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  بیماریهاي واگیر دار
  مقدمه

که مردم کم و بیش بصورت اجتماعات کوچک و پراکنده زندگی در زمانهاي قدیم : مقدمه   
  .محدود بودمی کردند ، نقل مکان جمعیت از نقطه اي به نقطۀ دیگر 

و بعد بیماریهاي واگیردار هرگاه در جماعتی شیوع پیدا می کرد معموالً عده اي را تلف می کرد 
بیماري براي مدتی بخاموشی می رفت و بتدریج که مردم به زندگی دسته جمعی گرایش پیدا می 

در نتیجه اجتماعات بمنظور تجارت یا زیارت اماکن مقدسه زیاد شد، و رفت و آمد بین کردند 
از .کرده است درآمده و میلیونها نفر را تلف) اپیدمی(بیماریهاي واگیر دار گاهی بصورت همه گیر

  . و سل را می توان نام برد -وبا -ماالریا - جمله همه گیري ها ، طاعون
ه با بهتر شدن وضعیت اقتصادي و فرهنگی کشور ها، بیماریهاي واگیردار تحت کنترل گرچ  
و در مواردي موجب ریشه کنی بیماري عفونی از جمله آبله شده است ولی هنوز در درآمده 

، بیماریهاي واگیردار محسوب می قسمت اعظم بیماریهاي شایع  توسعه نیافتهبسیاري ازکشورهاي 
  .و ایدز را می توان ذکر کرد) ب(گردد که از این جمله هپاتیت 

لذا با توجه به اهمیت بیماریهاي واگیر دار الزم است با مفهوم و تعاریف و اصطالحات به شرح 
  .زیر آشنا شوید

  
  :اهمیت بیماریهاي واگیر

خارج و حالت ر قابل انتقال بوده بنابراین از جنبه شخصی از شخص به شخص دیگ -1
 .عمومی پیدا می کند

معلولیت  ث مرگ ومیر ومی دهد و باعدر بسیاري از کشورها مهمترین مسائل بهداشتی را تشکیل 
 .دفراوان می گردن

 می شودر عوامل بیماریزا در بدن ایجادمرضی که بعلت اثعبارتست از یک حالت  :تعریف بیماري
  .و بواسطۀ آن بدن نظم طبیعی خود را از دست می دهد

تظاهرات بالینی ناشی از ورود یک عامل بیماریزا در بدن انسان یا جانوران را  :بیماري عفونی
  .در بیماران مبتال به سرخک) دانه هاي پوستی(می نامند مانند بروز تب یا بثورات  بیماري عفونی
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  :یم می شودبیماري عفونی به دودسته تقس-
بیماري است که در نتیجۀ یک عامل عفونی بیماریزا یا فرآورده هاي سمی آن : بیماري واگیر دار -1

مستقیم یا غیرمستقیم از انسان به انسان، از جانور به جانور دیگر، یا از راه باشد و بتواند بصورت 
و حضور فرد آلوده در ود به انسان یا حیوان منتقل ش...)گرد و غبار،خاك،آب و هوا،(محیط زیست

  .مانند سل و سرخک.محیط باعث انتشار بیماري به اطرافیان می گردد
فرد در اجتماع باعث انتقال بیماري نمی شود مانند  حضور بیماري است که: اري قابل سرایتبیم-2

    Bبیماري ایدز، هپاتیت 
   

  :عوامل بیماریزا
بل رویت نیستند و داخل یاخته ها بسیار ریز و با میکروسکوپ معمولی قا: ویروسها -1

 .زندگی می کنند

) مارپیچ(، اسپیروکت)میله اي(،باسیل)گرد(ل آنها به کوکسیکه برحسب شک: باکتري ها -2
 .تقسیم می شوند

  .حد فاصل بین ویروس و باکتري هستند :ریکتزیاها-3
  .که از دسته گیاهان هستند: قارچ ها-4
  .س حیوانی هستندکه تک یاخته اي و از جن:پروتوزوئوها-5
  .چند یاخته اي هستند:انگل ها-6

  
و این محیط می تواند منبع عبارت است از محیطی که ارگانیسم در آن پیدا می شود  :منبع عفونت

انسان منبع ذخیرة سیفلیس و به عنوان مثال . خود انسان، حیوان، خاك، گیاه، یا شئ بی جان باشد
بالفصل عفونت اطالق می شود که می تواند منبع آلودگی اصطالح منبع به .خاك منبع کزاز هستند

  .بخشی از مخزن عفونت باشد یا نباشد
  
  

که ) یا ترکیبی از آنها( بندپا، گیاه، خاك یا مادهعبارت است از انسان ، جانور،  :مخزن عفونت
اریزا به عامل بیماریزاي عفونی در آن زندگی می کند، تکثیر می یابد و در درجه اول بقاي عامل بیم

که در آن عامل بیماریزا به نحوي تکثیر می یابد که  ونت جایی استآن بستگی دارد مخزن عف
  .بتواند به میزبان حساس منتقل شود 
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اصطالح هاي مخزن و منبع همواره مترداف نیستند، مثالً در آلودگی به کرم قالب دار مخزن -
رو آلوده کنندة کرم است در کزاز مخزن و عفونت ، انسان است ولی منبع عفونت خاك آلوده به ال

مخزن عفونت یک بیمار یا حامل عامل بیماریزا ولی و در حصبه ) خاك(.منبع هر دو یکی هستند
  .منبع مدفوع یا ادرار بیماران و حامالن است

  
  :میزبان

که براي جایگزینی یا ادامۀ زندگی عامل ) از جمله پرنده یا بندپا(انسان یا حیوانی   
  .یزاي عفونی بصورت طبیعی محل مناسبی را فراهم می کندبیمار

  
  :راههاي ورود میکروب به بدن میزبان

  )وانزالسل،آنف(قدستگاه تنفس به وسیلۀ استنشا -1
 )حصبه،وبا،تب مالت(دستگاه گوارش از راه خوردن آب، غذا و شیر آلوده -2

 )سوزاك،سیفلیس،ایدز(تماسهاي جنسی تناسلی از طریق -دستگاه ادراري -3

 )،ایدز Bکزاز،هپاتیت (ز راه پوست و مخاط از طریق زخمها،اجسام تیز، سرنگ آلوده ا -4

 )، ماالریا،ایدزBهپاتیت (خون از طریق انتقال خون آلوده به میکروب و انگلهاي خونی -5

 )، ایدزBسرخجه، هپاتیت (از راه جفت -6

  
نوران را عفونت می ورود و گسترش یا تکثیر عامل عفونت زا در بدن انسان یا جا: تعریف عفونت

  .نامند
  

عبارت است از وجود عامل عفونت زا در روي سطح خارجی بدن، اشیاء و  :تعریف آلودگی
  .مواد غذایی مانند شیرآلوده،غذاي آلوده و آب آلوده

  
عبارت است مدت زمانی که طی ان عامل بیماریزا به صورت مستقیم یا : دورة سرایت یا واگیري

  .ز شخص یا حیوان آلوده به دیگري منتقل شودغیر مستقیم می تواند ا
  

  .دانه ها و جوشهایی که روي پوست پیدا می شود :بثورات
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بعضی واکنشها یا عکس العمل هایی که قسمت هاي مختلف بدن در مقابل ضربه،  :التهاب و ورم
  .اشعه و عفونت نشان می دهد

ر خود جاي می دهدو بدون شخص یا حیوانی است که عامل مخصوص بیماري واگیر را د :حامل
  .م بالینی آشکاري داشته باشد ،طبیعتاً وي یک مخزن عفونت خواهد بودآنکه عالئ

  
عبارت است از مجزا نمودن افراد یا جانوران بیمار از از دیگران در دوران واگیري  :جداسازي

ص مستعد به یا محدود نمودن انتقال عامل عفونی بیماریزا در اشخابیماري، به منظور پیشگیري 
  .ابتال یا کسانی که احتمال انتشار براي دیگران را دارند

  
انتقال و تغییر مکان انسان و یا حیوانات اهلی سالم که در  محدود نمودن آزادي، نقل و :قرنطینه

بیماري مورد معرض بیماري واگیردار قرار دارند به مدتی که از طوالنی ترین دورة پنهانی معمولی 
  .اشد به نحوي که تماس مؤثر با افراد مواجهه نیافته نداشته باشدنظر بیشتر نب

  
در یک مفهوم ساده یعنی کارهاي انجام شده براي جلوگیري از بروز یا انتشار بیماریها  :پیشگیري

که مفهوم متداول آن عبارت است از کلیۀ اقداماتی که از آنها براي قطع یا آهسته کردن مسیر 
  .بیماري استفاده می شود

  
کنترل کاهش مرگ و میر بیماري منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده می باشد و در این  :کنترل

مرحله ادامه دادن مداخله و اقدامات براي حفظ کاهش موارد بیماري و مرگ و میر از آن مد نظر 
سرایت در بیماري تب مالت ، درمان بیماران به منظور قطع امکان واکسیناسیون در دامها .می باشد 

  .و جدا کردن افراد بیمار اقدامات کنترل بیماریها می باشند
موقعیتی است که در آن انتقال محلی بیماري در یک ناحیۀ جغرافیایی بزرگ ، متوقف شده  :حذف

  .است و در این حالت به دنبال ورود یک فرد مبتال به منطقه انتقال بیماري روي نمی دهد
پایان دادن به زندگی عامل بیماریزا از طریق مراقبت و محصور  اانتقال عفونت ب قطع :ریشه کنی

کردن بیماري را گویند ، این اصطالح محدود به پایان یافتن عفونت در سراسر جهان است ،تنها 
   .بیماري که تا کنون ریشه کن شده آبله می باشد
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  بیماریهاي واگیر در جوامع مختلف به صورت هاي زیر شیوع می یابند -
  .وقتی بیماري بصورت تک تک در جامعه ظاهر شود): تک گیر(اسپورادیک  -1
  .حضور پایدار یک بیماري در یک منطقه یا جامعه را گویند): بومی(آندمیک  -2
یک بیماري در جامعه را گویند که ) مولغیر مع(بروز بیش از حد معمول ): رهمه گی(اپیدمیک -3

  .باشدآشکارا بیش از رویدادهاي پیش بینی شده 
بطور معمول نسبت بزرگی از جمعیت دنیا را دچار می کند و محدود به ): عالمگیر(پاندمیک -4

  .منطقۀ جغرافیایی خاصی نیست
  

  :راههاي انتقال بیماریهاي واگیر -
  :راههاي انتقال بیماریهاي عفونی را می توان به شرح زیر طبقه بندي کرد

دگی با ریز قطره ها و تماس با خاك ،گزش بوسیلۀ تماس مستقیم ،آلو:  انتقال مستقیم -1
  جانوران و از راه جفت

بوسیلۀ ناقل جاندار و ناقل بی جان ، هوا، لوازم آلوده ، دست و انگشت : انتقال غیر مستقیم -2
  .آلوده می باشد

  :راههاي پیشگیري از بیماریهاي واگیر -
  رعایت بهداشت فردي و اجتماعی -1
 ریهاي قابل پیشگیري با واکسنانجام واکیسناسیون به موقع جهت بیما -2

 یر افرادگیر دار جهت پیشگیري از ابتالء سادرمان مؤثر و مناسب بیماریهاي وا -3

و نه فقط عبارت است از رفاه کامل جسمی، روحی، روانی و اجتماعی افراد  :تعریف سالمت
 .نبودن بیماري یا ناتوانی

  
  اصول و مبانی نو پدیدي و باز پدیدي بیماریها

  
  مقدمه 

به طوریکه از . کشفیات جدید و پدیده هاي نو ظهور ، نام ها و اصطالحات جدیدي را می طلبند 
زمان ابداع و به کارگیري واژه هاي نگران کننده نوپدیدي و باز پدیدي حدود سه دهه می گذرد و 

وده علیرغم اینکه طی دهه هاي اخیر ، ده ها واژه مرتبط به نوپدیدي به قاموس طب و بهداشت، افز
گردیده ، واژه امید بخش ناپدیدي بیماریهاي عفونی ، فقط در یک مورد ، یعنی آبله ، تحقق پیدا 
کرده است که آن هم با توجه به اینکه ممکن است به عنوان یک سالح بیولوژیک ، مورد استفاده 
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ضمن تأیید  خالصه اینکه. جنگ افزاري قرار بگیرد نمی توان قاطعانه بر ناپدیدي آن پا فشاري کرد 
و  HIV/AIDSاهمیت جهانی ، منطقه اي و کشوري جهان گیري بعضی از بیماریها مانند 

SARS  مبادا از بازپدیدي بیماري هاي کنترل شده و نوپدیدي عوامل دیگري غیر از این دو
  .بیماري ، غافل شویم و زیان هاي جبران ناپذیري را متحمل گردیم 

  )Emerging diseases(بیماریهاي نوپدید
بیماریهاي نوپدید ، آن دسته از بیماریهاي عفونی هستند که بروز آنها طی سه دهه گذشته افزوده 

تمام یا گوشه اي امل بیماریهایی است که اخیراً درشده و یا به سرعت رو به افزایش است و خود ش
این اصطالح ، . د از جهان ، پدیدار شده و یا در مناطقی که قبالً وجود نداشته ، حادث گردیده ان

همچنین به بیماریهایی که قبالً به آسانی درمان می شده ولی اخیراً نسبت به داروها مقاوم گردیده 
به عنوان مثال می توان بیماریهایی مانند آنفلوانزاي پرندگان ، سارس و ایدز . اند نیز اطالق می گردد

  . را نام برد ... و 
  

  )Reemerging diseases(بیماریهاي بازپدید 
طغیان  اًبیماریهاي بازپدید ، آن دسته از بیماریهاي عفونی هستند که در مناطق تحت کنترل مجدد

نموده اند ، نظیر بیماري سل که طی چند سال اخیر به علت غفلت از ادامه فعالیت هاي کنترلی و 
جا گذاشته است ، امنیت کاذب ناشی از این فکر که اقدامات کنترلی قبلی ، تأثیر دایمی به  احساس

  . در بعضی کشورها مجدداً بر میزان بروز آن افزوده شده است 
  

  )Disappearing disease(بیماریهاي ناپدید 
بیماریهاي ناپدید ، آن دسته از بیماریهاي عفونی هستند که قبالً به فراوانی وجود داشته ولی در حال 

آبله مثال . حذف و ریشه کنی می باشد  حاضر یا کامالً ریشه کن شده و یا به سرعت ، در دست
زنده اي است از یک بیماري عفونی با انتشار جهانی که در سایه مبارزه اي جدي و مداوم و صرف 

  .بودجه هاي چشمگیر از طرف کشورهاي مختلف جهان ریشه کن گردیده است
سالهاي اخیر به کمتر  از بیماریهاي ناپدید کشور می توان به جذام اشاره کرد که تعداد موارد آن در

از یک مورد در هر ده هزار نفر رسیده و طبق اعالم رسمی سازمان جهانی بهداشت ، به سطح 
حذف ، رسیده ایم و پولیومیلیت که طبق برنامه هاي سازمان جهانی بهداشت به سوي حذف و 

 .ریشه کنی آنها به پیش می رویم 
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  عومل مؤثر بر نوپدیدي و بازپدیدي بیماریها
  افزایش سفرهاي تجارتی سیاحتی بین المللی و جهانی شدن مواد غذایی -1
 پیشرفت هاي صنعتی و ماشینی شدن -2

 ام جمعیتفقر ، رشد جمعیت ، شهرنشینی، ازدحجنگ ، مهاجرت ،  -3

 جنگل زدایی و سایر تغییرات فیزیکی در محیط هاي مختلف -4

 مقاومت به داروها و قدرت انطباق میکروبها -5

تحت تأثیر برخی از اعمال جراحی و مصرف داروهاي سرکوبگر  سرکوب سیستم ایمنی -6
 ایمنی

 بحران جنسی و تغییر در عادات جنسی جوامع مختلف، اعتیاد تزریقی -7

 عدم پایبندي به اصول اخالقی و سوء استفاده از بیوتکنولوژي -8

 تغییر در ساختار عوامل عفونت زا به طور طبیعی یا مصنوعی -9

 تغییرات جوي -10
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  تمرین خارج کالس درس

  
راجع به بیماریهاي واگیر و نوپدید و باز پدید در  -1

مناسب زندگی خود تحقیق کنید و راههاي منطقۀ 
 .یدپیشگیري از آنها را بگوی

  تمرین در کالس
 .سالمت را تعریف کنید -1

 .اهمیت بیماریهاي واگیردار را توضیح دهید -2

  .بیماریهاي نوپدید و باز پدید را تعریف کنید -3
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 دوم فصل
  

  

   انگلی آشنایی با بیماریهاي
  روده اي و اسهالی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  بیماریهاي انگلی روده اي
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
  

عالئم بیماریهاي انگلـی روده اي ،اسـهالی و هپاتیـت را     -1
 یدبیان نمای

اســهال و  راههــاي ســرایت بیماریهــاي انگلــی روده اي و  -2
 .هپاتیت را نام ببرید

راههاي پیشگیري از بیماریهاي انگلی روده اي و اسـهال و   -3
 .هپاتیت را توضیح دهید

دوره کمون ،واگیري بیماریهاي انگلی روده اي و اسهال و  -4
  .را بیان نمایید هپاتیت
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  آسکاریس
  

کاریس و آس  cm 35 -20آسکاریس کرمی است استوانه اي شکل ،اندازه آسکاریس ماده  :تعریف
  .به رنگ سفید متمایل به خاکستري که رودة باریک را آلوده می سازد cm 30 -12 نر

کرم بالغ در رودة باریک انسان زندگی می کند و روزانه حدود دویست هزار تخم می گذارد که 
تخم انگل در گرما و سرما در .بیشتر آنها از طریق مدفوع دفع می شود  و محیط را آلوده می کند

به الرو تبدیل شود که  خارج مقاوم است و در شرایط مساعد می تواند پس از یک هفتهمحیط 
  .موجب آلودگی در انسان می شود

  
  :سیکل زندگی 

آلودگی انسان به انگل در اثر خوردن تخم حاوي الرو همرا با سبزیجات، آب، مواد غذایی   
د می شود که پس از نفوذ در مخاط تخم در روده باریک باز شده و الرو آزا.و خاك ایجاد می شود 

ه مویرگ ها خود را به کبد و از آنجا به بطن راست قلب و سپس به حبابچه هاي ریوي اروده از ر
بعد از ده روز استقرار در ریه ها تغییر حالت داده و از طریق نایژه و جریان خلط به . می رساند

نر و  به روده الروها به کرمهاي بالغ مدتی پس از وارد شدن .حلق وارد و سپس بلعیده می شود 
زمان الزم براي ورود تخم حاوي الرو به دستگاه گوارش تا بلوغ کرم و تخم .ماده تبدیل می گردند

ومهاجرت الرو از روده به ریه ها و بازگشت آن به روده ،  هفته است 8-12ریزي آن حدود 
  .شود مهاجرت ریوي نامیده می

  
   عالئم
  :الروها مرحله مهاجرت -الف

اغلب مهاجرت الروها از روده به کبد ها یا ریه و مراجعت آنها به روده عالئم واضحی   
به ریه عالئم بالینی بصورت تنگی در هنگام ورود الروها .ندارد، مگر آنکه تعداد الروها زیاد باشد 

  ب خفیف یا شدید همراه استنفس، تک سرفۀ خشک یا همراه با خلط و ت
  :ممرحلۀ بلوغ کر-ب
  

،چنانچه تعداد کرم ها در روده زیاد باشد موجب بروز بعلت تغذیه کرم از مواد غذایی  
بیماري در کودکان معموالً با دردهاي شکمی متغیر، بی اشتهایی، .نشانه هاي سوء تغذیه می گردد 

عواملی نظیر افزایش  در اثر.تحریک پذیري ظاهر می شود  حالت تهوع، کاهش وزن، بی خوابی و
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ه حرارت بدن، کرم تحریک و فعالیت آن افزایش می یابد و ممکن است با استفراغ از دهان درج
  .سداد روده گردندنرآیند که سبب اور هم جمع شده و بصورت توده اي ددخارج شود و یا به 

  
  :راه انتقال

ب آدهانی از راه خوردن تخم هاي آلوده کننده همراه با خوراك یا  - راه انتقال مدفوعی  
  .خوراکیهایی که خام خورده می شوند مانند ساالد و سبزي ها آلودگی را منتقل می کنند .ت اس

  خوردن انگشتان آلوده به خاك یا خوردن خاك آلوده و گرد و غبار است که: راههاي دیگر
  .می تواند در انسان آلودگی به آسکاریس در مناطق کویري نقش مهمی داشته باشد 

  
  ستماه ا 2: دوره نهفتگی

شربت پی پرازین طبق جـدول زیـر    و جهت درمان آسکاریس می توان از قرص مبندازول :درمان 
  :استفاده کرد 

  مقدار و طرز دادن دارو  سن و وزن  شکل دارو  نام دارو
به هر مراجعه کننده 

چقدر میتوانید از این 
  دارو بدهید

به چه کسانی نباید از این دارو 
  .بدهید 

  مبندازول
قرص 
  جویدنی

کودکان باالتر از 
سال و  2

  بزرگساالن

به مدت سه روز یک 
قرص صبح و یک 

قرص شب بجوند و 
  با کمی آب میل نمایند

  قرص 6

  زنان باردار -1
  ناراحتی هاي کبدي -2

کودکان مبتالء به  -3
  سوء تغذیه و کم خونی

  شربت  پی پرازین

 14کمتر از 
  کیلوگرم

قاشق 2یکبار در روز 
  روز متوالی2غذاخوري

تناسب با وزن و م
میزان داروي 
  مورد نیاز

حساسیت به  -1
  دارو

بیماران مبتال به  -2
 صرع

بیماران مبتال به  -3
ناراحتی هاي کبدي و 

 کلیوي

 زنان باردار -4

کودکان مبتال  -5
به سوء تغذیه شدید و 

  کم خونی

 22تا  14
  کیلوگرم

قاشق 4یکبار در روز 
  روز متوالی2غذاخوري

 45تا  23
  کیلوگرم

قاشق 6روز  یکبار در
  روز متوالی2غذاخوري

کیلوگرم به  45
باال و 

  بزرگساالن

قاشق 7یکبار در روز 
  روز متوالی2غذاخوري
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یک هفته بعد از درمان آسکاریس اگر ناراحتی هایی داشت که نشان مـی دهـد هنـوز     :توجه کنید 
   .هم آسکاریس دارد می توانید یکبار دیگر برابر جدول به او دارو بدهید 

  
  

