی طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

تع    فرم های  پی میولوژیک تکمیل 

 پسخور ن  مربوطه ش ه و

O1S1A6 طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان پیگیری  نجام آموزش پرسنل  ر یه کنن ه  رمان 
معاونت به  شتی و مرکز 

 به  شت شهرستان
تع    جلسات آموزشی برگز ر ش ه و 

  فر   آموزش  ی ه

O1S1A7 تع    پزشکان آموزش  ی ه مرکز به  شت شهرستان طول سال کنن ه سل  ستانپزشک هماهنگ  نظارت بر آموزش پزشکان  رمان کنن ه  ر مر کز 

O1S1A8 معاونت به  شتی  ول هر فصل پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان تامین بموقع   روهای مور  نیاز بیمار ن 
تع    بیمار نی که بموقع   رو  ریافت 

 کر ه  ن 

O1S1A9 
به  رمان پیگیری تشویقات و پر  خت های مربوط 

 مو ر   سمیر مثبت
 معاونت به  شتی طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

تع    تشویق ها و مو ر  پر  خت ش ه 

  ز  عتبار برنامه سل

O1S1A11 
پیگیری  نجام آموزش های الزم بر ی بیمار ن و 

 خانو  ه های آنان
 طول سال پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

 مرکز به  شت شهرستان و

 مر کز به  شتی  رمانی
 پرسش و پاسخ

O1S1A11 
هماهنگی جهت تعیین پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ر شهرستان های فاق  آن
 فرورىین پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

معاونت به  شتی و مرکز 

 به  شت شهرستان
ص ور  بالغ بر ی تمامی پزشکان 

 هماهنگ کنن ه سل شهرستان ها

O1S1A12 
 نجام گر فی ر یگان بیمار ن سلی طرح موضوع 

  ر جلسه مترک با معاونت  رمان
 معاونت به  شتی   رىیبهشت پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

صورتجلسه و مصوبات جلسه برگز ر 

 ش ه با معونت  رمان

O1S1A13 
برگز ری جلسه مشترک با  مور آزمایشگاه های 

معاونت جهت بهبو  گز رش  هی مو ر    ر ی 

  ن یکاسیون کشت بیمار ن سلی
 معاونت به  شتی  خر    پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

صورتجلسه و مصوبات جلسه برگز ر 

 ش ه
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 (o1)   مه ج ول  فعالیت های ه ف  ختصاصی  ول 

 شیوه پایش محل  جر ء زمان  جر ء مجری فعالیت ک  فعالیت  ستر تژی

(S2 ) رتقاء سطح 

آگاهی و نگرش کا ر 

به  شتی  رمانی  ر 

خصوص برنامه کنترل 

 بیماری سل

O1S2A1 
برگز ری کارگاه آموزشی بر ی پزشکان و 

 کارشناسان سل شهرستان
 تع    کارگاه برگز ر ش ه معاونت به  شتی مهر،آبان پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

O1S2A2 
پیگیری آموزش کا ر به  شت توسط پزشکان سل 

 شهرستان ها
 مرکز به  شت شهرستان ،  سفن شهریور کنن ه سل  ستان پزشک هماهنگ

تع     وره های برگز ر ش ه و 

 کا ر آموزش  ی ه

O1S2A3 معاونت به  شتی تیر پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان برگز ری بازآموزی سل با  متیاز بر ی پزشکان 
تع    گو هی های صا ره بر ی 

 پزشکان

O1S2A4 
تقویت کیفی آموزش های تهیه متون آموزشی جهت 

  ر یه ش ه توسط کا ر به  شتی
 تع    متون تهیه ش ه معاونت به  شتی مر    پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان

(S3 ) رتقاء سطح 

آگاهی و نگرش عموم 

جامعه  ر خصوص  

 بیماری سل

O1S3A1 
پیگیری آموزش عموم مر م  ز طریق رسانه ها و 

 برنامه های آموزشی
 مور به  شتی و همکار ن حوزه معاونت 

 مر کز به  شت شهرستان ها

طول سال و 

مناسبت روز 

 (آبان) ملی سل

معاونت به  شتی و مرکز 

 به  شت شهرستان
تع    برنامه های  جر  ش ه و  فر   

 آموزش  ی ه

O1S3A2 
تهیه پیام های مرتبط با بیماری سل بصورت زیر 

 نویس  ر برنامه ساغلیق
 تع    پیام تهیه ش ه معاونت به  شتی مهر سل  ستانپزشک هماهنگ کنن ه 

O1S3A3 تع    برنامه  جر  ش ه معاونت به  شتی مهر پزشک هماهنگ کنن ه سل  ستان  جر ی برنامه ر  یویی  ر خصوص بیماری سل 
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(O0  93در سال % 8به  92در سال % 4/6کاهش شاخص شکست درمان موارد سل ریوی اسمیر مثبت از . 

در نظر به عنوان یک شاخص ارزیابی  با توجه به اینکه این هدف نیز در ارتباط مستقیم با عوامل موثر در هدف قبلی است، دارای فعالیت های مشترک با آن بوده و در پایان سال

 .گرفته می شود

O3)  بهبود نسبت بیمار یابی(CDR  ) 93در سال % 62به  91در سال % 82از  مورد انتظار %  02موارد سل ریوی اسمیر مثبت با هدف . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقویت بيماریابي در گروههای پرخطر

 

ناشي از عدم آگاهي وعملکرد مشکالت 

 نامناسب کادر بهداشتي وبيماران

 

 مشکالت ناشي از اخذ نمونه خلط

 

 بهبود بيماریابي

پيگيری نمونه برداری از 

ن اطرافيان بيمارا SS+ 

تقویت بيماریابي در بيماران 

 دیابتي
ارتقاء آگاهي ونگرش وعملکرد بيماران و 

اطرافيان آنها درخصوص انگ زدایي بيماری و 

 افزایش نمونه برداری خود معرف

ارتقاء آگاهي، نگرش و عملکرد کادر 

بيماریابي درماني درخصوص اهميت 

 سل در بين افراد مشکوک

نمونه برداری )نمونه برداری هدفمند 

 کاهش نمونه های فاقد کيفيت از موارد دارای اندیکاسيون

تقویت بيماریابي در بيماران 

HIV+ 

 تقویت بيماریابي در زندان ها
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(O3) د نسبت بیمار بهبو
موارد سل (  CDR)یابی 

ریوی اسمیر مثبت با هدف 
%  82مورد انتظار  از %  02

در % 62به  91در سال 
 93سال 

(S1)    تقویت بیماریابی
 در گروه های پرخطر

 ((S2   افزایش کمی و
کیفی اخذ نمونه های  
خلط از افراد دارای 

مشکوک به  )اندیکاسیون 
 (  سل 

(S3)   ارتقاء سطح
آگاههی و نگرش کادر  

بهداشتی و عموم جامعه  
 در خصوص بیماری سل
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جامعه در مورد بیماری سل با توجه به گنجانده شدن فعالیت های مذکور در فعالیت های اهداف قبلی، در جدول  در خصوص ارتقاء سطح آگاهی و نگرش کادر بهداشتی و عموم

 .تفضیلی از تکرار آنها خودداری شده است

 
 

 

 شیوه پایش محل  جر ء زمان  جر ء مجری فعالیت ک  فعالیت  ستر تژی

(S1  ) تقویت بیماریابی  ر

 O3S1A1 گروه های پرخطر
جلسه هماهنگی با همکار ن برنامه کنترل  تشکیل

  یابت جهت غربالگری بیمار ن  ز نظر سل
پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 صورتجلسه مربوطه وپیگیری مصوبات آن معاونت به  شتی آبان