  :مراقبت و پیشگیري 
 درمان بیماران با استفاده از دارونامه -1

آموزش به مردم در مورد دفـع صـحیح زبالـه و مـدفوع و عـدم اسـتفاده از کودهـاي         -2
 انسانی در مزارع

 ضدعفونی کردن توالت هاي آلوده -3

آموزش مردم در خصوص اهمیت شستشوي دستها با آب و صـابون بعـد از اجابـت     -4
 ه و مصرف غذامزاج و قبل از تهی

 آموزش به اطرافیان بیمار در مورد ضد عفونی نمودن وسایل و اشیاء بیمار -5

اگر آب آشامیدنی محل سکونت تصفیه شده است، آن را (سالم سازي آب آشامیدنی  -6
کلرینه نمایید و به مردم آموزش دهید که در مسافرت ها و یا در محل هـایی کـه آب   

 .)آنرا بجوشانند و سپس مصرف نمایندآشامیدنی تصفیه یا کلرینه ندارند 

 نظارت دقیق بر اعمال موازین بهداشتی در اماکن تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی -7

 پیگیري بیماران تحت درمان و شناخته شده تا بهبودي کامل -8

تمیز کردن و شستشوي دقیق سبزي ها و ضدعفونی نمـودن آنهـا بـه منظـور حـذف       -9
 .آلودگی هاي انگلی
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  ورکرمک یا اکسی  

  :تعریف
کرمی است استوانه اي و نخی شکل به طول حدود یک سانتی متر به رنگ سفید و شفاف   

که در انتهاي رودة بزرگ زندگی کرده و موجب گرفتاري رودة بزرگ می شود و در موقع شب با 
گذارد تخم می  10000کرم بالغ ماده .خارش شبانه می شود تخم ریزي در مقعد موجب  و حرکت

  .که پس از تخم ریزي خود انگل از بین می رود
بهداشت پائین تري دارند شیوع بیشتري دارد و در مؤسساتی که طح ساین بیماري در جوامعی که 

  .بصورت شبانه روزي هستند و کودکستانها بیشتر شایع است
 
 
 
  

  :سیر تکامل
مها در این مناطق گاهی کر. کرمهاي بالغ در نواحی تحتانی رودة بزرگ زندگی می کنند   

پس از جفت گیري و بارور .بطور آزاد قرار داشته و گاهی با سر خود به مخاط روده می چسبند 



 
 

١٨ 
 

شدن ،کرم ماده به طرف مخرج مهاجرت کرده و در اواخر شب از مخرج خارج شده و در سطح 
ه هزار تخم در زهدان یک کرم ماده حدود یازد.جلدي ناحیۀ اطراف مقعد تخم گذاري می نماید 

ساعت در حرارت بدن  6تخم ها پس از .موجود است و پس از تخم گذاري، کرم ماده می میرد 
داراي الرو رسیده می شوند که در این صورت خاصیت آلوده کنندگی داشته و در صورت ورود به 

طرف در روده کوچک الرو آزاد و مسیر خود را ب.دهان از راه دستگاه گوارش وارد روده می شوند 
زمان الزم براي تکمیل سیر تکامل .انتهاي روده طی کرده و موقع رسیدن به این محل بالغ می شوند

  .هفته می باشد 4-7از تخم تا ماده بارور حدود 
  

  :راههاي سرایت
  :انتقال آلودگی از راههاي مختلف انجام می شود  

  
گاه تخم انگل در زیر ناخنها و در اثر خارش ناحیۀ مقعد ، :سرایت مستقیم از مقعد به دهان -الف

انگشتان طفل می چسبد و سپس با قرار گرفتن انگشتان در دهان ، تخم حاوي الرو وارد دستگاه 
  .گوارش می گردد

اطفال در موقع کندن لباسهاي خود و یا در اثر تماس با ملحفه : راه مستقیم به وسیله البسه -ب
  .،تخم را به دهان می آورند

تخم انگل پس از چسبیدن به سیگار، غذا یا ظرف، سبب  در این طریق: تقیمسرایت غیر مس -ج
  .یا شخص سالم می شودآلودگی مجدد خود شخص 

تخم هایی که در اطراف مقعد هستند در اثر مساعد بودن درجه حرارت و وجود : عفونت مجدد -د
ه ها می گردد و پس از رطوبت کافی باز و الروهاي خارج شده از آن دوباره از راه مخرج وارد رود

  .بالغ شدن سبب آلودگی می شوند
  
 

  :عالئم بیماري
خارش ناحیۀ مقعد و تناسلی مخصوصاً در موقع شب به دلیل مهاجرت انگل در ناحیۀ مقعد و 

 .تحریک آن، بی خوابی،بی قراري،دندان قروچه و حالت عصبانی در کودکان
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  :ی پرازین طبق جدول زیر استفاده کنید جهت درمان از قرص مبندازول و شربت پ:درمان 
  

  مقدار و طرز دادن دارو  سن و وزن  شکل دارو  نام دارو
به هر مراجعه کننده 

چقدر میتوانید از این 
  دارو بدهید

به چه کسانی نباید از این دارو 
  .بدهید 

  منبدازول
قرص 
  جویدنی

کودکان باالتر از 
سال و  2

  بزرگساالن

یک قرص خوب 
ی آب بجوند و با کم

میل نمایند یک هفته 
بعد یکبار دیگر تکرار 

  نمایند

قرص براي هر 2
یک از افراد 

  خانواده

  زنان باردار -1
  ناراحتی هاي کبدي -2

کودکان مبتالء به  -3
  سوء تغذیه و کم خونی

  شربت  پی پرازین

 7کمتر از 
  کیلوگرم

قاشق 1یکبار در روز 
  روز متوالی7مرباخوري

متناسب با وزن و 
اروي میزان د

  مورد نیاز

حساسیت به  -1
  دارو

بیماران مبتال به  -2
 صرع

بیماران مبتال به  -3
ناراحتی هاي کبدي و 

 کلیوي

 زنان باردار -4

کودکان مبتال  -5
به سوء تغذیه شدید و 

  کم خونی

 14تا  7
  کیلوگرم

قاشق 1یکبار در روز 
  روز متوالی7غذاخوري

 30تا  15
  کیلوگرم

قاشق 2یکبار در روز 
  متوالیروز 7غذاخوري

کیلوگرم به 30
باال و 

  بزرگساالن

قاشق 4یکبار در روز 
  روز متوالی7غذاخوري

  : توجه کنید 
آموزشهایی که باید درباره شستن دستها ، کوتاه کردن ناخن ها ، تعویض و جوشاندن  -1

  .لباسهاي زیر ، ملحفه و رختخواب به بیمار بدهید
 . اده بدهید داروي ضد کرمک را باید به همه افراد خانو -2

توصیه کنید براي جلوگیري از آلودگی مجدد بیمار رعایت بهداشت را نموده و قبل از  -3
 .غذا و بعد از آن دستها را بشوید خوردن
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  مراقبت و پیشگیري
 درمان بیماران و اعضاء خانواده میزبان -1

ی تـازه در  آموزش به مردم در مورد دفع صحیح زباله و مدفوع و عدم استفاده از کود انسـان  -2
 مزارع

 ضد عفونی کردن توالت هاي عمومی -3

آموزش به مردم دربارة اهمیت شستشوي دستها با اب و صابون پس از اجابت مزاج و قبل  -4
 از تهیه و مصرف غذا

آموزش به اطرافیان بیمار در مورد ضد عفونی نمودن وسایل و اشیاء بیمار و استفاده نکردن  -5
 از آنها 

 .وشانیده شودجمحل تصفیه نیست کلرینه یا  در صورتیکه آب آشامیدنی -6

 نظارت دقیق بر اماکن تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی -7

 آموزش به مردم در مورد کوتاه کردن ناخن ها -8

 جوشاندن و یا اتو کردن لباسهاي زیر -9

  پیگیري بیماران شناخته شده تحت درمان -10
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  تنیازیس - کدوکرم   
  

  تعریف
متر می رسد و رودة  12تا  4کرمی نواري شکل و بند بند است ،طول کرم به کرم کدو،  

باریک انسان را گرفتار می سازد و از شایع ترین کرمهاي نواري بزرگ در جهان می باشد و تعداد 
این بیماري در مناطقی شایعتر است که از گوشت گاو تغذیه .بند می رسد  2000بند ها در کرم به 
شخص ممکن است به دفعات مکرر به این بیماري مبتال شود و ابتالي به این می نمایند و هر 
  :معموالً از نظر پراکندگی جغرافیایی شامل.اد نمی کندجبیماري مصونیت ای
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اتیوپی، (در کشورهایی که گوشت گاو می خورند، کشورهاي آفریقایی : کدوي گاو کرم  -1
 )تقریباً در همه جاي جهان کنیا،سوریه،لبنان،کشورهاي خاور دریاي مدیترانه و

 کشورهاي غربی اروپا و اروپاي مرکزي: کرم کدوي خوك -2

استرالیا مناطق عمده بومی -همۀ جاي جهان، آفریقا و کشورهاي مدیترانه: کرم نواري سگ -3
  . هستند

 

  :عالئم بیماري
از طریق مـدفوع اسـت امـا عالئمـی نظیـر اسـهال، دردهـاي         شایعترین عالمت دفع بندها   
  .تهوع و احساس گرسنگی، عصبانیت، الغري و بی اشتهایی ممکن است وجود داشته باشد شکمی،

  
  :میزبان هاي انگل 

  میزبان نهایی و میزبان واسطه: میزبان می گذراند  2این انگل چرخه زندگی خود را در   
میزبان نهایی کرم تنیاي گاوي و خوکی ، انسان است لـیکن در مـورد کـرم نـواري سـگ ،       -

  .باشد سگ می 
در مورد کرم کـدوي خـوکی    –میزبان واسطه گاوي و نواري سگ ، گوسفند نیز می باشد  -

 . خوك میزبان واسطه می باشد  –

  
  

  میزبان واسطه اي  )نهایی(میزبان اصلی  انگل
  گاو  انسان  کرم کدوي گاوي
  خوك  انسان  کرم کدوي خوکی
  گاو و گوسفند  سگ  کرم کدوي سگی

  
  : سیر تکامل 

بارور همراه با مدفوع، دفع شده و در فضاي خـارج روي زمـین مرطـوب یـا روي     بندهاي   
تخـم هـا از طریـق علوفـه وارد     . علوفه ها خشک و متالشی می شوند و تخم ها آزاد مـی گردنـد   

نجا جنین در روده کوچـک بـاز   ه معموالً گاو است می شوند و در آدستگاه گوارش میزبان واسط ک
وارد جریان خون مـی شـوند و بـه وسـیله آن خـود را بـه عضـالت         شده و از مخاط روده گذشته

 2. عضالتی نظیر شانه ، گردن، زبان ، سرین و قلب بیشتر آلوده می شوند . مختلف بدن می رسانند 
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ایـن کیسـه   .جنین در داخل عضله قرار گرفت به شکل کیسه مشخصی در مـی آیـد  ماه پس از آنکه 
درجـه   48کیست در حرارت . اند و سپس آهکی می شود عضله فعال باقی می ممدت یک سال در 

قسـمت کیسـه   ان گوشت حاوي کیسه فعال را بخورد،چنانچه انس. سانتیگراد در چند دقیقه می میرد
اي هضم شده و الروها آزاد می شوند که خود را بـه روده کوچـک رسـانده و توسـط بادکشـها بـه       

زمان الزم براي بارور شـدن  . ه و رشد می کنند مخاط روده می چسبند و بندها به تدریج پدیدار شد
  .هفته است  8-10کرم حدود 

  
  :راههاي سرایت 

  .را داشته باشد) آلوده کننده(ي خوردن گوشت نیم پخته اي که مراحل الرو: کرم کدوي گاو –الف 
  . خوردن گوشت نیم پخته خوك که داراي الرو آلوده کننده باشد  -1: کرم کدوي خوك -ب
  . ن می تواند از راه سبزي هاي آلوده به تخم کرم و دست آلوده هم آلوده شود انسا -2
بـه طـور معمـول    (هـایی  دن تخم هاي انگل که توسط میزبـان ن از طریق خور: کرم نواري سگ -ج

  . دفع شده باشد به انسان منتقل می شود ) سگ
  

  .هفته 14تا  8 :دوره کمون 
  .استفاده می شودنیکلوزامید به روش زیر قرص از بیماران با استفاده درمان  :درمان 

  

  مقدار و طرز مصرف دارو  سن و وزن  شکل دارو  نام دارو

به هر مراجعه 
کننده چقدر می 

توانید از این دارو 
  بدهید

به چه 
کسانی نباید 
از این دارو 
  بدهید

  نیکلوزامید
قرص جویدنی 

میلی  500
  گرمی

سال  8تا  2
 34تا11(

  )کیلوگرم

دك ابتدا یک کو: دو قرص 
قرص را می جود و با کمی 

آب می بلعد سپس قرص دیگر 
را می جود و با کمی آب می 

  بلعد

  قرص 2

  زنان باردار

بیش (سال14تا9
  )کیلوگرم 34از 

  قرص 3  سه قرص به روش فوق

  قرص 4  قرص به روش فوق 4  بزرگساالن
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  : توجه کنید 
صبحانه بخورید تا این وجود می توان آن را این دارو را باید بعد از یک غذاي سبک مانند  -1

  .با معده خالی ،یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا نیز صرف کرد
 . روز تکرار کرد  7در صورت عدم بهبودي، می توان درمان را بعد از  -2

براي کودکان خردسال ، قرص را خرد کرده و سپس با کمی آب مخلوط نمایید و به  -3
 .کودك بدهید 

پس از درمان براي انجام آزمایش مدفوع و اطمینان از بهبودي ، بیمار را به پزشک یکماه  -4
 . ارجاع نمایید

  
  :مراقبت و پیشگیري 

  درمان بیماران طبق دارونامه -1
آموزش به مردم در مورد دفع صحیح زباله و مدفوع و عدم استفاده از کودهاي انسانی تازه  -2

 در مزارع

 ضد عفونی کردن توالتهاي آلوده -3

 )بازرسی دقیق الشه (نظارت بر اماکن تهیه و توزیع گوشت در کشتارگاهها و قصابیها -4

 آموزش به اطرافیان بیمار در مورد ضدعفونی وسایل و اشیاء بیمار -5

 آموزش به مردم در مورد اجتناب از خوردن گوشت گاو یا شتر به صورت خام یا نیم پز  -6

 پی گیري بیماران شناخته شده تحت درمان -7

 فعالیتهاي بهداشت محیطی شامل مستراحهاي بهداشتیانجام  -8
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  کرمهاي قالبدار
  

  :تعریف 
لوسـتوم و نکـاتور مـی    یکرمهاي قالبدار شامل دو نوع کرم استوانه اي روده اي بـه نـام آنک  

باشد و استقرار آنها در بدن کم خونی ، رنجوري و یک سلسله عالیم و عوارض مختلف ایجاد مـی  
مخزن این بیمـاري انسـان اسـت و همـه     . ت آلودگی و نوع کرم قالبدار بستگی دارد کند که به شد

کس می تواند به این بیماري دچار شود ولی به نظر می رسد که کودکان و نوجوانان بیشـتر گرفتـار   
  . می شوند 

شیوع و شدت آلودگی با باالرفتن سن کودکان افزایش می یابـد و حـداکثر ابـتال در گـروه     
  .سالگی میزان آلودگی سیر نزولی دارد  20ساله است و پس از  20ا ت 15سنی 

کرم قالبدار از مناطق استوایی گرم و مرطوب تا نـواحی معتـدل بـه ویـژه در منـاطقی کـه       
در شمال ایران نوع نکاتور و در جنوب ایران در نخلسـتانها  . برنجکاري فراوان است دیده می شود 

  . ود لوستوم بیشتر دیده می شینوع آنک
  

  . انسان تنها میزبان می باشد  :میزبان 
  

  :عوامل بیماري زایی 
لوسـتوم دئودونـالیس دو عامـل زنـده     ینکـاتور آمریکـانوس و آنک   :عامل زنده بیماریزا   

  . کرم بالغ در روده کوچک انسان زندگی می کند . اختصاصی آلودگی انسان به کرم قالبدار است 
طـول کـرم نـر     –میلـی متـر    13-10طول کرم ماده  –میلی متر  10 تا 8طول کرم نر : لوستوم یآنک

 5طول عمـر کـرم آنکلیوسـتوم     میانگین. میلی متر است  11تا  9میلی متر و ماده آن  9تا  6نکاتور 
  .سال هم برسد 12عمر نکاتور درازتر است ممکن است تا  –سال است 

میلی لیتـر اسـت یـک کـرم      2/0لوستوم یمیلی لیتر وآنک 03/0متوسط خون خواري نکاتور   
تخـم در هـر روز مـی     9000و هر کرم ماده نکـاتور در حـدود    30000لوستوم نزدیک به یماده آنک

  .ریزد
  
  
  
  



 
 

٢٦ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدفوع داراي تخم کرم قالبدار آلوده کننده اسـت ولـی منبـع عفونـت نهـایی       :مواد آلوده کننده 
  .ت خاك آلوده به الرو آلوده کننده اس

  .تا زمانیکه شخص انگل را در بدن خود داشته باشد  :دوره آلوده کننده 
لوستوم هم از راه پوستی هم از راه دهـانی رخ مـی دهـد از راه دهـانی     یآلودگی به آنک :راه انتقال 

معموالً با مصرف سبزي و میوه هاي آلوده به الرو کرم ممکن می شود ، آلودگی بـه نکـاتور تقریبـاً    
 .راه پوستی استتنها از 
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  :سیر تکامل 
 c 33-23تخم ها بعد از دفع به وسیله مدفوع در شرایط مناسب و درجه حـرارت متوسـط     

  . روز الرو به وجود می آید  1-2سریعاً بالغ شده و در عرض 
الرو کرم قالبدار از راه پوست به داخل بدن نفوذ کرده و از طریق جریان خون سیاهرگی به قلـب و  

ه می رسد و با سوراخ کردن حبابچه هاي ریه اي وارد آنهـا شـده و از طریـق نایژکهـا ،     سپس به ری
نایژه ها و ناي به حلق رسیده و همراه با خلط بلعیده شده و از طریـق معـده بـه روده باریـک مـی      
رسند و پس از استقرار انگل در روده اقدام به خونخواري می کند و همچنین تخمهاي انگل همـراه  

ع در محیط اطراف پخش می شوند و اگر در خاك شنی و مرطـوب قـرار گیرنـد جنـین در     با مدفو
داخل تخم رشد می کند و تبدیل به الرو می شود و الرو از تخم خارج شده و در محیط شروع بـه  
تغذیه می کند و پس از پوست اندازي دوباره تبدیل بـه الرو آلـوده کننـده مـی شـود کـه از طریـق        

  . شود  پوست وارد بدن می
  

  :عالئم بالینی 
به بدن انسان با نشانه هـایی چـون   ) معموالً پوست پا(ورود الرو کرم قالبدار از راه پوست   

تورم و یا پیداشدن دانه هاي یا تاولهاي پوسـتی همـراه اسـت و اسـتقرار     -قرمزي-خارش ، سوزش
بیمار سـبب پیداشـدن   کرم بالغ در روده باریک به علت چسبیدن کرم به جدار روده و خوردن خون 

کم خونی و فقر غذایی می شود ولی در اکثر موارد عالیم مهمی به وجود نمی آید ، عالیم با شدت 
، فقر غـذایی ، الغـري ، عقـب مانـدگی     ) فقر آهن(کم خونی . آلودگی به انگل رابطه مستقیم دارد 

  .جسمی ، خستگی زود رس و بی حوصلگی از عوارض این بیماري است 
  : پیشگیري

است مـی  درمان دسته جمعی بیماران در مناطق آلوده ؛ چون تنها مخزن این بیماري انسان  -1
  . ر کنترل بیماري کمک کرد توان با درمان دسته جمعی ب

مبارزه با آلودگی محیط از طریق احداث توالتهاي بهداشـتی و جلـوگیري   : بهداشت محیط -2
ود فاضـالب و زبالـه بـه منـابع     از پخش مدفوع انسان در محیط زیست و جلوگیري از ور

 . آب حتی اگر آب به مصارف کشاورزي برسد 

 شامل عدم استفاده از کود انسانی در کشاورزي: آموزش بهداشت  -3

و تشویق برنجکـاران بـه   ) توساز طریق پ(ورد نحوه آلودگی انسان آموزش به مردم در م -4
 )زارع و آبیاريدر م(استفاده از پوتین بلند پالستیکی و دستکش به هنگام کار 

  .ري بیماران شناخته شده تحت درمانپیگی -5
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  ژیاردیوزیس
  :تعریف

اي به نـام   بیماري ژیاردیوزیس نوعی عفونت رودة باریک است که در اثر انگلی تک یاخته  
  .د می شودژیاردیا المبلیا ایجا

مبـتال  شایعترین تک یاختۀ روده اي در ایران است که کیست آن در مدفوع بسیاري از افراد   
شـیوع   و در اکثر موارد بیماران هیچگونه نشانه اي ندارنـد به اسهال و افراد سالم دیده می شود 

لذا در مناطقی کـه  . آن ارتباط مستقیم با عدم رعایت بهداشت و کمبود تسهیالت بهداشتی دارد 
ر از بـار بیشـت   3اطفـال حـدود   . هد خواهیم بود اامکانات بهداشتی کم است شیوع ژیاردیا را ش

بزرگساالن مستعد ابتال به بیماري می باشند و بـه همـین دلیـل مـوارد آلـودگی بـه ژیاردیـا در        
  .مدارس ابتدایی ، مهدکودك ها و پرورشگاهها و یتیم خانه ها بیشتر مشاهده می گردد

  
  :راههاي انتقال بیماري در انسان 

ز فردي به فرد دیگر و یا از و انتقال بیماري اانسان تنها مخزن شناخته شده این انگل است   
  طریق مصرف غذا و آب آلوده می باشد ضمناً در صورت آلوده شدن آب شرب به عفونت 

کیسـت ژیاردیـا را   ) ppm)8/0-2/0یاردیایی باید توجه داشت که کلر با غلظت معمول در آب ژ
  . نابود نمی کند 

  
  :دوره کمون 

ریکا از طریـق مصـرف آب آلـوده اتفـاق     در یک همه گیري بیماري که در ایاالت متحده آم  
هفتـه ظـاهر گردیـده     2هفته و به طور متوسط بعـد از   4تا  1افتاده نشانه هاي بالینی آن بعد از 

  . است 
  .در تمامی مدتی که عفونت برقرار است ادامه دارد  :دوره واگیري 

  :بیماریزایی 
دهـانی وارد لولـه    –وعی کیست هاي ژیاردیااز راه مدفوع دفع می شـوند و از طریـق مـدف     

  . تبدیل می شود ) بیماریزا(گوارش شده و به فرم تهاجمی 
  :عالئم بیماري 

کیست ژیاردیا ممکن است در مدفوع تعدادي از افراد سالم جامعـه  : حاملین بدون عالمت   
  . یافت شود بدون آنکه عالئم بالینی داشته باشد 
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نفخ شکم و اغلب احساس درد در زیر لبه دنده  اختالالت هاضمه اي شبیه به اختالالت کبدي ،
  . سمت راست و گاهی دردهاي شبیه زخم معده مشاهده می شود 

، اسهال چرب ، )اسهال مزمن.(ممکن است اجابت مزاج زیاد و مدفوع آبکی ظاهر شود :اسهال 
کاهش وزن و اختالل در جذب چربی که این حالت به خصوص در کودکان مـی توانـد باعـث    

که این اسهال چرب به دلیل اختالل در عمل جذب ویتامینهـاي محلـول   .(ل در رشد شود اختال
دل –مدفوع حجیم بـا بـوي بـد    -و سایر عالئم نفخ شکمی.)در چربی و چربیها ایجاد می شود

 . پف آلودگی ایجاد می شود -پیچه

  
  .ذیر است از طریق آزمایش مدفوع با دیدن ژیاردیاي فعال یا کیست انگل امکان پ :تشخیص 

  :پیشگیري 
دفع بهداشتی مدفوع از طریـق سـاخت و اسـتفاده از توالتهـاي بهداشـتی و ضـد عفـونی         -1

  توالتهاي آلوده
دفع فاضالب در چاههاي جاذب ، استفاده از سیستم جمـع آوري  (دفع بهداشتی فاضالب  -2

 )و تصفیه فاضالب

رد جوشـانیدن آب  و آموزش به مردم در مـو ... قنات و –چشمه –بهسازي منابع آب چاه  -3
 )در صورت عدم وجود آب تصفیه شده(آشامیدنی قبل از مصرف

 رعایت فاصله بین چاه فاضالب و چاه آب آشامیدنی -4

رعایت بهداشت فردي در تهیه و توزیع مواد غذایی و شستشوي دسـتها بـا آب و صـابون     -5
 بعد از اجابت مزاج و قبل از تهیه و مصرف غذا

توزیع و فـروش مـواد غـذایی و معاینـه و آزمـایش مـدفوع       نظارت دقیق بر اماکن تهیه ،  -6
متصدیان تهیه و توزیع مواد غذایی و به کارگیري آنان پس از صدور کـارت  ) بار3حداقل(

 معاینه بهداشتی

جلوگیري از رشد و نمو و تکثیر حشراتی ماننـد مگـس و سوسـک کـه بـه عنـوان ناقـل         -7
 .مکانیکی عمل می کند

 نی و پیگیري تا حصول نتیجهبهداشتی درما به مرکزارجاع موارد مشکوك  -8

پیگیري بیماران شناخته شده تحت درمان و نظـارت بـر مصـرف داروهـاي تجـویز شـده        -9
 توسط پزشک

 آموزش به اطرافیان بیمار در مورد ضدعفونی نمودن وسایل و اشیاء بیمار -10
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  راه درمان
  روز 10تا  5استفاده از داروهایی نظیر مترونیدازول به مدت   

  
  

  آمیبیازیس
شناخته شده است که در همۀ بخشهاي جهان بروز آن  انگلی جهانی است یک آلودگی  آمیبیازیس  

 اهمیت بیماري طبق از نظر.عمومی دارد قابل توجهی از نظر بهداشت همیتا اآفریقسیا و اما در آ
ح جهان بعد از بیماري ماالریا بعنوان دومین بیماري تک یاختۀ مرگزا در سط WHOگزارشات 

     .شناخته شده است و ساالنه قریب صدهزار نفر را به کام مرگ فرو می برد
  :عامل بیماري

اهیستولیتکا است که یک انگل مجراي روده است و بیماري تک یاخته اي به نام آنتامبعامل   
  :عامل بیماري به دو شکل دیده می شود.محل زندگی آن بطور عادي در رودة بزرگ می باشد 

هاجم یا تروفوزوئیت و شکل کیست که هر دو شکل آمیب در روده موجود و از طریق شکل م
  .مدفوع خارج می شود

شکل مهاجم پس از ورود به معده نابود می گردد ولی شکل کیست نسبت به شیره معده مقاوم 
طی مرحلۀ تکثیري و رشد فعال ، آمیب .است ولی در روده تحت اثر شیرة هاضمه اي باز می شود 

بتدریج در طی عبور مواد غذایی از داخل رودة بزرگ آب آن .ید شکل مهاجم در می آ صورتب
کیست ایجاد می گردد که از طریق ردد و لذا شکل و محیط زندگی آمیب نا مساعد می گ جذب
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بدنبال بروز اسهال محتویات روده آبکی شده و سرعت جریان موجب می . مدفوع خارج می گردد 
  .م زمان کافی براي تشکیل کیست نداشته باشد و لذا در مدفوع ظاهر شود گردد تا شکل مهاج

  :عالئم بالینی 
  . بیماري ممکن است به صورت یک عفونت بدون عالمت بالینی باشد 

شروع نشانه ها به جزء در موارد بسیار شدید معموالً تدریجی و پنهانی و به صورت   
یا اسهال واضح ، تب،دل پیچه و در موارد شدید احساس ناراحتی در شکم ،شل شدن قوام مدفوع 

  . با خون یا موکوس همراه است 
  

  :مخزن عفونت 
  .استانسان به صورت دفع کننده مزمن شکل کیسه اي ، یا بیمار بدون نشانه ، مخزن اصلی عفونت 

  مدفوع داراي کیست  :منبع 
شدید ممکن است دوره  در صورت بروز آلودگی. هفته است  4تا  3نزدیک به :دوره نهفتگی 

  .پنهانی کوتاهتر باشد 
  .تا زمانی که اشکال کیسه اي دفع شوند واگیري وجود دارد  :دوره واگیري 

  
  :راه انتقال 

  :دهانی - راه مدفوعی-الف
دهانی است که به طور معمول با خوردن  –انتقال آمیبیازیس به طور عمده از راه مدفوعی   

همچنین دستهاي آلوده به کیسه هاي آمیب . دفعی پیش می آید خوراك یا آب آلوده ، به مواد 
  . باعث انتقال مستقیم دست به دهان می شوند 

  :ناقل ها -ب
مگسها ، سوسکها و جونده ها می توانند شکل کیسه اي آمیب را حمل و خوراکیها و   

  .آشامیدنیها را آلوده نمایند 
  :مراقبت و پیشگیري 

  درمانی و پیگیري تا حصول نتیجه –بهداشتی  ارجاع موارد مشکوك به مرکز -1
 آموزش به مردم در مورد دفع صحیح زباله و مدفوع -2

 رعایت فاصله بین چاه و آب آشامیدنی و ضدعفونی کردن توالتهاي آماده -3
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آموزش به مردم در مورد اهمیت شستشوي دستها با آب و صابون بعد از اجابت مزاج و  -4
 قبل از تهیه و مصرف غذا

اطرافیان بیمار در مورد ضد عفونی کردن وسایل و اشیاء و استفاده نکردن از  آموزش به -5
 آنها

در صورتیکه آب آشامیدنی محل تصفیه نیست آنرا کلرینه نمائید و به مردم آموزش دهید  -6
که در مسافرتها یا محلهایی که آب آشامیدنی تصفیه یا کلرینه ندارند آنرا بجوشانند و 

 . سپس مصرف نمایند 

 .رت دقیق بر کار اغذیه فروشی ها و نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایینظا -7

پیگیري بیماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجویز شده توسط  -8
  .پزشک

  )Shigelosis(شیگلوزیس
  :تعریف 
یک بیماري عفونی واگیردار باکتریایی حاد است که . عفونت باسیلی روده انسان است   

تر با استقرار عامل بیماري زا در روده بزرگ نشانه ها و عالئم خود را آشکار می کند و ممکن بیش
طیف بیماري از حالت خفیف ، اسهال آبکی،اسهال . است همراه با عالئم یا بدون عالمت باشد 

خونی شدید با شکم درد ، اسپاسم دار ، زور و پیچ ، تب و نشانه هاي مسمومیت عمومی مشخص 
این بیماري در اماکن شبانه روزي و مناطق پرجمعیت با وضع نامناسب بهداشتی و . ددمی گر

علت اصلی دیسانتري باکتریایی ، . همچنین در تابستان و در مناطق گرمسیر شایع است 
  . شیگالدیسانتریه است که بیماري شیگلوز را ایجاد می کند و در هر اسهال خونی باید مدنظر باشد 

  :اپیدمیولوژي 
شیگلوز انتشار عالم گیر داشته و در کشورهاییکه فاقد بهداشت کافی بوده و افراد آن سوء   

انسان تنها مخزن طبیعی شناخته شده گونه هاي .تغذیه دارند بیماري مهمی به حساب می اید 
شیگلوز یکی از مسري ترین بیماریهاي اسهالی ناشی از باکتریهاست و خوردن .شیگال می باشد 

  .باکتري می تواند در افراد سالم بیماري تولید کند 10 کمتر از
  

  عالئم بالینی
طیف شیگلوز از اسهال خفیف تا اسهال شدید همراه با شکم درد و دل پیچه، زور و پیچ، تب و 

روز بعد از آلوده شدن ظاهر  7تا  1ناگهانی  عالئم معموالً به طور. روز می کندمومی بعمسمومیت 
م درد منتشر، شک) درجه سانتیگراد  41تا (ابتدا اسهال آبکی همراه با تب  بیماري در. می گردد



 
 

٣٣ 
 

اسهال خونی چندروز .تهوع و استفراغ دارند سایر عالئم شامل عضله درد،لرز و سردرد می باشد 
بعد از از عالئم اولیه بیماري شروع شده و با زور و پیچ و تکرر همراه بوده و مقدار مدفوع کم 

وکوئیدي است ،سپس تب کاهش یافته شکم درد به ربع تحتانی شکم محدود می ،خون آلوده و م
تشنج ممکن است .اسهال خونی شایع است .روز به حداکثر شدت خود می رسد 7اسهال در .گردد 

ممکن است عفونت متوسط و بدون .معمول نیست  مییکی از عوارض مهم در بچه ها باشد باکتری
  .عالمت هم اتفاق بیفتد

  
  :ي سرایتراهها

   مدفوعی مستقیم و غیرمستقیم از افراد داراي عالمت و یا ناقلین بدون عالمت -انتقال دهانی
میکروب از راه غذا، آب آلوده یا مگس و اشیاء نیز انتقال می . بیماري باشداصلی ترین راه انتقال  

  .انسان تنها مخزن مهم باکتري است.یابد 
  :بیماریزایی

راه دستگاه گوارش در رودة کوچک ،موضع گرفته تکثیر یافته و بیماري  باکتري پس از ورود از
  .اولیه را پدید می آورد ، ولی به سرعت روده بزرگ محل اصلی بیماریزایی شیگال می گردد

  
  :دوره کمون

  روز 3 ات 1روز و معموالً  7تا 1
  :دوره واگیري

  .در مدت زمانی که عفونت فعال و میکروب در مدفوع وجود دارد
  

  تعریف اپیدمیولوژیک
                      غیر فوري           پروتکل کشوري برخورد با بیماري گزارش دهی فوري

  .در صورتی که منجر به اسهال خونی شود گزارش دهی فوري خواهد بود
  اقدامات توصیه شده براي بیمار - 1
  .در صورت بروز همه گیري ،گزارش فوري بیماري الزامی است •
احتیـاط و   تعداد کمی باکتري براي ایجاد بیماري الزم است لذا رعایت: ي بیماران جداساز •

 .توصیه هاي بهداشتی ،ضروري است 

اصالح دهیدراتاسیون خفیف تا متوسط بـا تجـویز محلولهـاي خـوراکی و دهیدراتاسـیون       •
 شدید با سرم هاي وریدي مناسب
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ت دفـع پـاتوژن هـا را کـاهش     درمان با آنتی بیوتیک مناسب ،مدت و شدت بیماري و مـد  •
 .خواهد داد

 )روز 5بار در روز به مدت  2قرص  2در بالغین (کوتریموکسازول •

 .نالیدیکسیک اسید یا سفتریاکسون در درمان کودکان استفاده می شود •

ابی کـه از  افراد بیمار که با مواد غذایی سرو کار دارند و کودکان آلوده مهدکودك ها، مبتالیـ  •
کنند ،پس از دو نمونه منفی شدن کشت مدفوع یا سواپ رکتـال منفـی    کودکان مراقبت می

این این دو نمونه باید به فاصله . ند تا به محل کار خود و یا مهد کودك باز گردندراجازه دا
ساعت پس از قطع آنتی بیوتیـک هـا    48نمونه . ساعت جمع آوري شود 24زمانی بیش از 
 .تهیه می شود

ها توسط این بیماران اجتناب ناپذیر است ،شسـتن دسـتها   تغذیۀ آناگر مراقبت از کودکان و  •
 .پروفیالکسی الزم نیست.عایت شود اجابت مزاج و قبل از غذا به دقت رپس از 

  اقدامات اطرافیان - 2
  تشویق مادران به شیردهی نوزادان •
 آموزش مردم به رعایت بهداشت فردي و بهداشت محیط بیمارستان ها •

سـعی در جسـتجوي مبتالیـان بـه     : تجوي منشاء اولیـه بیمـاري  بررسی موارد تماس و جس •
بیماري خفیف ناشناخته و افراد بهبود یافته در بین اطرافیـان بیمـار در مـوارد اسـپورادیک،     

 .مفید و مؤثر نبوده و به ندرت باعث کنترل بیماري خواهد شد

 .پروفیالکسی ضد میکروبی براي شیگلوز الزم نیست. •

  اقدامات محیط-3
  و بررسی دربارة وضعیت آب شرب از نظر الودگی یا میزان کلر باقی مانده تحقیق •
 آب به طریق بهداشتیتهیه و توزیع آب سالم و گندزدایی و ذخیره  •

 رعایت احتیاطات الزم در تهیه و ذخیره سازي غذا •

 دفع بهداشتی فضوالت انسانی •

اکز بهداشتی درمـانی  تأمین کافی آب و صابون در محلهاي قابل دید و دسترس مراجعان مر •
 و بیمارستان ها

 تحقیق و بررسی درباره غذا و شیر مصرف شده •

اولیه  تم مدرن و کارآمد دفع زباله و مدفوع می توان بدون عفونت زداییسبا سی: ضدعفونی •
ضدعفونی کردن کامل البسه، وسایل شخصـی و نیـز محـیط    .، پاکسازي محیط را انجام داد

در پیشگیري از انتشار عفونت بین افراد خانواده او بسـیار مـؤثر   بیمار مبتال به اسهال خونی 
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درصـد   1-2و محلول فنل  شیر آهک% 3ارزانترین و مؤثرترین گندزداها محلول کلر .است 
در صورت عدم دسترسی به مـواد ضـدعفونی کننـده مـی تـوان البسـه را در نـور        .می باشد

 .مستقیم آفتاب خشک نمود

از طریق سوسک و حشرات خانگی مبـارزه بـا     یهرشیگال دیسانت به احتمال انتقالبا توجه  •
 .آنها نیز در پیشگیري مؤثر است

  سایر-4
  .پیشگیري با آنتی بیوتیک توصیه نمی شود •

  
  وبا

یبریـوکلرا اسـت   وبا یک بیماري عفونی حاد و بسیار خطرناك است عامل آن نوعی باکتري به نام و
شدت بیماري از آلـودگی بـدون نشـانه    .سیک دیده می شود و کال) شبیه وبا(  که به دو شکل التور

لودگی ها و موارد بیماري به صورت خفیف تا حاالت شدید است بخش بزرگی از آاشکال خفیف (
  .یا بدون نشانه بالینی هستند که در انتقال و انتشار بیماري در جامعه سهم زیادي دارند

پرفشار و بـدون دل پیچـه و آبکـی    اسهال جهنده، از ویژگیهاي موارد شدید بیماري شروع ناگهانی ،
است که بدنبال آن استفراغ،کم آبی سریع، گرفتگی عضالت و کم شدن ادرار و کاهش فشـار خـون   

  .می باشد
میزان کشندگی بیماري در صورتیکه جبران کمبود مایعات و الکترولیت بدن با سرعت انجام نگیـرد  

  .می رسد%  40-30
  :بیمارياشکال همه گیر شناختی 

میزان همه گیـري و بـومی   .بیماري وبا هم به صورت همه گیري و هم به صورت بومی در می آید 
ویژگیهـاي عامـل   . شدن بیماري به ویژگی هاي محیط زیست و عامل زنـده بیمـاریزا بسـتگی دارد    

کـه  زنده بیماریزا پراکندگی آن را را تحت تأثیر قرار می دهد و ویژگیهاي مربوط به محـیط زیسـت   
ابتال به بیماري و فرصت هـایی   ارند عبارتند از شمار افراد مستعددر توزیع عامل بیماریزا اثر می گذ

تجربه جهانی نشان داده که از ورود وبا به هیچ کشوري نمـی  .که براي انتقال بیماري فراهم می آید 
ب نبـوده و  خـو توان جلوگیري کرد ولی مشکل بیشتر در جایی ایجاد می شود که بهداشت محـیط  

 .فقر بهداشتی وجود داشته باشد

  
  تعریف موارد مظنون به وبا
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سال که در اثر اسهال حاد آبکی دچار کم آبی شدید شود و یا به علت اسهال آبکـی   2هر فرد باالي 
  .بمیرد

  تعریف موارد قطعی وبا
مار مبتال به اسهال از نمونه مدفوع بی 139Oیا   O 1مورد وبا وقتی قطعی است که ویبریوکلرا از نژاد 

  .جدا شود
  نکته

  .باید به بیماري وبا مظنون شددر مورد طغیان اسهال آبکی صرف نظر از شدت اسهال 
  پایداري بیماري

ب در آ.ر مدت سی دقیقه کشـته مـی شـود    درجه د 56عامل بیماري وبا یعنی ویبریوکلرا در گرماي 
خشک شـدن  .هفته و بیشتر زنده می ماند  4-6در یخ به مدت  .جوش طی چند ثانیه از بین می رود

با گندزداهایی مثل کروزول و هاالمید به آسانی نابود .و نور خورشید در چند ساعت آن را می کشد 
  .آن در مقایسه با نوع وباي کالسیک گرایش بیشتري به مقاومت دارد نوع شبه وبا یا التور .می شود

ایش ترشح مایعات به داخل روده شـده و لـذا سـبب    توکسین سبب افزونترویبرکلرا از طریق تولید آ
در این بیماري قابلیت جذب آب از روده ها آسیب نمی . اتالف شدید آب و الکترولیت ها می شود

  .بیند و این امر به درمان بیماري کمک می کند
  مخزن عفونت 

  .منبع مستقیم براي ایجاد آلودگی اسهال و استفراغ بیماران و حامالن می باشد
وبایی می شود کـه مـی توانـد بـه صـورت بیمـار یـا حامـل         نسان تنها مخزن شناخته شده عفونت ا

  .میکروب باشد
در وبـاي التـور   . بیماران طیف بیماري از آلودگی هاي پنهانی تا بیماري شدید گسـترش دارد  : الف

خفیف یـا  نسبت موارد شدید به موارد .بیشتر عفونت هاي خفیف و بدون نشانه هاي بالینی هستند 
پنهانی عفونت در وباي نوع کالسیک یک به پنج و در شبه وبا یک به بیست و پنج تا یک بـه صـد   

  .است
نه بـالینی نقـش مهمـی داشـته و ویبریـوکلرا را در مخـازن بـومی        عفونت هاي خفیف و بدون نشـا 

  .نگهداري می نماید
حـامالن هـم سـهم    .د ن میکروب به طور معمول موقتی هستند و بندرت مزمن مـی شـون  حامال: ب

  .فع می کنندارند و مرتب میکروب را با مدفوع دمهمی به عنوان مخزن عفونت د
  

  مقدار آلوده کننده
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وابسته به میکروب خورده شده است و هنگامی عفونت روي مـی دهـد کـه تعـداد     وبا یک بیماري 
  .میکروب خورده شده از مقدار آلوده کنندة میکروب براي شخص بیشتر باشد

  
  
  :ره واگیريدو

هفتـه آلـوده کننـده     3تـا   2ت به مدت حامالن دوره نقاه.روز است  10تا  7دوره واگیري به مدت 
آلوده کنندگی حامالن مزمن ممکن است به مدت یـک مـاه تـا  ده سـال و بیشـتر بـه درازا       .هستند 
  .بکشد

  :عوامل مربوط به میزبان 
  .ن دچار می سازدوبا هر دو جنس زن و مرد را در همه سنی: سن و جنس  -1
قلیایی قدرت بیماریزایی   PHپنج و کمتر نابود می شود وبا  PHویبریوکلرا در : اسیدیته معده -2

 .آن افزایش می یابد

موجـب  ) م زیـارتی امانند جشن هـا، عروسـی هـا، ایـ    (حرکات جمعیت : حرکات جمعیت -3
 .افزایش خطر شیوع بیماري می شود

 .تماعی موجب بروز بیشتر بیماري می شودوضعیت بد اقتصادي و اج: وضعیت اقتصادي -4

 .ماه می شود 6تا  3واکسیناسیون موجب ایمنی موقتی به مدت : ایمنی -5

  
  :عوامل زیست محیطی

ین بهداشـت  لـوده، مگـس، سـطح پـای    آب و مواد خوراکی آ: عوامل مهم زیست محیطی عبارتند از 
  فردي ، نبودن آموزش و بدي کیفیت زندگی

  : راههاي سرایت بیماري
، دست دادن و غذا خـوردن مشـترك و   شامل تماس مستقیم با بیمار: بیمارتماس مستقیم با  -1

  تماس با لوازم شخصی و مدفوع بیمار
سـبزیجات   -شـیر  -بآ(رف مواد غذایی آلوده بـه میکـروب   شامل مص: یر مستقیمتماس غ -2

 )با نشستن روي مدفوع بیمار(از طریق مگس –) برگدار و میوه

  
  :دوره کمون بیماري

  .ج روز بطور معمول یک تا دو روز می باشداز چند ساعت تا پن
  :اشکال بالینی
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شدت بیماري وبا به سرعت و مدت از دست رفتن مایعات بستگی دارد مطالعات همه گیر شناسـی  
کـه نـوع خفیـف بیمـاري اسـت،      ) التور(نشان می دهد که بیش از نود درصد مبتالیان را ، شبه وبا 