O3S1A2 
پیگیری غربالگری و  رمان پروفیالکتیک بیمار ن 

+HIV ز نظر سل  
پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 آبانمهر، 

معاونت به  شتی و مرکز 

 به  شت شهرستان
 نسبت بیمار ن غربالگری ش ه

O3S1A3 
تشکیل جلسه هماهنگی با مسئولین به  شت زن  ن ها 

 جهت تقویت بیمار یابی سل  ر زن  ن ها
پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 صورتجلسه مربوطه وپیگیری مصوبات آن معاونت به  شتی مر   

O3S1A4 
هماهنگی با مرکز به  شت شهرستان  رومیه جهت 

 نجام بیمار یابی فعال  ر مر کز پر خطر  ز جمله 

 خانه های سالمن  ن  

پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 آذر

معاونت به  شتی و مرکز 

 به  شت شهرستان
 تع    نمونه گیری های  نجام ش ه و بیمار ن کشف ش ه

O3S1A5 
 رمان پروفیالکتیک  طر فیان پیگیری غربالگری و 

  ز نظر سل SS+بیمار ن 
پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
  ر یه پسخور ن   معاونت به  شتی خر    ، آذر

O3S1A6 
هماهنگی جهت  خذ خلط  ز نظر سل  ر مرزهای 

 ورو ی 
پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 پایانه های مرزیتع    نمونه خلط  خذی  ر  معاونت به  شتی  ر یبهشت 

O3S1A7 
وی جهت  نجام تست .آی.هماهنگی با کارشناس  چ

 وی  ز کلیه بیمار ن سلی.آی. چ

پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 تع    نمونه گیری های  نجام ش ه و بیمار ن کشف ش ه معاونت به  شتی تیر

(S2 ) فز یش کمی و کیفی 

 خذ نمونه های خلط  ز  فر   

  ر ی  ن یکاسیون 

 ( مشکوک به سل )

O3S2A1 
پیگیری  ر یه پسخور ن  به و ح   رسال کنن ه نمونه 

  ر مو ر  نامطلوب
پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 تع    پسخور ن های  رسالی مرکز به  شت شهرستان بهمن ، سفن 

O3S2A2  تکر ر نمونه گیری  ر مو ر  نامطلوبپیگیری 
پزشک هماهنگ کنن ه سل 

  ستان
 تع    نمونه های تکر ر ش ه مرکز به  شت شهرستان بهمن ، سفن 
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 ج ول گانت فعالیت های  ه  ف  ختصاصی برنامه عملیاتی سل 

فعالیت کد ردیف  اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین شرح فعالیت 

1 O1S1A1 پیگیری تعیین ناظر  رمان مستقیم بر ی هر بیمار 
            

2 O1S1A2 نظارت بر آموزش بیمار ن تحت  رمان  ر خصوص  همیت  رمان کامل 
            3 O1S1A3 بهبو  وضعیت پایش های محیطی  ر مر کز به  شت شهرستان و مر کز به  شتی  رمانی 
            

4 O1S1A4  سل ریویبررسی  خذ بموقع  سمیر های پایش حین  رمان بیمار ن 
            5 O1S1A5 و  ر یه پسخور ن  به شهرستان  ی بیمار نبررسی تجویز رژیم  رمانی  ستان  ر  بر 
            

6 O1S1A6 پیگیری  نجام آموزش پرسنل  ر یه کنن ه  رمان 
            

7 O1S1A7 نظارت بر آموزش پزشکان  رمان کنن ه  ر مر کز 
            

8 O1S1A8 تامین بموقع   روهای مور  نیاز بیمار ن 
            

9 O1S1A9 پیگیری تشویقات و پر  خت های مربوط به  رمان مو ر   سمیر مثبت 
            

11 O1S1A11 پیگیری  نجام آموزش های الزم بر ی بیمار ن و خانو  ه های آنان 
            

11 O1S1A11 هماهنگی جهت تعیین پزشک هماهنگ کنن ه سل  ر شهرستان های فاق  آن 
            

12 O1S1A12 ترک با معاونت  رمانشطرح موضوع  نجام گر فی ر یگان بیمار ن سلی  ر جلسه م 
          

 
 13 O3S1A6 هماهنگی جهت  خذ خلط  ز نظر سل  ر مرزهای ورو ی 

          
 