با وجود ایـن وبـا   .یگر اسهال هاي حاد از نظر بالینی نمی توان آن را تمیز داد تشکیل می دهد وبا د
  :در اشکال مشخص سه مرحله دارد

که بیمار ناگهان دچار اسهال شدید و پرفشار، بدون درد و آبکی می شـود   :له تخلیه ايمرح: الف
بـار در روز رسـیده    که به دنبال آن استفراغ روي می دهد، ممکن است تعداد دفعات اسهال به چهل

  .و مدفوع شکل آب برنجی داشته باشد
شامل گود افتادن چشمها، فرو رفتن گونه ها، کاهش دماي بدن و گـود افتـادن   : مرحله کالپس:ب

بیمـار بـی   .شکم ، دست و پاي سرد، نبودن نبض، پائین بودن فشار خون و کم شدن ادرار می باشد
در این مرحله ممکن .هاي پا و شکم شاکی شاکی است قرار  و از تشنگی شدید و گرفتگی ماهیچه 

  .است مرگ پیش آید
بیمار نشانه هاي بالینی بهبودي را نشان می دهد فشار خون رو به افزایش رفتـه   :مرحله بهبود: ج

  .گرماي بدن به اندازه عادي باز می گردد و ترشح ادرار دوباره برقرار می شود
  

  :م بالینی بیماري وبا عبارتند ازپس می توان گفت به طور خالصه عالئ
  اسهال آبکی حجیم و جهنده با دفعات اجابت مزاج غیر قابل شمارش  -1
 اسهال بدون تب، بدون دل درد وبدون زور و پیچ شکم -2

 استفراغ بدون تهوع قبلی -3

 اسپاسم و درد عضالت پشت ساق پا -4

 ش و تشنگی فراوانعط -5

 کم شدن یا قطع ادرار -6

  
  تشخیص بیماري

دفوع بیمار انجام می شود که در خانه هاي بهداشت از طریق نمونه بـرداري از مـدفوع   با کشت از م
  :بیمار با استفاده از سواپ مقعدي و محیط کشت کري بلر به صورت زیر انجام می گیرد

سواپ را در محیط کري بلر استریل مرطوب کنیـد و از چـرب نمـودن سـواپ خـودداري       •
  .کنید

درجـه   360متر وارد مقعـد کنیـد و بـا یـک حالـت دورانـی       سانتی 2-3سواپ را به اندازه  •
 .بچرخانید
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 .سواپ را در آورید و بررسی کنید تا مطمئن شوید که به مدفوع آغشته شده باشد •

 .بالفاصله سواپ را در محیط انتقال قرار دهید و آن را به ته لوله فشار دهید •

به طوري که درب لوله بـه  قسمت انتهایی سواپ را که به انگشتان در تماس است بشکنید  •
 .راحتی بسته شود

و جـنس ،   نام و نام خانوادگی، نام پـدر، سـن   نمونه را همراه مشخصات کامل بیمار شامل •
زمان شروع عالئم، آدرس و تلفن بیمار در کوتاهترین زمان ممکن به نزدیکترین آزمایشگاه 

 .انجام دهنده کشت التور ارسال نمائید

 2-8(له را تا زمان ارسال دریخچالال در زمان نمونه گیري ،لودر صورت عدم اشکال  ارس •
 .نگهداري کنید) درجه سانتیگراد 

  
   :درمان

هدف اصلی در درمان وبا درمان آنتی بیوتیکی نیست بلکه جایگزینی مایعات و الکترولیـت هـاي از   
ید مـی شـود از   بخصوص تأک. در میان الکترولیت ها پتاسیم جایگاه ویژه اي دارد . دست رفته است

دست رفتن پتاسیم مهم ترین علت مرگ در اسهال هاي متوسـط اسـت از دسـت رفـتن پتاسـیم در      
در اینجا ممکـن اسـت   . افراد مسن خطرناك تر بوده و سریع می تواند منجر به مرگ فرد مبتال شود

ه، مصـرف  بنابراین مهمترین توصـی .ظاهر بیمار دهیدراته نباشد ولی بیمار جان خود را از دست دهد
  .و درمان با سرم تزریقی است ORS )( سرم خوراکی

و آب میوه هاي طبیعی رقیق شـده  ORS مهم ترین توصیه در اسهال هاي متوسط تأکید بر استفاده از 
  .بخصوص سیب است

  
  :نکته

  .در هر مورد طغیان اسهال آبکی صرف نظر از شدت اسهال،باید به بیماري وبا مظنون شد
  

  ش دهی فوري             غیر فوريگزار: برخورد با بیماريتکل کشوري پرو
  اقدامات توصیه شده در اولین برخورد با بیمار -1
  درمان ویژه •
  1ارزیابی بیمار از نظر تعیین درجه کم آبی •

  2هیدراتاسیون و جبرن کم آبی بیمار •

 تجویز آنتی بیوتیک خوراکی •
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  .ر اطفال کوتریموکسازول استداروي انتخابی در خانم هاي باردار فورازولیدون و د
  تغذیه بیمار  •
، چه موارد جدید و چه موارد تکـراري  بررسی مداوم موارد اسهال :بررسی و گزارش موارد •

ثبـت مـوارد روزانـه اسـهال و تغییـرات در الگـوي عالئـم        .وبـا اسـت   اساس کشف سریع
ر یـک فـرد   نظیر افزایش تعداد روزانه موارد و بروز اسهال شدید منجـر بـه مـرگ د   (اسهال
و گزارش فوري آن به مرکز بهداشت مهمترین عامل شناسایی و کشف موارد ) سال2باالي 

 .وبا است

مراقبت افرادي که از نظر خوردن و آشامیدن با بیمار در تمـاس بـوده   : بررسی موارد تماس •
 در صورتیکه شواهد قوي از احتمال انتقال ثانویه.روز بعد از تماس توصیه می شود 5اند تا 

 .مطرح باشد ، درمان دارویی موارد تماس دقیقاًٌ مشابه بیماران انجام می شود

ساعت اول بیماري قبل  24نمونه برداري باید در مدت زمان : جمع آوري و انتقال نمونه ها •
  .بیوتیک  یا داروي دیگر انجام شوداز مصرف هر گونه آنتی 

نطقـه در مـاه بـا اسـتفاده از ایـن      حداقل نمونه برداري یـک م : نحوه محاسبه حداقل نمونه •
   سال 5جمعیت زیر ×2 ×02/0                             :                 فرمول محاسبه می شود

                                                                                        12  
یماري در منطقه است باید نمونه گیـري  چون هدف از نمونه گیري مدفوع، ردیابی وجود ب •

  .در تمام ماههاي سال در حداقل مورد انتظار انجام شود
بستري موارد شـدي بـا رعایـت احتیاطـات بیماریهـاي روده اي و محـدودیت       : جداسازي •

ریت بیماران را می تـوان  در شرایط عادي اکث.توصیه می شود  تماس در شرایط همه گیري
در شـرایط همـه   . درمان خوراکی و آنتی بیوتیک مناسب درمان کردبه طور سرپایی با مایع 

 خصوصاً مورد اینابا به دلیل خفیـف بـودن  (پ التور یگیري و در صورت بروز موارد سروتا
بهتر است بیماران در شرایط بستري تحت مراقبت قـرار  ) عالئم و تغییر سریع سیر بیماري 

 .گیرند
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 .کنید مراجعه 1پیوست  1-17به جدول  -1

  .مراجعه کنید 2پیوست  2-17به جدول  -2
  کنترل اطرافیان و محیطاقدامات بعدي شامل -2

ا و ضد عفونی مستراح هـ استفاده از مستراح هاي بهداشتی  :دفع بهداشتی فضوالت انسانی*
و  PPM 20و یا پرکلرین به غلظـت  % 5و یا کرئولین % 20بیماران با استفاده از شیرآهک  و مدفوع
 5ی محل هاي آلوده شده به استفراغ یا مدفوع بیماران با محلول هاي فوق و یا هاالمیـد  ضد عفون

  .در هزار صورت می گیرد
در مناطق شـهري اسـتفاده از آب لولـه کشـی و در منـاطق روسـتایی       : تأمین منبع آب سالم* 

میزان اید در شرایط همه گیري ب. یا اضافه کردن ترکیبات کلر به آن توصیه می شودجوشاندن آب 
  .افزایش یابد PPM 1باقی مانده تا  کلر
استفاده از غذاي پخته کامالً داغ شده و شستشوي ظروف و لـوازم   :اطمینان از سالمت غذا * 

  .مورد استفاده براي کنترل بیماري ضروري است
مدفوع و محتویات استفراغی و ظروف و لوازمی که بیمار استفاده کرده اسـت بـا    :ضدعفونی* 
  .فاده از حرارت ، و سایر مواد ضد عفونی کننده انجام می شوداست
  .ندارد :قرنطینه*
پس از مرگ بیمار باید از تهیه غذا توسط افرادي که مستقیماً با  :تدفین اجساد و ضدعفونی* 

غسال باید داراي لباس کار نایلونی مخصـوص و چکمـه و   .وي در تماس بوده اند خودداري کرد
و محیط و لباسـهاي  ..پس از اتمام غسل باید حمام گرم با صابون بگیرد.شد دستکش پالستیکی با

در هـزار   5ا هاالمیـد  یـ ) در یـک متـر مکعـب آب   % 60گـرم   100(کار با محلول پرکلرین غلیظ 
  .ضدعفونی شود

  :دامات پیش گیري به شرح زیر هستندقسایر ا -3
  لتور از کلیه موارد اسهال شدیدبرقراري نظام مراقبت شامل نمونه برداري مدفوع از نظر ا* 
  برقراري نظام گزارش دهی دقیق و فوري* 
  نظارت منظم بر سالمت آب مصرفی شامل آب آشامیدنی و آب شستشو و استخرها* 
  اغذیه مصرفی نظارت دقیق بر سالم بودن*

نظارت دقیق بر دفع صحیح فضوالت انسانی و زباله و مبارزه با حشرات با همکـاري سـازمان   * 
  ربوطهم

  آموزش بهداشت همگانی در خصوص رعایت بهداشت فردي* 
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و روش هـاي  آموزش کلیه نیروهاي بهداشتی درمانی در تمام سطوح در مورد راههاي سـرایت  *
  پیشگیري و چگونگی درمان بیماران مبتال به اسهال از جمله وباي التور

  ر سطح کشور فراهم نمودن کلیه ابزار و تجهیزات الزم براي تشخیص بیماري د*
  فراهم نمودن داروهاي مورد نیاز براي درمان بیماران مطابق دستورالعمل کشوري* 

و اما اقداماتی که در سیاست اجرایی مبارزه با وبا مؤثر نبوده ، در کشور اجرا نمی شود شامل مـورد  
  :زیر است

  یز دسته جمعی داروتجو* 
  واکسیناسیون* 

  1پیوست 
  راتاسیونطبقه بندي دهید 1-17جدول 

ــدون     وضعیت بیمار ــف ب ــروه ال گ
  دهیدراتاسیون

گروه ج دهیدراتاسیون   گروه ب دهیدراتاسیون نسبی
  شدید

  :نگاه کنید
  وضعیت عمومی-1
  
  )وجود اشک(چشم ها-2
  
  دهان و زبان-3
  تشنگی -4

  
  خوب، هشیار

  
  مرطوب) اشک دارد(طبیعی

  بطور طبیعی می نوشد
  تشنه نیست

  
    *بی قرار  *ناآرام

  
  )اشک وجود ندارد(و رفته فر
  

  خشک
     * .با ولع می نوشد ،تشنه

  
  ستس   *خواب آلود یا بیهوش

 )  floppy( *    
اشـک وجــود  (بسـیار فروزفتـه   

  )ندارد
  بسیار خشک

خوب نمی آشامد یـا قـادر بـه    
    *نوشیدن نیست

  :لمس کنید
  نیشگون پوستی

    * .می گرددبسیار آهسته بر  .به آهستگی برمی گردد  سریعاً برمی گردد

ــانه اي از   :تصمیم بگیرید ــیچ نشـ ــار هـ بیمـ
  .دهیدراتاسیون ندارد

و نشـانه از  گر بیمـار دو یـا بیشـتر از د   ا
موارد فوق را داشته باشد و حداقل یکی 
از آنها از نشانه هاي اصلی باشد ،دچـار  

  .دهیدراتاسیون نسبی است

و اگــر بیمــار دو یــا بیشــتر از د
ته نشانه از مـوارد فـوق را داشـ   

باشد و حداقل یکـی از آنهـا از   
نشانه هاي اصلی باشـد ،دچـار   

  .است شدیددهیدراتاسیون 

  
  سال 2در بزرگساالن و کودکان بزرگ تر از : نشانه اصلی * •
سایر نشانه هاي اصلی براي دهیدراتاسیون شدید عبارتند از فقـدان نـبض رادیـال و فشـار      •

 خون پائین
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ــه    ــتال ب ــاران مب ــتی در بیم ــگون پوس ــموس نیش ــدنی  ( ماراس ــوده ب ــدید ت ــتن ش ــل رف ــا ) تحلی ی
وجود یا فقـدان اشـک   .یا بیماران چاق زیاد مفید نیست) سوء تغذیه شدید همراه با ادم(کواشیورکور

  .فقط در مورد شیرخواران و کودکان خردسال نشانه هاي بارزي محسوب می شوند
  

  2پیوست 
  راهنماي درمان بیماران 

  سیونبیماران بدون دهیدراتا -الف
تحویـل    ORSبیماران را می توان در منزل درمان کرد باید به این بیماران به اندازه دو روز پـودر   این

  .توضیح داد 2-17داد و نحوة مصرف را مطابق جدول 
پـس از  مقدار محلول تجویزي   سن

  اسهالهر بار 
  مورد نیاز ORS پاکت تعداد

  میلی لیتر در روز 500باندازه   میلی لیتر 100تا  50  ماه 24کمتر از 
  میلی لیتر در روز1000باندازه  میلی لیتر 200تا  100  ساله 9-2

  میلی لیتر در روز2000باندازه  .هرچقدر که میل دارد  سال به باال 10
  
  :بییماران مبتال به دهیدراتاسیون نسب: ب

ر بیمـار  اگـ .سـاعت تجـویز مـی شـود     1-2براساس جدول زیر و همراه با ارزیابی هر  ORSمحلول 
اگـر بیمـار اسـتفراغ مـی کنـد،      . داشت باید در اختیارش قرار داده شـود  ORSتقاضاي مقدار بیشتري 

  .ا آهسته کردجویز می شود یا می توان میزان مصرف رمقادیر اندك با دفعات بیشتر ت
 ساعت اول بیماران مبتال به دهیدراتاسیون 4براي تجویز در  ORSمقدار تخمینی محلل  3-17جدول 
  نسبی
ــر از   سن  4کمتـ

  ماه
ــتر از   سال 5-14  سال  2-4  ماه 12-23  ماه 11-4 بیشـ

  سال 15
وزن بـــــه  

  کیلوگرم
  30بیشتر از   16-9/29  11-9/15  8- 9/10  5-9/7  5کمتر از 

 ORSمقــدار 
بـــه میلـــی 

  لیتر

400-200  600-400  800-600  1200-800  2200-
1200  

4000-
2200  
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اگر وزن بیمار مشخص است .د که وزن بدن او نا مشخص باشدفقط زمانی از سن بیمار استفاده کنی 
  .بدست می آید ORSمقدار  75با ضرب کردن وزن بیمار به کیلوگرم در عدد 

ساعت این بیماران باید مجدداً ارزیابی شوند و با استفاده از راهنماي مربوطه به هر یک از  4پس از 
  .انواع دهیدراتاسیون درمان شوند

  
  تال به دهیدراتاسیون شدیدبیماران مب: ج

 نحوه تجویز محلول رینگرالکتات در بیماران دچار دهیدراتاسیون شدید 4-17جدول 

میلی لیتر بـه ازاي هـر کیلـوگرم     30  سن
  بدن در عرضوزن 

میلی لیتر بـه ازاي هـر کیلـوگرم     70
  وزن بدن در عرض

  ساعت 5  یک ساعت  ) سال 1زیر(شیرخواران
  ساعت 5/2  دقیقه 30  باالي یک سال

 
میلی لیتر مایع وریدي به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن،  30در صورتی که پس از تجویز  •

  .دیگر آن را تکرار کنید عیف یا غیر قابل لمس است یک مرتبهنبض رادیال ض
ي هر کیلوگرم وزن بدن مایع داخل وریدي تجویز شد باید میلی لیتر به ازا 30پس از اینکه  •

ساعت یک بار این کار را انجام دهید  1-2هر ابی کنید و پس از آن هم بیمار را مجدداً ارزی
جبران مایعات بدن بیمار رو به بهبود نباشد ، باید مایعات داخل وریدي را اگر وضعیت .

 .با سرعت بیشتري تجویز نمود

ه محض اینکه بیمار قادر به نوشیدن شده همراه با مایع درمانی تجویز را باید ب ORSمحلول   •
) در مورد افراد یک سال به باال( ساعت 3یا ) در مورد شیرخواران(ساعت  6پس از .رد ک

باید بیمار را مورد ارزیابی کامل قرار داد و از راهنماي درمان بیماران بر اساس میزان 
 .دهیدراتاسیون استفاده کرد
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  )Typhoid(حصبه 
  :تعریف بیماري

لمونالتیفی ایجاد می که توسط باکتري به نام سااد است حصبه یک بیماري عفونی ح
جهان در کلیه فصول مخصوصاً در ماههاي گرم سال شیوع در ایران و بسیاري از کشورهاي .شود

ت ، بیماري همچنین به آن تب روده نیز گفته می شود که شامل حصبه و شبه حصبه اس.می یابد 
  .لمونالپاراتیفی ایجاد می شودشبه حصبه به وسیلۀ سا

بیماري در تمام نقاط جهان روي می دهد ولی در کشورهایی که وضعیت بهداشتی مناسبی   
  .دارند به خوبی کاهش یافته است

  
  :تعریف اپید میولوژیک

تب بیشتر از ( کلیۀ افرادي که عالئم پایینی مطابق تیفوئید داشته باشند : كتیفوئید مشکو  
ف، سرگیجه، لکه هاي کوچک قرمز روي تنه ، یک هفته، سردرد، تهوع، استفراغ، دل درد، ضع

  ) .یبوست یا اسهال ، بزرگی طحال
  :ك همراه با یک یا هر دو موارد زیرتیفوئید مشکو :تیفوئید محتمل 

 برابر تیتر آنتی ژن ظرف دو هفته 4آزمایش ویدال با افزایش  •

 وجود موارد بیماري در اطرافیان بیمار یا در منطقه •

  :د محتمل همراه با یک یا هر دو موارد زیرتیفوئی: تیفوئید قطعی
 .و مدفوع رلمونالیی از خون، مغز استخوان ، ادراساکشت مثبت  •

 یافتن آنتی ژن اختصاصی در ادرار یا سرم •

  
  :عامل بیماریزا

کننده بیماري سالمونالتیفی و سالمونالپاراتیفی می باشد که سالمونالتیفی عامل  ایجادعامل   
مقدار میکروارگانیسم . است و با تولید سم درونی موجب بیماري می شودعمده ابتال به حصبه 

کاهش می یابد  کمونباسیل است که با افزایش تعداد باسیل دوره   10 4مورد نیاز براي ایجاد بیماري
این میکروب در نتیجۀ خشک شدن، نور آفتاب ،گرما و گندزدایی به آسانی از بین می رود و در .

  .درجه سانتیگراد می میرد 60حرارت  آب و یا بیشتر در
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  :مخزن بیماري 

انسان تنها مخزن شناخته شده و میزبان طبیعی سالمونال می باشد که میکروب توسط   
. بیماران ممکن است داراي نشانۀ بالینی باشند یا نباشند .منتشر می شود  مبیماران و حاملین سال

  .هم پیدا شده است سالمونال در جریان خون اشخاص به ظاهر سالم
  

  :منبع عفونت
  .ع عفونت محسوب می شوندادرار بیماران و اشخاص حامل، منب مدفوع و  

  
  :دورة واگیري بیماري

تا زمانی که میکروب از طریق ادرار و مدفوع بیمار دفع می شود واگیري وجود دارد و این   
درصد از  10در حدود . دامه داردت بیماري اعالئم تا اتمام دوران نقاهمدت یک هفته بعد از شروع 

درصد بیماران  5بیماران درمان شده تا سه هفته بعد از شروع عالئم میکروب دفع می کنند و تا 
می توانند براي تمام عمر حامل انتقال دهندة بیماري . حاملین دائمی میکروب باقی خواهند ماند 

  .باشند
  

  :عوامل مربوط به میزبان
  . الگی استس 30تا  19د ولی از همه بیشتر در در هر سنی روي می دهبیماري حصبه  :سن -الف
موارد بیماري در مردان بیش از زنان گزارش می شود ولی اشخاص حامل در زنان  :جنس -ب

  .بیشتر است
یکبار ابتال به حصبه ایمنی تقریباً دائم ایجاد می نماید ولی ابتالي دوباره هم نادر  :ایمنی -ج

  .آید بسیاري از بزرگساالن از راه الودگی هاي بدون نشانۀبالینی ایمنی می شوند به نظر می.نیست 
  

    : عوامل زیست محیطی
  :خطر آلودگی به میکروب حصبه با شرایط زیست محیطی مرتبط است که عبارتند از   
  .اوج بروز بیماري در فصل تابستان است :فصل -الف
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ب تکثیر میکروب حصبه در آ.دانسته شده است نقش آب در انتشار تیفوئید به خوبی : آب -ب
بزرگ میکروبها در  در حالیکه بخش. ز در آب دوام می آورندور 7تا نمی یابد ولی بعضی از آنها 

  .ساعت می میرند 48مدت 
   .میکروب حصبه در یخ و بستنی تا بیش از یک ماه میتواند زنده بماند: یخ -ج
  .ه بماند و تکثیر شودذا زندکروب می تواند تا مدتی در غمی :غذا -د
روز دوام  70 ادر خاکهاي آبیاري شده با گنداب ، در شرایط مرطوب، باسیل حصبه ت :خاك-ه

  .در فصل هاي خشک و تابستان این مدت تا نصف کاهش می یابد.دنمی آور
  .مگس ها می توانند میکروب حصبه را از مدفوع به غذا منتقل نمایند :مگس ها -و
ن هیچ دگرگونی در مزه و شکل ظاهري شیر می تواند به سرعت در ووب حصبه بدمیکر :شیر - ز

  .آن تکثیر یابد
کشتزار آنها با گنداب آبیاري شود می تواند به میکروب حصبه آلوده  هسبزي هایی ک: سبزي -ح

  .و در صورتی که به صورت خام خورده شوند یک منبع آلودگی باسند
  

  : عالئم بیماري
، حالت ) پلکانی(دریجی همراه با لرز و افزایش تدریجی تب شروع بیماري ت  

کم، بی اشتهایی ، کندي نبض ، لکه ، درد منتشر عضالت و مفاصل، نفخ شگیجی،سردرد، ضعف
هاي قرمز رنگی روي تنه که با فشار محو می شود، اسهال در افراد بالغ مبتال شایع بوده و یبوست 

ستفراغ در اغلب اواخر هفته اول پیش می آید اما شدید ا.در مرحلۀ آغاز بیماري شایع تر است
  .نیست

  .در صورت عدم درمان ممکن است باعث سوراخ شدن روده و خونریزي گوارشی گردد
  

  :دورة نهفتگی
روز تا چند هفته است به  3بستگی به تعداد میکروب وارد شده به بدن دارد و معموالً بین   

گیهاي منتقله از طریق اب طوالنی تر از دورة کمون آلودآلودگی از طریق  نحوي که دورة کمون
  .تخوراکی اس

  :تشخیص حامالن میکروب
مجراي اثنی عشر از طریق کشت در  با جدا کردن میکروب از ادرار، مدفوع و یا  

  .زمایشگاههاي تشخیص طبی صورت می گیردآ
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  :راههاي سرایت بیماري

به مدفوع یا ادرار بیماران و حاملین سالم عامل بیماري معموالً توسط غذا،آب الوده به   
میوه، سبزي ها، شیر و فراورده هاي لبنی که معموالً به وسیلۀ دستهاي حاملین .قل می شودانسان منت

مگس، سوسک و . میکروب یا بیماران شناسایی شده آلوده می شود از عوامل انتقال بیماري هستند
د اغذیه را آلوده ساخته ، باعث انتقال بیماري گردند، نیز به عنوان ناقلین مکانیکی می توانن... 

  .از طریق تماس مستقیم با بیمار، وسایل و البسه بیمار نیز امکان انتقال وجود داردهمچنین 
  

  :تشخیص
تشخیص بالینی در روزهاي نخست با توجه به عالئم که ذکر شد انجام می شود و از نظر   

آزمایش (مدفوع و ادرار و آزمایش سرم شناسی خون  آزمایشگاهی نیز می توان از طریق کشت
  .در جهت تشخیص بیماري اقدام نمود) ویدال

  
  ¢ غیر فوري         £پروتکل کشوري برخورد با بیماري   گزارش دهی فوري  

 :اقدامات توصیه شده براي بیمار - 1

فوري  اشتیت بهداافراد در دوران نقاهت و حاملین سالم در مورد رع آموزش بیماران، •
ب و صابون بعد از اجابت مزاج و قبل از تهیه و مصرف بخصوص شستشوي دستها با آ

 .غذا

 .الزم نیست: ایزوالسیون •

   . کلرامفنیکل، کوتریموکسازول، آمپی سیلین، آموکسی سیلین: درمان •
 اقدامات اطرافیان - 2

 .از کلیۀ اطرافیان بیمار باید کشت مدفوع از نظر تیفوئید انجام شود •

    هفته با آنتی بیوتیک مناسب  6ناسب ناقل مزمن بیماري به مدت درمان م •

       
 :حیطاقدامات م -3

و قبل از آموزش همگانی در مورد شستشوي دستها با آب و صابون بعد از اجابت مزاج  •
 .تهیه و مصرف غذا

 )آب سالم و صابون( تأمین امکانات الزم براي شستشوي دستها •
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ت فاصله بین چاه فاضالب و چاه آب آشامیدنی و عدم دفع صحیح فضوالت انسانی، رعای •
 .وجود حشرات در اطراف چاه توالت

 .تأمین آب سالم به منظور آشامیدن، شستشوي سبزیجات و میوه جات و ظروف •

و دفع صحیح زباله در کیسه هاي نایلونی به منظور  کنترل حشرات توسط حشره کش ها  •
 .جلوگیري از تجمع حشرات

 .مت تهیه مواد خوراکی، حمل و نگهداري آندقت الزم در سال •

  . وشاندن شیر و کلیۀ محصوالت لبنیپاستوریزه کردن یا ج •
  

 سایر -4

 .تشویق تغذیه با شیر مادر •

 .دقیقه  10ت روراکی و جوشاندن آن حداقل به ندمحدودیت مصرف صدف خ •

اران معاف کلیۀ حاملین کشف شده باید از سرو کار داشتن با مواد غذایی و مراقبت از بیم •
درمان به فاصلۀ یک روز ساعت پس از قطع  48ه کتا زمانی که سه کشت مدفوع . باشند 

اگر تستها مثبت . تهیه شده باشد ، منفی نشود باید از تماس با مواد غذایی خودداري نمایند
ماه ، آزمایش ها تکرار می شود تا حداقل سه  12شد در صورت امکان ماهی یکبار تا 

 .ساعت منفی شود 24به فاصلۀ کشت متوالی 

تجویز آمپی سیلین یا آموکسی سیلین همراه کوتریموکسازول در درمان حاملین مزمن مؤثر  •
 .است
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                  Polyomyelitisت یپولیومیل

  
بیماري ویروسی حاد است که توسط ویروس هاي فلج اطفال  ) :فلج اطفال(ت یپولیومیل*

اما در . این بیماري در درجه نخست یک عفونت دستگاه گوارش انسان است . شود ایجاد می 
هم گرفتار  دستگاه عصبی مرکزي را%)  1متر از ک(کی از فرمهاي شدید بیماري سیار کوچبخش ب

  .می نماید ، نتیجۀ این گرفتاري بروز درجات گوناگونی از فلج است
با دامنه اي متغیر از عفونت بدون عالمت تا  یک بیماري حاد عفونی است: یا به طور خالصه 

  .مننژیت آسپتیک، فلج و مرگ است
  :تاریخچه

و پس از توصیف بیماري به  1840ت یک بیماري بسیار کهن است ولی از سال یبا آنکه پولیومیل
به عنوان یک بیماري مشخص از نظر ) Medin) (1890(و پس از آن مدین) Heine(وسیله هانیه 
  .توجه قرار گرفت بالینی مورد

  :اپیدمیولوژي
  EPTبا پیشرفت برنامۀ .در سراسر جهان اتفاق می افتاد پیش از برنامه گسترش ایمن سازي   

کشور هندوستان، پاکستان، افغانستان و  4در حال حاضر به  و بویژ آغاز برنامۀ ریشه کنی پولیو
  .محدود شده است نیجریه

  
ر تابستان و پاییز رخ می دهد و در هر سنی ممکن است اتفاق موارد تک گیر و اپیدمی ها اکثراً د

می  3و2و1ویروس وحشی پولیو در سه تیپ .بیفتد ولی بیشتر بیماري در کودکان و نوجوانان است 
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متعاقب .ویروس جدا می شود) 1(اوقات نوع از بیماران فلجی اکثر . تواند سبب ایجاد بیماري شود 
  فال ایمنی نسبت به همان نوع براي تمام عمر کسب ابتال به یک نوع ویروس فلج اط

را به می شود و مصونیت متقاطع بین سه نوع وجود ندارد به همین علت فرد مبتال به فلج اطفال 
 .واکسینه نمود هنگام ابتال به بیماري باید

  
   تعریف استاندارد مورد فلج شل حاد

 15یا ضربه از جمله هر کودك زیر  هر بیمار مبتال به فلج شل ناگهانی بدون سابقۀ قبلی  
  .یا هر مورد مظنون به فلج اطفال در هر سنی   ¹تشخیص گیلن بارهسال با 

  .هر نوع فلج شل ناگهانی را گویند :تعریف عامیانه
  

  :رات بالینیتظاه
نشان نمی دهد و براي درمان  عالمت فرد آلوده عالئمی از بیماريدر عفونت هاي بدون   

 2لیت فلجی داراي یپولیوم.ولی می تواند ویروس پولیو را به دیگران انتقال دهد مراجعه نمی کند 
  .نوع خفیف و شدید است

صورت تبدیل  بینی و استفراغ وجود دارد که در در نوع خفیف تب، بی حالی، سردرد، آبریزش از
ی شود افه مبا یا بدون فلج شل نیز به آن اض آن به نوع شدید درد شدید عضالنی، سفتی گردن

  .ضمن اینکه فلج عضالت تنفسی و بلع نیز زندگی بیمار را تهدید می کند
  

  :عوامل بیماریزایی
می تواند سبب بیماري شوند در سالهاي همه )  1و2و3(هر سه نوع ویروس وحشی پولیو   

 80ت بیماران جدا شده در مواردي از بیماري که ویروس از از ترشحا. گیري نوع یک بیشتر است
 3نوع .ویروس جدا می شود  1رد از این نوع است از بیماران فلجی در اکثر اوقات نوع موا%  90تا 

مسئول اغلب اپیدمی هاست  1از حداقل موارد جدا می شود نوع  2شایع بوده و نوع  1کمتر از نوع 
  .باعث می شود 3و  2و اغلب موارد پولیو ناشی از واکسن را نوع 

  
  
  
می ) متقارن(عث فلج دو طرفه بیشتر در اطفال دیده می شود و با کی از بیماري عصبی شبیه فلج اطفال است کهی: سندرم گیلن باره  - 1
رن فلجی، نداشتن تب، ت آن با بیماري فلج اطفال تقاتفاو. دد که از اندام تحتانی شروع و تا اندام فوقانی و حتی ریه ها ادامه می یابدگر

  .می باشدسردرد ، آب ریزش بینی و استفراغ 
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  :مقاومت 
یخ زدگی و خشک شدن پایدارند این ویروسها در مدفوع در دماي پولیو ویروسها در برابر   

 50گرماي .بر آنها بی اثرند%  5گندزداها یی مانند لیزول د ندرجه سانتیگراد ماهها زنده می مان 4
کننده ویروس کلر  مواد آلی حفاظت عت ویروس را نابود می کند در نبوددرجه سانتیگراد به سر

میلی گرم ویروس را به سرعت غیر فعال می نماید با فرمالین  5/0تا  3/0باقی مانده آب به مقدار 
این ویروس در . مواد اکسید کننده و پرتوهاي فرابنفش هم ویروس به سرعت غیر فعال می شود

  .محیط غیر زنده در مدت کوتاهی از بین میرود
  :مخزن عفونت

حالت حامل مزمن .بالینی یا بدون نشانۀ بالینی است زن عفونت به شکل انسان تنها مخ  
  .وجود ندارد

  :دورة واگیري
بدون عالمت ، وجود ویروس را می توان وو فرم فلجی ددقیقاً شناخته شده نیست در هر   

ویروس . ساعت، در مدفوع اثبات نمود 72ساعت پس از بروز عفونت در حلق و پس از  36ظرف 
مبتالیان از حدود یک هفته (هفته همراه با مدفوع دفع می شود  3-6از حلق و فته حدود یک ه

  .)پیش از اعالم عالیم عامل آلودگی هستند
  

  :عوامل مربوط به میزبان
  .سالگی رخ می دهد 2از  موارد گزارش شده بیماري در کمتر بیشترین :سن) الف
  .دختر مشاهده شده است 1ر باپسر در بر 3اختالف در بروز جنسی به نسبت  :جنس) ب
چند عامل برانگیزاننده یا عوامل خطر در پیش بینی ابتال به فرم فلجی در کسانیکه  :عوامل خطر) ج

بخصوص در (به تازگی آلوده شده باشند یافت شده است این عوامل عبارتند از ضربه و آسیب 
سن هاي سه گانه آلومینیوم بخصوص واک(و تجویز مواد ایمن کننده ) لیتیدوره همه گیري پولیوم

  )دار
زنان باردار بخصوص در سه ماهه آخر بارداري بیش از زنان غیر باردار همان گروه  :بارداري) د

  .سنی مستعد ابتال هستند 
بعضی از عوامل ژنتیک هم مظنون به عامل تعیین کننده در ابتال به پولیومیلیت  :عوامل ژنتیک) ه

  .است
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گرفتار پولیومیلیت می شوند ز مادران ایمن متولد می شوند تا شش ماهگی نوزادانی که ا :ایمنی) و
ساله در اوج  3ماهه تا  6ساسیت در گروه سنی بر بیماري حساس اند این حاپس در برو از آن 

  .خود می باشد
 

  عوامل زیست محیطی*
دگرگونیهاي فصلی در بروز بیماري فلج اطفال کودکان بسیار چشمگیر است در مناطق   

شهریور دیده می شود که به خوبی با فصل  -مرداد -گرمسیر شدت بروز بیماري در ماههاي تیر
  .بارانهاي موسمی مطابقت دارد

  
 :راه انتقال

در مناطقی که وضعیت بهداشتی آنها در سطح پایینی است ، ویروس معموالً از طریق 
وضعیت بهداشتی در جاههایی که . سرایت می کند ) fecal – oral(دهانی  –مدفوعی 

  .مطلوبی دارند انتشار از طریق تنفس است
  

  :دورة پنهانی
  .در تغییر باشدروز  3-35روز است ولی می تواند بین  7-14دامنۀ معمولی دوره پنهانی   

  :بیماریزایی
عفونت بدون عالمت سبب .ابتال هستند ولی موارد فلجی نادر است تمامی افراد مستعد   

غیر فعال نورادان داراي ایمنی .ه همان نوع ویروس فلج اطفال می شود ایجاد ایمنی طبیعی علی
تزریق هاي عضالنی در خالل دوره نهفتگی ممکن است موجب بروز فلج در همان .مادري هستند 

در .ویروس در اصل در بافت لوزه و حلق و دیواره روده تکثیر می یابد.عضو یا سایر اعضاء شود 
 وي منطقه مربوطه می رود و در آنجابسیار هستند ویروس به غدد لنفابافتهاي لنفاوي این دو جا 

به حلق قابل نسبت البته ویروس در مدفوع آسانتر و طی مدت زمان طوالنی تري .تکثیر می یابد 
 .جداسازي است

 

  طیف بالینی در بیماري فلج کودکان*
حاالت زیر پس از قرار گرفتن یک شخص مستعد در معرض آلودگی با ویروس یکی از   

  :ممکن است روي دهد
  .آلودگی هاي پولیو ویروسی از این نوع است%  95نزدیک به  :تمعفونت بدون عال) الف
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آلودگی ها را شامل می شود و تنها سبب % 4این حالت نزدیک به  :بیماري واضح بدون فلج) ب
  .یک بیماري خفیف یا غیر اختصاصی می شود

آلودگی ها رخ می دهد ویروس به دستگاه عصبی مرکزي % 1در کمتر از  :ت فلجییپولیومیل) ج
سابقۀ داشتن تب در آغاز فلج حاکی از .حمله می برد و درجات گوناگون فلجی را ایجاد می نماید

  .ابتال به پولیومیلیت است
  

  HOT Caseتعریف مورد پرخطر یا 
تال به فلج شل مار مبیا در صورتی که بیبیماري براساس یافته هاي بالینی مشاهده توسط پزشک 

حاد به طور همزمان واجد شرایط الف و ب و یکی از حاالت تعریف شده در قسمت ج باشد، 
  .مورد  پر خطر محسوب می گردد

  سال  5سن کمتر از ) الف
 4وجود تب در زمان بروز فلج،تکامل فلج طی مدت کوتاهتر از (وجود عالئم تیپیک پولیو ) ب

  )روز ، وجود فلج غیر قرینه 
سابقۀ واکسیناسیون ناکامل یا تعلق داشتن به گروههاي جمعیتی پر خطرنظیر مهاجرین، ) ج

  یا سابقۀ تماس با افرادي که از کشورهاي افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیجریه... پناهندگان و 
یراً با مردم که از کشورهاي آلوده وارد ایران شده و یا اخنمونه از موارد تماس کلیه بیماران ... (و  

  .) در تماس بوده اند ضرورت دارداین کشورها 
  

  :تعریف موارد تماس
سال اطالق می گردد  15کودکان  یا نوجوان کوچکتر از  –مورد تماس بیمار فلج شل حاد              

که طی دوره زمانی یک هفته قبل تا دو هفته بعد از بروز فلج در بیمار در تماس مستقیم با وي بوده 
  .مورد تماس نمونه تهیه نمائید 3مورد تماس و حداقل از  در این صورت یک نمونه از هر.ستا

  
  :مراقبت فلج شل حاد

حاد از موارد مظنون به فلج اطفال در کلیۀ سنین و افراد مبتال به فلج شل  بدین معنا که همه  
  .سال مورد جستجو و بررسی قرار گیرند 15ر جمله گیلن باره در سنین زی
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  :برخورد با مورد فلج شل حاد
  .روز کشف و گزارش شود 7ثر ظرف مدت هر مورد فلج شل حاد حداک -الف
  .می شوند ساعت بررسی 48ثر در عرض گزارش شده، حداک AFPتمام موارد  -ب
نمونه ها به ( روز پس از بروز فلج جمع آوري گردد 14دو مورد مدفوع مناسب حداکثر طی  -ج

  .)عت از یکدیگر گرفته شوندسا 24فاصله حداقل 
  .به آزمایشگاه واصل شود روز 3نمونه ها حداکثر طی  -د
  عد از بروز فلج صورت می پذیردروز ب 60پی گیري بیمار مبتال به فلج شل حاد پس از  - ه

  
  :گزارش دهی

بیماري فلج اطفال یا هر نوع فلج شل حاد از موارد گزارش فوري محسوب شده و باید  -
 .ه صورت تلفنی گزارش گرددبالفاصله و ب

بعنوان بخشی از نظام مراقبت فلج شل حاد ، داراي اهمیت ویژه اي است که باید : صفر شگزار
  .ماهانه موارد خود یا گزارش صفر خود را اعالم کند

  
  درمان

مراقبت هاي پرستاري مناسب از آغاز  .بیماري پولیومیلیت هیچ درمان ویژه اي ندارد  
ن را فیزیوتراپی اهمیت حیاتی دارد و می توان آ.ناتوانی بعدي را به حداقل برساندمی تواند بیماري 

غاز کرد ، این کار کمک می کند تا ماهیچه هاي ضعیف شده توان در ساق پاي آسیب دیده فوري آ
  .خود را باز یابند

  
  پیشگیري از پولیومیلیت*

یت است الزم است همه کودکان ایمن سازي تنها بوسیله کارساز براي پیشگیري از پولیومیل  
  .از آغاز تولد در برابر بیماري ایمن شوند

نوع (واکسن غیر فعال شده  -2) نوع سابین( واکسن خوراکی  -1:دو نوع واکسن موجود است
  )سالک

در صورت مشاهدة یک نوع مشکوك به بیماري بایستی نسبت به گزارش تلفنی و فوري بیماري *
  .ربوطه و مرکز بهداشت شهرستان اقدام نمودبه مرکز بهداشتی درمانی م
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  :نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمودو در منطقه تحت پوشش خود بایستی 
 سال جامعه بیمار  5انجام دو نوبت واکسیناسیون به فاصلۀ یک ماه جهت کلیۀ کودکان زیر  -1

فلجی یا موارد فلج  براي یافتن موارد عفونت غیر) اطرافیان بیمار(بررسی کلیۀ افراد جامعه  -2
 احتمالی

ورزش سخت و هر گونه  دم انجامع ،غیر فلجیبا تابلو عفونت استراحت کامل بیماران  -3
 بیماريتا رفع کامل عالئم تزریق عضالنی 

تجربه باید توسط پزشکی که در بیماریهاي عصبی بیمارانی که دچار فلج شل حاد شده اند  -4
 .مارستان بستري شوددر بیو در صورت نیاز  هددارد ارزیابی ش

 روز پس از بروز فلج 14تهیه دو نمونه مدفوع مناسب حداکثر طی  -5

ساعت به  72از یکدیگر گرفته شود و طی حداکثر ساعت  24نمونه ها به فاصلۀ حداقل 
  .آزمایشگاه ارسال گردد
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  هپاتیت
   ،A،B،C،D،Eیماریزا به انواع عامل بکه با توجه به نوع ویروس یک بیماري عفونی کبدي است 

  این ویروسها از بسیاري از خصوصیات با هم مشابه اند اما از نظر عامل .طبقه بندي شده اند 
  پوشش هستند بدون  A، Eویروسهاي نوع  .زایی و بعضی مشخصات دیگر با هم اختالف دارندبیماری

  این.قط در کبد تکثیر می یابنددر بدن انسان فو از راه خوردن و یا آشامیدن منتقل می شوندو 
  سایر ویروسهاي عامل هپاتیت. نوع حاد ایجاد می کنند و مزمن نمی شوندویروس هپاتیت دو 

   و فراورده هاي آن به انسان منتقل می شوند و عالوه بر هپاتیتپوشش دار هستند و از طریق خون 
  . و عواقب آن می شوند ) Gغیر ( مزمن باعث هپاتیت حاد  
  Bیت هپات 

  که بیش ازاین هپاتیت سرمی یا سرنگ نامیده می شد یک عفونت حاد عمومی است  Bهپاتیت 
  انتقال آن. ایجاد می شود  )B)HBVکه بیشترین آسیب آن بر کبد وارد و به علت ویروس هپاتیت 

  انی بطور معمول از راه غیر روده اي است از نظر بالینی ویژگی آن گرایش به طوالنی بودن دوره پنه
  این بیماري مخصوص انسان است و در . گوناگون آن است و پیامدهاي ) ماه 6بین شش هفته تا (

  .ایران مهمترین نوع هپاتیت می باشد
  

  مشکل بیماري در جامعه
  در.در سراسر جهان بخصوص در کشورهاي گرمسیري روبه پیشرفت است  Bبیماري هپاتیت 

  صورت بومی وجود دارد شیوع در کشورهاي مختلف  بعضی نقاط اروپا و مناطق دورافتاده به
  زیست محیطی و میزبان بستگی–به مجموعه اي شامل عوامل رفتاري متفاوت است و انتشار آن 

   2برآورد می شود بیش از .دارد هرجا استاندارد اقتصادي اجتماعی پائین است از همه بیشتر است
  . میلیون نفر حامل ویروس می باشند  280-300میلیون آلوده به ویروس در جهان وجود داشته و 

  درصد  5تا 2.(باشد Bهپاتیت میلیون نفر در کشور ما حامل ویروس  2حدود تخمین زده می شود 
  ساالنه بیش از .و کشور ما از نظر آلودگی به این بیماري در حد متوسط قرار دارد ) جمعیت کشور

  از ویروس در جهان جان خود را از دست به علت بیماري سرطان کبد ناشی یک میلیون نفر 
  .می دهند