 
14 O1S1A13 

برگز ری جلسه مشترک با  مور آزمایشگاه های معاونت جهت بهبو  گز رش  هی مو ر  

   ر ی  ن یکاسیون کشت بیمار ن سلی

         
 

  
15 O3S1A1 

 تشکیل جلسه هماهنگی با همکار ن برنامه کنترل  یابت جهت غربالگری بیمار ن  ز نظر

              سل
16 O3S1A5  سمیرمثبت  ز نظر  بتال به سلپیگیری غربالگری و  رمان پروفیالکتیک  طر فیان بیمار ن  

            
17 O3S1A7 وی  ز کلیه بیمار ن سلی.آی.وی جهت  نجام تست  چ.آی.هماهنگی با کارشناس  چ 

            
18 O1S2A3 برگز ری بازآموزی سل با  متیاز بر ی پزشکان 

           
 

19 O1S2A4 تهیه متون آموزشی جهت تقویت کیفی آموزش های  ر یه ش ه توسط کا ر به  شتی 
            

21 O3S1A3 هاهت تقویت بیمار یابی سل  ر زن  نتشکیل جلسه هماهنگی با مسئولین به  شت زن  ن ها ج  
  

          21 O1S2A2 پیگیری آموزش کا ر به  شت توسط پزشکان سل شهرستان ها 
            

22 O1S2A1 برگز ری کارگاه آموزشی بر ی پزشکان و کارشناسان سل شهرستان 
            

23 O1S3A2 تهیه پیام های مرتبط با بیماری سل بصورت زیر نویس  ر برنامه ساغلیق 
            

24 O1S3A3 جر ی برنامه ر  یویی  ر خصوص بیماری سل  
            

25 O3S1A2 وی مثبت  ز نظر سل .آی.ن  چگری و  رمان پروفیالکتیک بیمار پیگیری غربال   

         
  

 26 O1S3A1 پیگیری آموزش عموم مر م  ز طریق رسانه ها و برنامه های آموزشی 

       
 

    
27 O3S1A4 

هماهنگی با مرکز به  شت شهرستان  رومیه جهت  نجام بیمار یابی فعال  ر مر کز پر خطر 

  ز جمله خانه های سالمن  ن  
         

 
  28 O3S2A1 پیگیری  ر یه پسخور ن  به و ح   رسال کنن ه نمونه  ر مو ر  نامطلوب 

            
29 O3S2A2 پیگیری تکر ر نمونه گیری  ر مو ر  نامطلوب 
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 :لیست فعالیت های جاری 

 (اردیبهشت تا آخر سال ) (DRS)یک و دو ضد سل اجرای طرح بررسی شیوع مقاومت دارویی نسبت به داروهای خط 

 (اردیبشت تا مرداد)(Tuber KAP0)   اجرای طرح بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای ایرانی در خصوص بیماری سل  

 (فروردین)هماهنگی جهت امکان شرکت عمومی در مسابقه ایران بدون سل

 (فروردین)راه اندازی نرم افزار  آنالین ثبت داده های بیماران سلی

 بررسی فرم های اپیدمیولوژیک بیماران سلی و ارایه پسخوراند به مراکز بهداشت شهرستان ها

 بیماران سل در سامانه آنالین و پیگیری رفع ایرادات و نواقص مربوطهپیگیری ثبت بموقع 

  MDR-TBپیگیری روند درمان بیماران 

 پایش روند درمان بیماران سلی

 رفع مشکالت نرم افزار ثبت سل در شهرستان ها

 تامین داروهای خط یک و دو مراکز بهداشت شهرستان ها

 دارای اندیکاسیون و تهیه گزارش و ارسال به مرکز مدیریت بیماری هاپیگیری انجام کشت از نظر سل در موارد 

 جهت انتقال مباحث نشست های کشوری به مراکز بهداشت شهرستان ها برگزاری کارگاه آموزشی

 پایش روند اجرای برنامه مراقبت بیماری سل در شهرستان ها