  
  :مخزن عفونت

 .عفونت است که می تواند بیمار یا حامل ویروس باشدانسان تنها مخزن 
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  :مواد آلوده کننده
  پادگن سطحی را در مایعات بدن. کیبات و اجزاي خون که آلوده باشندیا تر سرم -خون

  .یافته اند) ترشحات واژن و اسپرم -بزاق( 
  :عوامل مربوط به میزبان 

   Bدر کشورهاي پیشرفته هپاتیت .روي میدهد بیشتر آلودگی ها در اوایل کودکی  :سن) الف
  .بطور معمول در بزرگسالی بروز می کند

  دندان پزشکان-طره اند که شامل جراحاناها پرمخبعضی گروه: گروههاي پر مخاطره)ب
  -کارکنان بانک خون -پرستاران–سالمندان خانه  –مؤسسات نگهداري کودکان عقب افتاده  

  معتادان مواد مخدر  -همجنس بازان -بیماران بخش دیالیز -کارمندان آزمایشگاه -پزشکان ماماها
هسـتند و   HBVنوزادانی که مادران آنها حامل ویـروس  –ضعف جنسی پرخطر رفتارهاي  افراد داراي

   .بیمارانی که دچار ضعف ایمنی می باشند

مـزمن در  حامـل   بـه صـورت  ممکن است  HBVدرصد از بیماران دچار  5-15نزدیک به : عوارض) ج
 3-5تیت مزمن فعال اسـت کـه نـزد    و دیر رس بیماري هپایکی از عوارض مهم سیروز کبدي آیند 
) 1(برآورد می شود که یازده درصد مرگ هاي ناشی از سیروز کبـدي  .د مبتالیان بروز می کند درص

 80موجـب بـروز     Bشواهد دیگري وجود دارد که ویروس هپاتیـت  .هستند   B در رابطه با هپاتیت
 .درصد از سرطان هاي کبد در انسان است

  
  :راههاي مهم انتقال ویروس

ایـن  .از مقاومت باالیی در محیط خارج از بدن انسان برخوردار اسـت     Bویروس هپاتیت   
 44مـاه و در گرمـاي    6اتاق به مدت  سال ،در دماي 15درجه به مدت  20ویروس در دماي منهاي 

هفتـه بـاقی مـی     4تا  3روي سطح بی جان مثل خون خشک شده .درجه تا یک هفته زنده می ماند 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از راههاي زیر مطرح مـی     Bبنابراین انتقال ویروس هپاتیت .ماند 
  .باشد
طریق خون و فرآورده هاي خونی آلوده به علـت   از: انتقال از راه خون و فرآورده هاي خونی ) الف

لـوازم پزشـکی مخصوصـاً لـوازم      –ابـزار سـوراخ کننـده    -عدم کنترل ابـزار و لـوازم دندانپزشـکی   
،همچنین استفاده از تیغهاي آلوده در آزمایشگاهها ،حجامـت ، خـالکوبی ، مسـواك مشـترك و     ختنه

  .منتقل می شودسوراخ کردن گوش ، بیماري  –استفاده از سرنگ و سوزن 
 
  

  سایی کبدي یا سرطان کبد را گویندنار) cirrhosis(سیروز کبدي  -1
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 هنگام عبور نوزاد از کانال زایمانی وارد -2در زمان بارداري از راه جفت  -1: از مادر به کودك) ب
هنگام تغذیه کودك با شـیر مـادر و تمـاس نزدیـک بـا او       -3ن ترشحات به حلق و معده نوزاد شد

  )بودن دستها و وسایلآلوده (
بـزاق، اسـپرم و مـایع واژن ، ویـروس     در انواع ترشحات بدن از جمله  : انتقال از طریق جنسی) ج

شناسایی شده این موضوع نشان می دهد که آلودگی از راه بوسیدن و آمیزش جنسی هم مـی توانـد   
  .وع آن باالستبنابراین بیماري در کسانی که رفتارهاي جنسی خطرناك دارند شی.منتقل شود 

  
  

  :عالئم بیماري
خستگی، بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، تـب خفیـف، زرد شـدن قسـمت درونـی چشـم و         

ـ   . پوست بدن، زرد شدن ادرار روز البته در اکثر موارد تمام عالئم ظاهر نشده و فقط چنـد عالمـت ب
است تا آخر عمر د از بیماران ممکن ر می شوند و حدود ده درصمی کند یا بطور خیلی خفیف ظاه

  .دناقل سالم باشن
  

  :دوره واگیري
و در مرحله حاد بیماري در ) از یک ماه قبل از بروز یرقان(ویروس در دوره پنهانی بیماري   

ند ماه و در حاملین مـزمن سـالها بـه طـول مـی      چخون وجود دارد و دوره واگیري به طور معمول 
  .انجامد

  ):پنهانی(دوره کمون
  .شش ماه استهفته تا  6بین  دوره کمون بیماري  

  
  :پیشگیري از بیماري و محدود کردن آن 

 هـم اکنـون  هیچ درمان ویژه اي وجود ندارد با تهیـه یـک واکسـن کارسـاز        Bبراي درمان هپاتیت 
راههاي پیشگیري عبارتنـد  .درصد موارد صورت می گیرد  95در نزدیک به    Bاز هپاتیت پیشگیري 

  :از
 افراد در معرض خطر بیماري در مورد نحوه انتقال بیماري مردم خصوصاًآموزش به  -1

جمع آوري و دفع صحیح سرنگ و سر سوزن هاي مصـرفی بهتـر اسـت در قـوطی هـاي       -2
   . فلزي درب دار جمع آوري و دفع گردد

  استفاده از وسایل استریل در تزریقات و پانسمان و مطب هاي دندان پزشکی-3
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  استفاده از تیغ یکبار مصرف و ضدعفونی وسایل کار آموزش آرایشگاهها در مورد-4     
موارد مشکوك به مرکز بهداشتی و درمانی پیگیري تا گزارش کتبی ماهیانه و ارجاع فوري -5     

  حصول نتیجه
 .لوده فرض نموده و از تماس با آن خودداري کنیدهر خونی را آ -6

 واکسیناسیون کامل و به موقع نوزادان و کودکان -7

به طور اشتراك استفاده ... صی مانند ریش تراش، تیغ، مسواك، ناخن گیر و از لوازم شخ -8
 .نکنید

از حجامت، سوراخ کردن گوش، طب سوزنی، خالکوبی با روش هاي غیر بهداشتی  -9
 .خودداري کنید

     پیگیري بیماران شناخته شده- 10    
نتقال را کاهش ، احتمال ا استفاده از کاندوم(سی آموزش افراد ناقل در مورد رفتارهاي جن- 11    

  خودداري از آمیزش هاي جنسی خارج از موازین شرعی و اخالقی.) می دهد
     

تا کنون هیچ منع شغلی براي مبتالیان یا ناقلین توصیه نشده اما فقط افراد مبتال بایستی از -12     
  .دانجام رفتارهایی که احتمال انتقال ویروس را افزایش می دهد خودداري نماین

  
  

  Aهپاتیت ویروسی نوع 
  بیماري واگیرداري است . یا یرقان همه گیر نامیده می شد» واگیر «این بیماري پیش از این هپاتیت 

  .ایجاد می شود Aکه بواسطه ویروس هپاتیت 
  

  :تعریف
  هفته ادامه دارد تا اشکال  2تا  1است  که تظاهرات بالینی آن از اشکال خفیفی که  عفونیبیماري 

  ار شدید ناتوان کننده اي که چندین ماه ادامه دارد متغیر است و معموالً شدت بیماري با افزایش بسی
  .سن بیشتر می شود

  
  :عالئم بیماري

  تب ناگهانی، بیقراري، بی اشتهایی، حالت تهوع، سردرد، ناراحتی شکم، شروع می شود و بعد از 
  م پوست و ملتحمه چشم زرد رنگ شده و چند روز زدي یا یرقان ظاهر می گردد که در این هنگا
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  .دیده می شود) به دلیل وجود بیلی روبین(ادرار پررنگ و تیره 
  در فرم معمولی بیماري بیش از یکی دو هفته به طول می انجامد ولی در اشکال شدید حال عمومی 

  ن ماه ادامهبیمار بسیار بسیار بد و توأم با ضعف بسیار شدید بوده و ممکن است این وضع تا چندی
  کل بهداشتی عمده است که به صورت عمومی در همه بخش هاي جهان یک مش Aیابد هپاتیت 
  .روي می دهد

  :عوامل بیماریزایی 
   Aویروس هپاتیت : عامل زنده بیماریزا) الف
نابود می شود فرمالین یک دقیقه جوشاندن به طور کامل  5با  Aویروس هپاتیت  :مقاومت) ب

دقیقه  30کلر به مقدار یک میلی گرم در لیتر به مدت .ز در برابر ویروس است کارسا ییگندزدا
  .ویروس را به طور کامل غیر فعال می کند

بسیاري از .بیماران منبع عفونت اصلی هستند . انسان تنها مخزن عفونت است:مخزن عفونت) ج
  .هستند)ن بخصوص در کودکا(آلودگی ها بدون نشانه بالینی و یا خفیف و بدون زردي 

ته پس از آن با هف 4هفته پیش از آغاز بیماري تا  2تا  1به مدت  Aویروس هپاتیت : دفع ویروس)د
  مدفوع دفع می شود

  :دوره نهفتگی
  .هفته می باشد 7تا  2بین 

  
  :دوره واگیري

  .معموالً از نیمه دوم دوره نهفتگی تا یک هفته بعد از ظهور یرقان قدرت آلوده کنندگی وجود دارد
  

  :راههاي سرایت
دست (این راه به صورت انتقال از راه آب ، مواد خوراکی یا انتشار مستقیم : دهانی -راه مدفوعی -الف

  .می تواند باشد) و لوازم آلوده
بندرت ولی گاهی توسط خون و فرآورده هاي خونی یا از راه فرو  Aهپاتیت : راه غیر روده اي -ب

  .ی شودوزن آلوده به پوست منتقل مرفتن س
  

 ¢غیر فوري        £گزارش دهی فوري  :پروتکل کشوري برخورد با بیماري
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 اقدامات توصیه شده براي بیمار - 1
 

 .موارد همه گیري هاي اتفاق افتاده باید فوراً گزارش شود •

 .درمان اختصاصی ندارد و درمان نگهدارنده انجام می شود •

تحمل بیمار در دفعات مکرر و با  دو رعایت رژیم غذایی مناسب ، در ح استراحت نسبی •
 )کم چربی و پرکربوهیدرات(.حجم کم باید تنظیم شود

یون به علت تهوع و هیدراسد -2عالئم نارسایی کبد  -1:اندیکاسیون هاي بستري بیماران  •
بیلی روبین بیش از  - 6افت فشار خون  -5زردي و تب  -4ي و حاملگی زرد -3استفراغ 

mg/dl15  

مسئله احتمالی .ده به ویروس باید مشاوره کامل از نظر موارد زیر انجام شود براي افراد آلو •
آلودگی ، سیر طبیعی بیماري ، عالئم احتمالی ، توصیه هاي الزم براي پیشگیري از انتقال 

 .به سایرین 

 

 اقدامات اطرافیان - 2
 

به افراد جامعه در مورد رعایت بهداشت فردي به خصوص شستشوي دستها و دفع  •
 .شتی مدفوع آموزش داده شودبهدا

در مهدکودك ها پس از تعویض کهنه و قبل از خوردن غذا حتماً دستها به خوبی شسته  •
در یک مرکز باید به کلیه بچه ها و کارکنان  Aشود و در صورت مشاهده موردي از هپاتیت 

ا ی انواده ، موردي گزارش شده باشد،خ 3چنانچه در بیش از .ایمونو گلوبین تزریق شود 
ال فایمنوگلوبولین به کلیۀ اط، تجویز هفته بعد از اولین مورد باشد  3شناسایی همه گیري 

اثر .سال در خانواده بچه هایی که به مهد کودك آلوده رفته است هم توصیه می شود 2زیر 
 .ماه باقی می ماند 5روز ظاهر شده و تا حدود  5الی  3ایمونو گلوبین بعد از بخشی تزریق 

 .میک، می توان از تزریق ایمونو گلوبین استفاده کردسافران مناطق اندبراي م •

با وجود این که انتقال از این راه به ندرت (استفاده از سرنگ و سوزن یک بار مصرف  •
 .توصیه می شود.) گزارش شده است

بالفاصله بعد از موارد تماس مستقیم تا دو  mg/kg  02/0تجویز ایمونو گلوبین به میزان  •
 .جنسی توصیه می شود تماس ه بعد از تماس به افراد خانواده و در مورادهفت

جستجو براي یافتن موارد جدید در بین افرادي که با بیمار تماس داشته باشند ضروري می  •
  .باشد
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 اقدامات محیط-3

 .مدفوع ،ادرار و خون بیمار ،قرنطینه الزم نیست ضدعفونی کردن و دور ریختن صحیح •

 ها و احتیاط هاي مربوط به بیماریهاي عفونی دستگاه گوارش رعایت مراقبت  •

 نظارت در تهیۀ مواد غذایی و جلوگیري از آلودگی آب و غذا با مواد دفعی •

 .و افراد در معرض خطر ابتال اهمیت فراوانی دارد لتعیین منبع عفونت، روش انتقا •

بل از تماس با آموزش دفع بهداشتی مدفوع و اهمیت شستشوي دست ها پس از دفع و ق •
 مواد غذایی

در افرادي Aدر زمان همه گیري ، باید سریعاً منبع بیماري کشف نمود و با کشف هپاتیت  •
 2که در تهیه و توزیع مواد غذایی سرو کار دارند ، باید براي سایر کارکنان این مرکز تا 

 .هفته پس از آخرین تماس ،ایمونوگلوبلین تجویز شود

ثانیه  90یا (درجه سانتیگراد  90الی  85دقیقه در حرارت  4مدت  غذاهاي دریایی باید به •
 .قرار گرفته و سپس مصرف شود) در مسیر بخار آب

 تأمین آب آشامیدنی سالم وسیستم دفع صحیح فضوالت انسانی •

 ب قبل از مصرفجوشاندن یا کلرزنی آ •

 

 سایر-4

 )اشت و درمانتوده مردم،بیماران و اطرافیان آن ها ،کادر بهد(وزش همگانی مآ •

 حفظ و پایش سالمت خون •

 بررسی بیماران گزارش شده •

 کشف به هنگام همه موارد همه گیري و کنترل منشاء •
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  تمرین در کالس
و هپاتیت را  یبیماریهاي انگلی روده اي، اسهال -1

 .تعریف کنید

راههــاي ســرایت بیماریهــاي انگلــی روده اي،  -2
 .و هپاتیت را بیان کنید یاسهال

راههاي پیشگیري از بیماریهاي انگلی روده اي،  -3
 .هپاتیت را نام ببریدو  یاسهال

                      
  تمرین در خارج از کالس                     

 .را بیان نمائید یعالئم بیماریهاي انگلی و اسهال -1

در منطقۀ  یع به بیماریهاي انگلی و اسهالراج -2
زندگی خود تحقیق کنید و راههاي مناسب 

 .پیشگیري از آنها را بگوئید
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 چهارمفصل                                
  

  

اوریون و بیماریهاي  آشنایی با
  واگیردار  بثوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
  

  :بتوانیدپس از مطالعه این فصل انتظار می رود       
 .بیماریهاي بثوري و اوریون را تعریف کنید -1

 .بیان نمائید م بیماریهاي بثوري و اوریون راعالئ -2

 .دوره نهفتگی و دوره واگیري را توضیح دهید -3

 .راههاي سرایت بیماریهاي بثوري و اوریون را نام ببرید -4

بیماریهاي بثوري و  راههاي مراقبت و پیشگیري از -5
 .اوریون را بیان کنید
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  وریونا

  
  

  :تعریف
اوریون بیماري عفونی و حاد شایع دوران کودکی است که بوسیلۀ ویروس ویژه اي ایجاد می شود 

  .که با تب، تورم و حساس شدن یک یا چند غده بزاقی تظاهر می کند
داد کمی از زنان و مردان که بعد از سن بلوغ مبتال می شوند دستگاه این بیماري ممکن است در تع

  .ل را گرفتار سازد اما بندرت موجب عقیمی در مردان می گرددتولید مث
  

  :عالئم
سردرد و  -کوفتگی -بی اشتهایی –عالئم مقدماتی غیراختصاصی به دلیل درد عضالنی   

با تب و درد در نزدیک زاویه فک شروع تورم غده بناگوشی .تب خفیف ،تهوع و استفراغ می باشد
آغاز کودك در .توجهی در ناحیۀ بناگوشی ایجاد می گردد ساعت تورم قابل  48تا  24و به مدت 

  .بیش تر اوقات از گوش درد و در طرف مبتال شکایت دارد
معموالً هر دو غده گرفتار می شود که امکان دارد هم زمان با هم .سپس آماس غده پیدا می شود 

  .بوده یا بین گرفتاري آنها چند روز فاصله باشد
  
  

  :عوارض
  .تورم مفاصل و مننژیت -لوزالمعده -دانتخم -ورم بیضه  

  :دوره نهفتگی
  روز 18هفته می باشد و به طور متوسط  3تا  2معموالً بین   
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  :دوره واگیري
غاز نشانه ها تا یک هفته یا بیشتر پس از آن بیماري واگیر روز پس از آ 4-6به طور معمول   

  .بیماري را غیرواگیر دانستدار است ، هنگامی که تورم غدد فروکش نماید دیگر می توان 
  

  :راههاي سرایت
انتقال بیماري از طریق ترشحات و قطرات مجاري تنفسی آغشته به بزاق افراد آلوده صورت می 

روز قبل نیز می تواند منجر به سرایت بیماري  24تا  14گیرد و همچنین سابقۀ تماس با بیماران در 
  .شود

  :مراقبت و پیشگیري
گرفتن دستمال مقابل دهان حین سرفه (ي از بیماري به مردم آموزش راههاي پیشگیر -1

 )و عطسه  و کاهش موارد تماس

 آموزش به اطرافیان بیمار در مورد ضدعفونی کردن وسایل آلوده با ترشحات بیمار -2

 .ممانعت از رفتن دانش آموز به مدرسه به مدت یک هفته -3

ي اده از مایعات و غذاهامار و استفآموزش به اطرافیان بیمار در مورد استراحت بی -4
 .آبکی مانند سوپ، شیر، آب میوه و غیره

 :گزارش و ارجاع فوري به مرکز بهداشتی درمانی در موارد زیر -5

 درجه بیش از سه روز 5/38تب باالي  -

 ورم بیضه در بیماران پسر -

 خواب آلودگی و تشنج -استفراغ-دل درد -

 )سرخک،سرخجه،اوریون( M.M.R یونانجام واکسیناس -6

ایمنسازي نمی باشد م واکسیناسیون فوق براي افراد باالي شش سال جزء برنامه هاي گسترش انجا
 .دو در صورت تمایل بایستی در مطب هاي خصوصی تلقیح شو
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  آبله مرغان
  :تعریف

آبله مرغان بیماري عفونی فوق العاده مسري است که معموالً با بثورات جلدي همراه می   
پراکندگی جهانی داشته و به صورت موجهاي همه گیري بروز می کند و در این بیماري .باشد

بیماري بیشتر کودکان را مبتال می کند و یک بار ابتال .بزرگساالن با شدت بیشتري تظاهر می کند 
  .مصونیت دائم می دهد

  
  :عالئم بیماري

  :مرحلۀ پیش از بروز دانه ها -الف
خفیف یا متوسط ، درد پشت ، لرز و گرفتگی  در این شکل آغاز بیماري ناگهانی با تب

در بزرگساالن نشانه هاي .ساعت طول می کشد  24این مرحلۀ بسیار کوتاه نزدیک به . بدن است 
روز تا بروز دانه ها به درازا کشیده  2- 3مقدماتی بیماري به طور معمول شدیدتر و ممکن است 

  .شود
  
  :مرحلۀ بروز بثورات -ب

  ز تب دانه هاي مشخص بیماري پدیدارعت پس از آغاسا 48تا  24در مدت   
  :ویژگیهاي تشخیص بثورات به قرار زیر است .می شود 

 .یعنی دانه ها در تنه بسیار بیشتر از پاها یا صورت هستند: پراکندگی مرکزي -1

  .دندانه را می گذارن آبدانه و چرك، ل سرخ دانهحیعنی دانه ها مرا: سیر سریع -2
بدانه هاي پر از مایعی شبیه قطره مه جلب توجه می نماید آن است که آهدر واقع آنچه بیش از 

پوسته ریزي .روز کامل می شود  5سیر بثورات در مدت . هاي شبنم در پوست دیده می شود
  .روز پس از پیدایش دانه ها روي می دهد 7-4
زیرا یعنی مراحل گوناگون بثورات را همزمان می توان روي پوست دید : چندشکلی بودن  -3

  .دانه ها پشت سرهم ظاهر می شود
  دوره نهفتگی

  .هفته است 3تا  2
  دوره واگیري

روز بعد از ظهور بثورات تا زمانیکه تمام بتورات خشک  5روز قبل از ظهور بثورات تا  2تا  1
  .می باشد بنابراین مدت جداسازي یک هفتهشود قابل سرایت است ، 
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  راههاي سرایت

یمار به شخص سالم به وسیله تماس مستقیم بثورات و یا از طریق انتقال بیماري از شخص ب
  .بیماران صورت می گیردترشحات مجاري تنفسی 

انتقال از طریق غیر مستقیم هم توسط وسایلی که به تازگی به آبدانه ها آلوده شده اند می تواند 
  .صورت گیرد

  
  مراقبت و پیشگیري

  روز موارد بیش از حد انتظار درمانی در صورت ب -گزارش به مرکز بهداشتی -1
 آموزش به اطرافیان بیمار در مورد ضد عفونی کردن وسایل و البسه بیمار -2

 جداسازي بیمار در طول دوره واگیري -3

 استفاده از محلول کاالمین در صورت خارش -4

 آموزش به بیمار و اطرافیان وي در مورد کوتاه کردن ناخن هاي بیمار -5

 حت درمان تا بهبودي پی گیري بیماران شناخته شده ت -6

 مراقبت از بثورات به منظور پیشگیري از عفونت آن -7

 منع از رفتن به مدرسه در دانش آموزان مبتال به مدت یک هفته -8

سال خطرناك  16مصرف آسپرین در بیماران مبتال به آبله مرغان خصوصاً افراد زیر : توجه •
  .بوده و ممنوع می باشد
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  مخملک
  تعریف
ایجاد می شود که به علت  Aنوعی بیماري باکتریایی است که توسط استرپتوکوك گروه  مخملک

مبتال به مخملک وخیم تر از مبتالیان گرفتاري عروق و ارگانهاي مختلف بدن حال عمومی بیمار 
  .به سایر عفونت هاي استرپتوکوکی است

  
  :عالئم

سردرد، عطش، و ) درجه سانتیگراد 41تا  40باالي (آغاز نشانه ها ناگهانی است و با لرز مکرر ، تب
االن تهوع و در خردس.چهره برافروخته و پوست خشک و گرم است .گاهی هذیان همراه است

کبد و طحال گاهی .است ولی بدون درد غدد لنفاوي گردن بزرگ  .رس استاستفراغ از عالئم زود
ایت دارد و زبان به شکل توت و ادرار کم و تیره رنگ است و بیمار از گلو درد شک لمس می شود

قفسه مخملک اکثراً در روز دوم بیماري و ابتدا در قسمت فوقانی ) دانه(راش.فرنگی در می آید 
بثورات در ناحیه گردن .سینه و پشت و سپس اندام فوفانی، شکم و اندام تحتانی ظاهر می شود 

روز باقی  6می شوند و معموالً تا تراکم بیشتري دارند و با فشار دست محو ،زیر بغل، و کشاله ران 
گذشته از بثورات پوستی ، مخاط زبان نیز گرفتار می .می مانند که با خارش و سوزش همراه است

در چند روز از آغاز زبان را بار سفید رنگی می پوشاند و بعد از ظهور راش ، پاپی هاي زبان .شود 
بتدریج پوشش خود را از  ،بار زبان 7تا  6روز . متورم می شود و آن را زبان توت فرنگی گویند

ساعت آغاز بیماري  24حداکثر میزان آلودگی در . تمشکی تبدیل می شود دست می دهد و به زبان 
  .روز باقی می ماند 10تا  6بثورات مخملکی . است 

  
  :دوره نهفتگی

  .است) وز 7حداکثر (  5تا  2بین 
  :راه سرایت

و بندرت در اثر وسایل آلوده بیماران ) تماس با بیمار(تقیم انتقال بیماري معموالً از طریق مس
سرایت از شیر گاو آلوده نیز امکان پذیر است ولی باید توجه کرد که پوسته هاي . صورت می گیرد 

  .ندارند مخملکی جدا شده از بیماران قدرت آلوده کنندگی
  :دوره واگیري

روز پس  48ي است اما در برخی بیماران تا ساعت آغاز بیمار 24اگرچه حداکثر میزان آلودگی در 
  .از آغاز نشانه هاي بالینی نیز میکروب را در داخل حلق یافته اند
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  :راه تشخیص

  هزار در سانتیمتر مکعب خون  30با آزمایش خون و شمارش گلبولهاي سفید که معموالً تا 
زمایشگاه صورت می بی حلق در آمیکروب استرپتوکوك از کشت میکرو با پیدا کردنو رسد می 
  .گیرد

  
  :درمان

داروي انتخابی عفونت هاي استرپتوکوکی از جمله مخملک پنی سیلین می باشد که نوع خوراکی 
  .روز استفاده می شود 10آن به مدت 

  
  :عوارض

ر دوران حاد ملک را تشکیل می دهد که ممکن است دعوارض کلیوي خطرناکترین عارضۀ مخ
  .شود ت حاصلبیماري یا دوران نقاه

ظاهر می شود هفتۀ اول بیماري  یعتر است که اغلب در دوروماتیسم مخملکی در بالغین و زنان شا
  .و تمام مفاصل را مبتال می کند
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  )measles( بیماري سرخک

  
  

  .با قدرت انتشار زیاد است وسرخک یک بیماري عفونی حاد ویروسی است به شدت واگیر دار 
  :هتاریخچ

سال  900نوشته شده که حدود ) زکریاي رازي(ترین شرح بیماري سرخک توسط ابوبکر  میقدی
  .قبل از میالد تشخیص افقراقی سرخک را از آبله شرح داده است

  
  ابتال و میرایی

بیماري سرخک یکی از کشنده ترین بیماریها در کشورهاي در حال توسعه است که میزان کشندگی 
  .تخمین زده شده است%  10-30ضی مناطق حدود و در بع%  1-5آن در حدود 

ي واکسیناسیون، باعث کاهش موارد ابتال به سرخک و در به نظر می رسد که بهبود پوشش جار
  .نتیجه کاهش موارد مرگ ناشی از سرخک شده است

  
  عالئم بیماري

پس از  نتشار باالست و تظاهرات بالینی آنسرخک بیماري حاد بثوري بسیار مسري و با قدرت ا
با عالئم مقدماتی شامل ) روز باشد 7-18این دوره می تواند (روز  10-12یک دوره نهفتگی حدود 

کونژکتیویت و در فرد غیر ایمن که در و) آبریزش بینی(تب، بی حالی، خستگی، سرفه کوریزا
 ممکن است در مخاط دهان)  koplic spot(نقاط کوپلیک معرض ویروس قرار گرفته آغاز می گردد 

  .روز بعد از راش باقی بماند 1-2ي ظاهر شده و فاصله کوتاهی پس از شروع راش جلد به
. روز پس از عالئم راش ماکولوپاپولر در پشت گوشها و روي صورت شروع می گردد 2-4در طی 

راش جلدي به سمت بدن و . درجه سانتیگراد می رسد 6/40در این زمان تب باال رفته و احتماالً تا 
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روز از بین می رود و ممکن است تغیر  3-7ي انتهایی گسترش یافته و بطور معمول در طی اندامها
  .رنگ خفیف در پوست باقی بماند

  
  :مخزن

عوارض عمده بیماري عبارتند از عفونت گوش . انسان تنها مخزن ویروس محسوب می شود
و )encephalitis(اسهال،تشنج ناشی از تب ،کوري ،تورم مغز ،)(pneumoniaمیانی،عفونت ریه 

  .ه ،کاهش پروتئین و صدمه مغزي استعوارض کمتر شایع سوء تغذی
  

  :تم مراقبت سرخکستعاریف مورد استفاده در سی
  :تعریف مورد مشکوك سرخک

  .فردي که توسط پزشک ، مشکوك به سرخک تشخیص داده شود
  یا

  :د از عالئم زیرهمراه با یک یا چن)غیروزیکولر(هر فرد داراي تب و راش ماکولوپاپولر 
  )کونژکتیویت(یا التهاب ملتحمه )کوریزا(سرفه یا آبریزش از بینی و چشم 

  
  )قطعی(معیار آزمایشگاهی تشخیص سرخک

ید کننده بیماري ر بررسی سرولوژي مورد مشکوك و تأیاختصاصی سرخک د Igmوجود آنتی بادي 
  .سرخک می باشد 

  
  :ید شده اپیدمیولوژیکمورد تأی

ز قبل از رو 7-21طی ( یک خون نامناسب که ارتباط اپیدمیولوژه سرخک با نمونه مورد مشکوك ب
  .یدشده آزمایشگاهی داشته استبا مورد تأی)شروع بیماري

  
  )رد شده(مورد مردود

در صورت نداشتن نمونه اگر تشخیص .موارد مشکوك بیماري که جواب آزمایشگاهی منفی دارد 
  .د ممکن است مردود اعالم شوددرا تأیید گدیگري براي آنه

  مرگ ناشی از سرخک
ید شده سرخک در طی یک ماه از شروع بثورات رخ شی از بیماري است که در موارد تأیگ نامر

  .می دهد
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  :منبع عفونت
  )اشکال پنهانی و حامل روي نمی دهد(منیع عفونت سرخک انسان مبتال به سرخک است 

  
  :مواد آلوده کننده
هاي بیماري و در مراحل اولیه بروز دانه هاي سرخکی ترشحات دستگاه تنفسی پس از بروز نشانه 
  .آلوده کننده است

  
  :دوره واگیري

پیش از بروز دانه ها به شدت آلوده کننده است دوره آلوده کنندگی را از دو تا سرخک در مرحله  
  .ه استروز بعد از آن آلوده کنند 4-9تا )بثورات(چهار روز قبل از شروع راش جلدي 

  
  :عوامل میزبان

در صورتیکه ایمنی ایجاد .سرخک به طور عمده یک بیماري دوران کودکی است  :سن  -الف
  .نشده باشددر هر سنی روي می دهد

  .ماه اگر پادتن هاي مادري را داشته باشند از آلودگی دور می مانند 6-9کودکان کمتر از 
  .بروز بیماري در هر دو جنس مساوي است :جنس -ب
  . یک بار ایمنی به سرخک ایمنی مادام العمر به دنبال دارد و ابتالي دوباره نادر است  :ایمنی -ج

  .است) رسلوال(هم یاخته اي) همورال(ی ایمنی سرخک هم خون
ماهگی  6-9شیرخواران بوسیلۀ پادتن هاي مادري حفاظت می شوند این پادتن ها بطور متوسط 

  .دوام دارد
ودکان دچار تغذیه سرخک به اشکال خیلی شدید بروز می کند و میزان در ک :وضعیت تغذیه -د

دار بوده  به سرخک از تغذیه مناسبی برخوربرابر بیشتر از کودکانی است که قبل از ابتال 400میرایی 
 .اند 

  
  : راه انتقال

راه ورود .انتقال سرخک بطور عمده بوسیله ریز قطره ها و قطرات هسته اي انجام می گیرد 
  .احتمال دارد هم آلودگی از راه ملتحمۀ چشم ها.روس ،دستگاه تنفسی است وی

  .دارد وجودنت از مادر به جنین از راه جفت نیز احتمال انتقال عفو
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  :مراقبتپیشگیري و 

  انجام واکسیناسیون جاري برابر برنامه ایمن سازي کشوري -1
 اکسینه شدهانجام واکسیناسیون تکمیلی شامل افراد غیر واکسینه و ناقص و -2

 آموزش به مردم در مورد نحوه انتقال بیماري به منظور پیشگیري -3

 پیگیري بیماران شناخته شده -4

همکاري با اکیپهاي مرکز بهداشت شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی که جهت بررسی  -5
 .مراجعه می کنند

  
  :جداسازي ها 

زل داشته باشد و در صورت روز بعد از شروع راش باید استراحت در من 4-9موارد بیماري طی 
شستن دستها و دفع صحیح دستمال .استفاده نماید) جراحی(نیاز به خروج از منزل ماسک شخصی 

یک بار مصرف در حین سرفه یا عطسه باید به بیمار آموزش داده شود و در این مدت نباید با افراد 
بیماران فقط در موارد .دارند  حساس درتماس باشد و فقط افراد واکسینه اجازه مالقات با بیمار را

  .ضروري باید در بیمارستان بستري شوند زیرا خطر باالي انتقال داخل بیمارستانی وجود دارد
  

  :نحوه مراقبت از موارد تماس
با مورد قطعی سرخک در صورت )بدون سابقه واکسیناسیون(افراد در معرض تماس  -1

تجویز و در صورتیکه امکان . دندنداشتن ممنوعیت دریافت واکسن، بایستی واکسینه گر
روز تحت مراقبت قرار گیرند و بروز  14باید . واکسن به هر علتی براي آنان میسر نباشد

ستراحت و جداسازي این افراد طول مدت ا.تب در آنها به عنوان شروع بیماري تلقی گردد
 .ناي تشخیص پزشک معالج خواهد بودبر مب

 
سال  12ماه تا  9که غیر واکسینه هستند و سن آنها بین افراد خانواده مورد شناخته شده  -2

ساعت بعد از بروز عالئم بیماري واکسینه شوند  72است بایستی در فاصله زمانی کمتر از 
ماه و زنان باردار  9در مورد کودکان کمتر از ) ساعت مهم است 72واکسیناسیون قبل از (

یلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن و م 2/0گلوبولین استاندارد به مقدار ونوتجویز ایم
ماه بعد واکسینه  5میلی لیتر توصیه شده است کلیه افراد دریافت کننده بایستی  15حداکثر 

 .تجویز واکسن قبل از این مدت بی اثر خواهد بود.(شوند
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باید از نظر  کلیه محصلین مدرسهاصله بعد از تشخیص بالینی بیماري،در مدارس بالف -3
 بررسی شود و در صورت نبودن)سرخک دریافت دو نوبت واکسن(کسیناسیون اسابقه و
بالفاصله  نش آموزان یا حافظه معتبر والدینواکسیناسیون یا شناسنامه سالمت دا سابقه

  .واکسینه گردند
  
در مورد افراد مشکوك به بیماري جهت تأئید یا رد موارد مشکوك باید از تماس موارد  •

بعد از  6و  5ترجیحاً نمونه ها در روزهاي .ار و حلق انجام شودنمونه برداري خون، ادر
  )با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان.(بثورات بطور همزمان تهیه می گردد

  
  :توجه

  
یک مورد قطعی مبتال به سرخک ...)پادگان و  -اداره - مدرسه(اگر در یک کانون تجمعی  •

اول  پس از شروع ابتال نفر هفته 3گزارش گردد و عالئمی از گردش ویروس در مدت 
سال آن کانون بدون توجه به سابقه  25ماه تا  9وجود داشته باشد باید تمامی افراد 

  .واکسیناسیون واکسینه شوند
تصمیم گیري در خصوص انجام واکسیناسیون بدون توجه به سابقه دریافت واکسن در  •

یدمیولوژیک وقوع طغیان و پسال با توجه به وضعیت و شرایط ا 12گروهاي سنی باالتر از 
 .بر اساس نظر کمیته دانشگاهی مرکز مدیریت بیماري واگیر است

نسبت به ) متر 1000تا شعاع (در بررسی موارد باید همان بلوك مسکونی یا همسایگان  •
   .پاسخگویی سواالت زیر و بیماریابی اقدام نمود

  ست؟ا آیا در سه هفته اخیر مورد دیگري با عالئم مشابه دیده شده -1
در این (سال در این منطقه چگونه است؟ 12وضعیت واکسیناسیون افراد زیر  -2

 .)افراد باید بررسی وضعیت واکسیناسیون انجام شود

این مکانها  (تردد نموده است؟...) پادگان و  -اداره -مدرسه( ه مکانیبیمار به چ -3
 .)باید بررسی و بیماریابی شوند

سال با بیمار  12ي نزدیک گروه سنی زیر همه تماسها: پایش تماس هاي نزدیک  -4
هفته از شروع  3مشکوك به سرخک باید مشخص گردیده و به دقت به مدت 

  . عالئم بیمار ، تحت پایش قرار گیرند 
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نظر به اینکه اقدامات گسترده اي در طی اجراي برنامه هاي واکسیناسیون همگانی سرخک در 
  .حات زیر آشنایی مختصري داشته باشیم کشور ما انجام شده است الزم است با اصطال

  
  :کنترل سرخک 

کنترل سرخک به معناي کاهش میزان ابتال و میزان مرگ و میر بر اثر بیماري سرخک و منطبق بر  
  . اهداف از پیش تعیین شده است 

  
  :حذف سرخک 

است که در آن انتقال محلی سرخک در یک ناحیه جغرافیایی بزرگ ) مرحله اي (موقعیتی   
  .متوقف شده است و بیماري به دنبال ورود یک فرد مبتال به منطقه انتقال نمی یابد 

  
  :ریشه کنی سرخک 

  . به معناي قطع انتقال جهانی سرخک در نتیجه تالشهاي به عمل آمده است   
  

  :طغیان 
  :آستانه طغیان بیماري سرخک

یک مرکز بهداشتی مورد یا بیشتر موارد مشکوك بالینی سرخک گزارش شده از  4وقوع   
  .درمانی یا از یک منطقه جغرافیایی طی یک هفته آستانه طغیان بیماري سرخک تعریف می شود 

در کشورهایی که به مرحله حذف رسیده باشند وجود یک مورد انفرادي سرخک تأیید  :توجه 
  .رخک در نظر گرفته می شودشده آزمایشگاهی به عنوان یک طغیان تأیید شده س

  :  گزارش دهی
در مرحله حذف ، مراقبت بر مبناي مورد بیماري باید مورد توجه قرار گیرد و هر مورد   

از هر مورد مشکوك باید نمونه هاي . ساعت ، گزارش و بررسی شود  48باید در عرض کمتر از 
در تمام سطوح حتی در صورتیکه موردي وجود نداشته باشد ، . آزمایشگاهی جمع آوري شود 

  )گزارش دهی صفر.(ید انجام گردد گزارش دهی با
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  :سیستم گزارش دهی 
  . این گزارش در فرم لیست خطی ثبت گردد : گزارش فوري تلفنی  -1
به مرکز بهداشتی درمانی از خانه بهداشت . در تمامی سطوح انجام گردد: گزارش ماهیانه  -2

. جام می شود و از آنجا به مرکز بهداشت شهرستان و استان و مرکز مدیریت بیماریها ان
را به مرکز بهداشتی درمانی محدوده فعالیتشان یا مرکز  مراکز خصوصی باید گزارش

 .بهداشت شهرستان ارسال نمایند

به ) در صورت عدم وجود بیماري(که از مرکز بهداشت شهرستان : گزارش صفر هفتگی  -3
 . استان و مرکز مدیریت بیماریها گزارش می گردد 

 
 

  بیماري سرخجه 
  

  :فتعری
بیماري بیشتر در کودکان و . سرخجه یک بیماري عفونی ویروسی خفیف و مسري است   

نوجوانان ظاهر می شود و به اندازه سرخک مسري و خطرناك نمی باشد و با یک بار ابتالء 
مصونیت دائمی به وجود می آید و مادرانی که ایمن باشند پادتن هاي خود را به نوزاد منتقل کرده 

در صورت ابتال مادر در ماههاي اول بارداري منجر . ماه حفاظت می شود  6تا  4مدت و نوزاد به 
لب  –نقایص ژنتیکی -کاتاراکت –به بروز ناهنجاریهاي شدید مادرزادي در جنین از جمله کوري 

  . سقط جنین و زایمان زودرس می شود  -میکروسفالی –ضایعات قلبی  –شکري 
ه با سرخک و مخملک اشتباه شده بود براي اولین بار در پس از آنکه قرنها بیماري سرخج  

  .نامیدند  Rubelaاواخر قرن هیجدهم تشخیص افتراقی از دو بیماري فوق به عمل آمد و آنرا 
عامل بیماریزا یک ویروس زنده است که به وسیله مواد شیمیایی و حرارت  :عامل بیماریزایی 

  .به آسانی از بین می رود 
منبع آلودگی بیماري بیمار . است ا میزبان و مخزن طبیعی ویروس سرخجهنسان تنها :منبع عفونت 

  .کودکان مبتال به سرخجه مادرزادي هم یک منبع موثر آلوده کننده هستند . مبتال به سرخجه است 
- مایع مغزي-خون –ویروس بیماري در ترشحات دستگاه تنفس و حلق  :مواد آلوده کننده 

  . روز پس از آغاز دانه ها یافت شده است  2-6وع بیماران ادرار و در مدف-نخاعی
روز بعد از  21حداکثر تا (روز  5از یک هفته پیش از پیدایش دانه هاي پوستی تا  :دوره واگیري 

  .یک روز قبل از ظهور نشانه هاست حداکثر سرایت پذیري آن ) بروز راش
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  : عوامل مربوط به میزبان 
ماري دوران کودکی و نوجوانی است اوج بروز بیماري در سرخجه به طور معمول یک بی  

سالگی گزارش شده است اما در صورت کاهش ایمنی همه گروههاي سنی و هر دو جنس  9-5
  . مستعد ابتالهستند 

  
  : راههاي انتقال 

انتقال عامل بیماري از طریق ترشحات دستگاه تنفس شخص مبتال صورت می گیرد و در   
  . تماس طوالنی و نزدیک با بیمار است  اکثر موارد ناشی از

 روز  18هفته معموالً  3تا  2 :دوره کمون 

  
  :نشانه هاي بالینی 

نشانه هاي دوره مقدماتی به صورت بی اشتهایی ، )روز 18حدود (پس از دوره نهفتگی   
 روز قبل از بروز بثورات 5ضعف ، سر درد ، ورم ملتحمه ، تب خفیف و عالئم تنفسی از یک تا 

یا اطفال بزرگتر ورم ملتحمه ، بالغین  در .جلدي مشاهده شده و در بالغین معموالً واضح تر است 
 8/37تا  2/37بثورات جلدي ، چند غده لنفاوي بزرگ و حساس ، افزایش درجه حرارت بین 

چنانچه بثورات جلدي . درجه سانتی گراد و ضعف مختصر ، تظاهرات بالینی سرخجه هستند 
ه باشند تنها معدودي از افراد متوجه بیماري خود می شوند به ندرت بیماران نیاز به وجود نداشت

 . بستري شدن و مراجعه به پزشک پیدا می کنند 

  
به صورت ماکول قرمز رنگ و کوچک هستند و مسطح و دایره  :مشخصات بثورات  -1

شها ابتدا روي صورت و خط رویش مو در پیشانی ، در اطراف دهان و پشت گو. اي 
 . ظاهر می شود 

  . پر خونی ملتحمه به خصوص در بالغین شایع است  :چشم ها  -2
  . لوزه ها و کام نرم اغلب قرمز هستند  :حلق و مخاط دهان  -3
مهمترین ویژگی بالینی سرخجه بزرگ شدن غدد  ) :لنفاوي(بزرگ شدن غدد  -4

 کردن آنهاستروز پس از فرو کش  10- 4لنفاوي از یک هفته پیش از بروز دانه ها تا 
غدد لنفاوي گرفتار شده عبارتند از غدد لنفاوي پشت گوش ، پشت سري و پشت 

  گردن 
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  مراقبت سرخجه 
  تعریف موارد 

  : مورد مشکوك به سرخجه 
  به سرخجه مشکوك هر بیمار در تمام گروههاي سنی که کارمندان بهداشتی در ) : 1(تعریف 
  .هستند 
آدنوپاتی : ماکولوپاپولر همراه با یک یا چند از عالئم زیر  هر بیمار با تب و راش) : 2(تعریف 

  گردنی ، پشت سري ، یا پشت گوشی ، درد مفاصل یا تورم مفاصل 
  

  : مورد تأیید شده آزمایشگاهی 
  اختصاصی سرخجه  Igmتست خون مثبت از نظر  -

  : مورد تأیید شده اپیدمیولوژیک 
آزمایشگاهی بررسی نشده ولی از نظر فردي است با بیماري بثوري تب دار که از نظر  -

  . اپیدمیولوژي با مورد تأیید شده آزمایشگاهی سرخجه مرتبط است 
  

  : گزارش موارد 
  . از طریق تلفنی بر اساس لیست خطی است   

ابتالي مفاصل به صورت درد . نوریت ممکن است بروز کند  –عوارض مانند آنسفالیت  :عوارض 
به خصوص در زنان با افزایش سن افراد . عارضه شایع است  یک و تورم مفصل در نوجوانان

حدود . آرتریت شایعترین عارضه سرخجه در بالغین می باشد . احتمال این عارضه بیشتر می شود 
  نای. هفته ادامه یابد  2ن است تا روز پس از پیدایش بثورات جلدي ایجاد می شود و ممک 5

خصوص مچ دست و انگشتان دیده می شود اما آرنج  عارضه به طور شایع در مفاصل کوچکتر به
  .شانه و مفصل ران نیز ممکن است گرفتار گردند -مچ پا-زانو –

توضیحات و اشکال زیر را شما در تشخیص افتراقی بین سرخک و سرخجه و مخملک کمک می 
 .نماید

  : پیشگیري از سرخجه 
. قیصه هاي مادرزادي سرخجه است تنها هدف از ایمن سازي سرخجه پیشگیري از ن: ایمن سازي 

از دیگر راههاي پیشگیري آموزش به بیماران در مورد استفاده از دستمال در جلوي دهان هنگام 
  . ان باردار با بیماران می باشد زن از تماس عطسه و سرفه و ممانعت
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فیف پرین جهت تخدر صورت نیاز می توان آس. ندارد  بیماري سرخجه نیازي به درمان :درمان 
  . نشانه ها نظیر سر درد و درد غدد لنفاوي تجویز نمود 

  
در روز اول راشها مجزا در روز سوم به بیشترین حد خود می رسد و از عالمت  :سرخک 

تاش کوپلیک  –درجه و سرفه و آبریزش از چشم ها و بینی  3/38مشخصه آن عالوه بر تب باالي 
  )سفید رنگلکه . (در کنار لثه ها و دندان ها می باشد

راشها در روز اول متراکم تر که معموالً در بدن ظاهر می شود و در روز سوم کمتر شده  :سرخجه 
  . و در قسمتهاي انتهایی معموالً دست و پا بیشتر است لیکن در روز اول در تنه بیشتر می باشد 

نهاي زیر می باشد در چی و زبان توت فرنگی عالمت مشخصه آنکه گونه برافروخته  :مخملک 
  . گردن و کشاله ران افزایش تراکم را دارا بوده نهایتاً در تشخیص قطعی تست مثبت است  –بغل 
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  )Rubella(سرخجه مادرزادي 

  
 ماهه بارداري در زنان روي می دهد در نوزادان آنها به نقایص 3سرخجه هایی که در نخستین 

. و بیماریهاي مربوط به تشکیل شدن قلب است  دیکه از جمله آب مروار. مادرزادي می انجامد 
که ممکن است نقیصه ها به . همچنین بسیاري از نقیصه هاي دیگر مادرزادي گزارش شده است 

    . می نامند ) CRS(تنهایی یا همراه یکدیگر روي دهند و آنها را سندرم سرخجه مادرزادي 
Conginital Rubella Syndrome  

عفونت حاد در حالیکه سرخجه اکتسابی . فونت مزمن است سرخجه مادرزادي یک ع  
است جنین در تمام مدت بارداري و تا چند ماه و گاهی چند سال پس از تولد آلوده می ماند سن 

بارداري که در آن آلودگی مادرزادي روي میدهد یک عامل تعیین کننده مهم در گستردگی آلودگی 
  .جنین و اثرات بیماري بر ان است 

ین سه ماه بارداري فاجعه بارترین زمان براي جنین است چون اندامهاي جنین در حال تکامل نخست
هستند در صورتیکه شدید باشد ممکن است سقط خود به خودي یا مرده زایی روي دهد احتمال 

درصد و در ماه  10درصد در ماه سوم  25درصد در ماه دوم  35شیوع عوارض در ماه اول بارداري 
در . احتمال بروز ناهنجاري از ماه پنجم به بعد بسیار نادر است . درصد است  4/0داري چهارم بار

  .کري شود ماهه دوم می تواند موجبصورت آلودگی در سه 
ژ و نورم مغز و من –هپاتیت  –بعضی عوارض سرخجه مادرزادي مانند ضایعات شدید قلبی 

شان می دهد که بروز سرخجه مادرزادي در مطالعات ن. پنومونی بینابینی غالب اوقات کشنده است 
بارداري در زنان تأکید می  زایمان اول بیشتر است این موضوع واکسیناسیون سرخجه را پیش از

  .کند
  . انسان تنها میزبان طبیعی ویروس سرخجه است  :همه گیر شناسی 

  :CRSمراقبت 
  . می باشد  CRSماهه مبتال به  0-11مبتنی بر تشخیص نوزادان  CRSمراقبت جاري   

  تعریف موارد 



 
 

٨٣ 
 

  CRSمورد مشکوك به 
  .می شوند  CRSهر کودك کمتر از یکسال که کارمندان بهداشتی در او مشکوك به ) : 1(تعریف 
هر کودك کمتر از یکسال داراي تاریخچه مادري مشکوك یا تأیید شده ابتال به سرخجه ) 2(تعریف

  در دوران حاملگی 
یماري قلبی و یا مشکوك به کري و یا با یک یا چند عالمت از عالئم هر نوزادي با ب) : 3(تعریف

  : چشمی زیر 
، لوچی ، کره چشم ) نیستاگموس(، کاهش دید ، حرکات پاندولی چشم ) کاتاراکت(مردمک سفید 

  )گلوکوم مادرزادي(، قرنیه بزرگتر ) سمومیکروفتال(کوچک
  . را به پزشک ارجاع دهند  CRSه کارمندان بهداشتی بایستی همه موارد مشکوك ب: توجه 

  :CRSمورد تأیید شده بالینی 
 2، فردي است که توسط پزشک دوره دیده به ترتیب ذیل با  CRSیک مورد تأیید شده بالینی 

  .عارضه از گروه الف و یا یک عارضه از گروه الف و یک عارضه از گروه ب گزارش شود 
نقص  –بیماري قلبی مادرزادي  -کت همراه گلوکومو یا کاتارا مگلوکو –کاتاراکت : گروه الف 

  .رتینوپاتی پیگمانته –شنوایی 
بیماري -گوآنسفالیتمنن –عقب ماندگی ذهنی -میکروسفالی-اسپلنومگالی-پورپورا: گروه ب 

  . ساعت اول تولد شروع شود  24زردي که در  -استخوانی 
  : مورد تأیید شده آزمایشگاهی 

  . اختصاصی سرخجه در خون مشاهده شده است  Igmکه  CRSی مورد تأیید شده آزمایشگاه
  : گزارش موارد 

عالوه بر تنظیم لیست خطی و اعالم به سطوح باالتر باید یک فرم  CRSبراي هر مورد مشکوك به 
گزارش فوري است و از طریق تلفنی و بر اساس لیست . بررسی اپیدمیولوژیک نیز تکمیل گردد 

                                                                                                                                        .  خطی است 
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  تمرین در کالس
  

  . کر شده در فصل را شرح دهید عالئم بیماریهاي ذ -1
 . راههاي سرایت بیماریهاي ذکر شده در فصل را شرح دهید  -2

  . راههاي کنترل و پیشگیري از بیماریهاي ذکر شده را توضیح دهید  -3

                      
  تمرین در خارج از کالس

  . با توجه به عالئم بیماران منطقه خود را شناسایی کنید  -1
 . سرایت و انتقال بیماریهاي فوق را بررسی نمائید  يراهها -2

  . راههاي مبارزه با بیماریهاي ذکر شده را لیست نمائید  -3
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 پنجمفصل                                   
  

  

و  لوزآشنایی با بیماریهاي پدیکو
  روشهاي مبارزه با آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید              
  

  .راههاي انتقال بیماري را به طور صحیح بیان نمائید  -1
 .یم بیماري را به طور کامل بیان نمائیدعال -2

 . درمان آن را به طور صحیح توضیح دهید  -3

  . راههاي پیشگیري را به نحو صحیح بیان کنید  -4
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  : مقدمه 
. شپش یک انگل خارجی است که قدمت آلودگی با آن به دوران قبل از تاریخ بر می گردد   

سر گستردگی جهانی دارد و در بسیار از کشورها مانند انگلیس هم اکنون آلودگی به پدیکولوزیس 
  . یز شایع است ،کانادا،برزیل، فرانسه و هندوستان ن

آلودگی به شپش سر ، از آلودگیهاي جلدي شایع و یکی از مشکالت بهداشتی جوامع انسانی در 
دیده می شود اما به طور شایع تر در ) زن و مرد(بیماري در هر دو جنس . کشورهاي مختلف است 

یرترین شیوع سنی خاصی ندارد اما کودکان دبستانی آسیب پذ.دختر بچه ها مشاهده شده است 
گروه سنی هستند و از شدت آلودگی باالیی برخوردارند و تماس نزدیک و طوالنی مدت آنها با هم 

  .شایع ترین و اصلی ترین راه انتقال می باشد
گر چه در بسیاري از مناطق ، بهبود وضعیت بهداشتی ، اقتصادي و اجتماعی تأثیر بسزایی در 

ن این انگل در اغلب نقاط دنیا موجود بوده و باعث کاهش آلودگی به شپش داشته است اما کماکا
  . بروز مشکالت جدي بهداشتی و اقتصادي در سطح جهان می گردد 

وجود . شپش سر ، شپش بدن و شپش عانه : سه نوع شپش انسان را آلوده می کنند که عبارتند از 
  .ن شخص آلوده پدیکولوزیس می نامندشپش سر ، بدن و شپشک عانه را روي بد

در بررسی هاي انجام شده میزان آلودگی به شپش سر در مدارس به خصوص مدارس ابتدایی  
بنابراین آگاهی از عالئم و نشانه هاي این بیماري در . دخترانه در حد قابل توجهی بوده است 

  . مدارس گامی مثبت در جهت کنترل بیماري محسوب می شود 
ي بهداشتی فردي ، تشخیص و درمان مبتالیان به باالبردن سطح آگاهی جامعه ، بهبود رفتارها

خصوص در سطح مدارس از راههاي مهم مبارزه با شپش بوده و هماهنگی و همکاري گسترده 
در سالهاي . بخش بهداشت با سایر بخش هاي توسعه از اقدامات اساسی مبارزه با شپش می باشد 

انجام معاینات غربالگري پدیکولوزیس  اخیر با همکاري همکاران مرکز مدیریت بیماریها به منظور
. ازنگري قرار گرفت بسر در دانش آموزان دستورالعمل مشترکی تهیه شد و فرمهاي آماري نیز مورد

هدف اصلی کلی تهیه . ذف کارهاي موازي در دانشگاهها گردیدباعث حك این حرکت مشتر
  .جامعه بودو کاهش بار آلودگی آن در کنترل آلودگی به شپش سر : دستورالعمل

  
  :هنو استراتژیهاي ما در این زمی

  شامل اطالع رسانی و آموزش
فعالیتهایی که . بودبرقراري نظام مراقبت پیشگیري از پدیکولوزیس سر و آمادگی مقابله با شپش سر 

دانش آموزان، اولیا و (در این راستا پیش بینی شده شامل آموزش گروههاي هدف تعیین شده 
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کمک آموزشی، زسانه هاي جمعی و آموزش پرسنل بهداشتی طریق وسایل از ) مربیان مدارس
  .درمانی و آموزشی و پرورش می باشد

که توسط دفتر سالمت خانواده و با استفاده از فرم نتایج ارزیابی هاي  85اطالعات موجود در سال 
از  دمات سالمت آنالیز شده ،حاکیپوشش خغربالگري و معاینات پزشکی دانش آموزان تحت 

انجام خدمات . ساله در اغلب دانشگاههاي کشور دارد 6-10سنی  سبت باالي ابتال در گروهن
بعد از تحصیالت طوالنی مدت  عمومی در فصول سرد سال وغربالگري و معاینه پزشکی 

به منظور جلب مشارکت سایر دانشگاههاو مدارس،مطرح کردن برنامه در شوراي عالی سالمت 
م به تهیه فیلم، براي والدین و مربیان و دانش آموزان، اقداهیه محتوي آموزشی ارگانهاي اجرایی، ت
و برگزاري یک کارگاه کشوري در تهران براي سمینار در شهرستان ها  برگزاري کارگاه و

بی شک .برنامه محسوب می شود کارشناسان سالمت جوانان و مدارس نیز قدم مؤثري در پیشرفت 
در موفقیت هر اقدامی در حیطه یاز و پیشگیري مقدم بر درمان است این باور که سالمتی یک ن
  .سالمتی بسیار مؤثر است

  چگونه به شپش سر مبتال می شویم ؟
ابتال به شپش سر در تمام جوامع دیده می شود و قدمت آلودگی آن به دوران قبل از تاریخ   

از دهه . سه شایع است شپش یک انگل خارجی است و ابتال به آن در سنین مدر. بر می گردد
همچنین در . میلیون مورد ابتال دیده شده است  6-12به بعد در ایاالت متحده آمریکا ساالنه  1990

کشورهاي برزیل ، کانادا، انگلیس،فرانسه،هندوستان و سایر مناطق نیز شایع می باشد به عبارتی 
ام طبقات اجتماع ممکن است رخ دیگر ابتال به شپش سر ارتباطی با وضعیت اقتصادي نداشته در تم

این حشره به دنبال تماسهاي نزدیک بین فردي یا هنگامی که افراد خانواده در فصول سرد . دهد 
دسته جمعی زندگی می براي تأمین گرما لباس بیشتري می پوشند و یا در مکان هایی که به صورت 

دحام جمعیت باعث می شود که به عبارت دیگر از. کنند از شخص به شخص دیگر انتقال می یابد 
شپش بتواند از سري به سري دیگر برود و از آنجایی که تماس نزدیک در بچه ها امري شایع 

است، ابتال به شپش سر بیشتر در این گروه سنی اتفاق می افتد ، هر چند هر کس در هر شرایط آب 
  .و هوایی ممکن است مبتال شود

در انتقال شپش نداشته ، شامپو کردن معمولی باعث از بین طول مو ، جنس ، سن و رنگ مو تأثیري 
تراشیدن موها اگر چه موثر . رفتن یا پیشگیري از آن نمی شود و شستشو با سرکه هم تأثیري ندارد 

به هر حال شپش سر از طریق . کامالً غیر ضروري است  است اما راه حل مناسبی به شمار نیامده
خانواده شما منتقل شده و شکستن زنجیره انتقال تنها با درمان موهاي سر فرد دیگري به شما یا 

  . موثر و بررسی تمامی موارد تماس میسر می شود 
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  چگونه به وجود شپش سر مشکوك می شویم ؟
شپش پوست سر را می گزد و بزاق و ترشحات محرك بوده و باعث خارش قابل توجه می شود به 

تقریاً همه افراد با . مانند زرد زخم ایجاد می گردد دنبال خاراندن پوست ، عوارض گوناگونی 
. اطالع یافتن از وجود شپش سر در نزدیکان خود ، ناگهان دچار احساس خارش سر می شوند 

وجود خارش کافی نبوده ، الزمست که معاینه و بررسی دقیق تري بنابراین طبیعی است که صرفاً 
  . ه مو خود را از چشمان شما مخفی می کند شپش سر اغلب با چسبیدن به قاعد. انجام شود 

ضمن آنکه از نور و گرما هم گریزان بوده ، غالباً دور از تاج سر قرار می گیرد لذا بیشتر مشاهده 
الزم است به والدین . رشکها چسبیده به موي سر است که شک به بیماري را بر می انگیزد 

مدرسه ، آنها را از وجود شپش در دانش  یادآوري شود که خیلی از اوقات ، مراقبین بهداشت
  . آموزان مطلع می کنند ، الزم است در این مورد کامالً همکاري نمایند 

  چگونه مطمئن شویم که رشک را یافته ایم ؟
بسیار مهم است که رشک را از شوره سر و سایر حاالت مشابه افتراق دهیم ، بعضی اوقات پوسته 

ممکن است با تخم شپش اشتباه گرفته شوند ، اما باید توجه داشت هاي سفید ریز مثل شوره در مو 
که تخم هاي شپش به قسمت ساقه مو چسبیده و به سختی کنده می شود ، در حالی که شوره سر 

گاهی اوقات بقایاي اسپري مو هم در واقع پوست مرده است که به راحتی از مو جدا می شود 
که متصل به موها نیز می  ن بایستی به دنبال رشک هاییممکن است با رشک اشتباه شوند ، والدی

  البته راه تشخیص قطعی با والدین نمی باشد بلکه در صورت مشکوك شدن باید. باشند ، بگردند 
پزشک یا پرسنل بهداشتی آن را تأیید نمایند زیرا آنها راحتتر می توانند اگزما ، حساسیت یا سایر 

 . ص دهند بیماریهاي پوستی را از شپش تشخی

  
  : براي تشخیص رشک توجه به نکات زیر ضروري است 

  .رشکها همیشه تخم مرغی شکل بوده و به مو در نزدیکی پوس سر چسبیده اند  •
 . رشک ها در گیجگاهها ، باالي گوشها و پشت گردن دیده می شوند  •

ی جدا براي جداکردن رشک ها از مو استفاده از ناخن ها یا برس ضروري بوده ، به راحت •
 .نمی شوند 

به هر حال براي پیدا کردن تخم شپش می بایست با حوصله تمام از گیجگاه به طرف  •
مقابل ، منطقه به منطقه مو را گشت و بهتر است این کار زیر نور مناسب انجام شده و البته 
استفاده از یک ذره بین هم می تواند کمک کننده باشد ، ضمناً این دقت را هم باید معطوف 
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داشت که نزدیکی زیاد سر به فرد مورد معاینه ، می تواند باعث منتقل شدن شپش به سر 
  . فرد معاینه کننده شود 

  
  :آنچه باید بدانیم 

  :براي مبارزه با شپش بهتر است ابتدا حقایقی را در مورد آن بدانیم 
  . کند  تغذیه می شپش سر حشره اي بدون بال است که در سر انسان زندگی کرده ، از آن •
 .شپش سر تقریباً هر چهار ساعت از خون تغذیه می کند  •

داراي شش پا است که طوري طراحی شده اند که قادر به چنگ زدن به مو باشد ولی  •
 .باعث مرگ شپش خواهد شد ) با شانه زدن(شکستن هر پا . توانایی پریدن ندارد 

 . ریز ، اما قابل مشاهده است اندازه آن حدود یک تا دو میلی متر است ، به عبارتی دیگر  •

این تخم . تخم می کذارد  6تا  4شپش ماده بالغ طی عمر حدوداً یک ماهه خود ، روزانه  •
 7ها به در نزدیکی پوست سر که دما و رطوبت مناسب را داراست می چسبند و پس از 

دیل بار پوسته ریزي به شپش بالغ تب 3روز ، شپش ها از تخم سر بیرون می آورند و طی 
 . می شوند 

  
  درمان

  .براي مقابله با شپش می بایست از شامپو پرمترین استفاده کرد
  :سر دو نکته مهم را باید همواره به خاطر داشتدر درمان شپش 

نخست، شپش هاي چرا که اگر چه با درمان . روز الزم است 10تا  8دوبار درمان به فاصلۀ -1
روز  8امکان سر برون آوردن آنها تا ما از آنجائیکه ثر تخم هاي آن از بین می روند اسر و اک

درمان مجدد انجام شودتا پیش روز  10تا  8لذا بهتر است به فاصله .بعد از تخم ها وجود دارد 
  .از آنکه شپشهاي جدید بالغ شده و توانایی حرکت پیدا کنند از بین بروند

نصورت همیشه احتمال ابتالي مجدد تمام موارد تماس احتمالی باید درمان شوند، در غیر ای -2
، عارضه اي ندارد اما مهم این است که درست مطابق شامپو پرمترین .وجود خواهد داشت 

  عالوه بر این . و بیش از حد مصرف نشوند. استفاده شده استآنچه توصیه شده است 
. نمی شود به خوبی به تمام موها مالیده شود چرا که شپش سر کشتهمی بایست شامپو پرمترین 

ي هر فرآورده دارویی دیگرضمناً مثل استفاده از .مستقیم با دارو قرار گیرد مگر آنکه در تماس 
ان با پزشک مشورت انجام و نوزادالزم است که در مورد مصرف در زنان باردار، مادران شیرده، 

  .شود
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  .است ریز الزماستفاده کردن از شانه هاي دندانه دار : براي جداکردن رشک ها -3
وجود  و از این بابت نگرانی شپش سر برخالف شپش تنه،ناقل هیچ بیماري دیگري نیست -4

  .ندارد
  به خاطر داشته باشید اگر پس از دو بار درمان مجدداً به شپش سر مبتال شدید ، -5

 یا به هر حال.درمان نشده اي در نزدیکی شما وجود دارداین بدان معنی است که فرد مبتال 
 .مجدد دو دوره درمان مجدد هم الزم استابتالي 

  
  ف شامپو پرمترینطریقه مصر

به خوبی بشوئید و سپس موهارا به خوبی آب کشیده و ابتدا باید موها را با یک شامپوي دیگر 
وها و پوست سر به خوبی را بکار ببرید تا تمام مآنگاه مقدار کافی از شامپو پرمترین .خشک نمائید 

سپس موها را شسته و دقیقه در همان حالت باقی بماند  10و اجازه دهید  غشته شودبه شامپو آ
  .بخوبی آب بکشید

  
  راههاي پیشگیري

ا دقیقه و ی 30به مدت آموزش به مردم در مورد شستشوي البسه و ملحفه در آب جوش  -1
استفاده از ماشین لباسشویی، خشک کن، اتو کردن درزهاي لباس براي از بین بردن شپش 

  .و رشک
 )بخصوص استحمام مرتب( رعایت بهداشت فردي -2

 .شانه کردن روزانۀ موي سر  -3

 .تمیز کردن همه روزه برس و شانه -4

 ...شستشوي منظم لباسها، روسري، کاله و  -5

 .عدم استفاده از شانه، برس، کاله و شال گردن دیگران -6

 .تماس با اشیاء و لباسهاي فرد آلوده -7

دانش آموزان در مدرسه و ) ورت لزومدر ص(کنترل روزانه موي سر و بازدید بدن -8
 .ورزشگاهها

خانه بهداشت،پایگاه (به نزدیکترین واحد بهداشتی درمانی گزارش موارد آلوده شده  -9
  .)بهداشتی، مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی
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  کالستمرین در 

  .عالئم بیماري را بیان کنید -1
 .مراقبت و پیشگیري بیماري را شرح دهید -2

  . درمان بیماري شپش را توضیح دهید -3

  تمرین خارج از کالس
  

  .مدرسه روستاي خود را از نظر شپش بررسی کنید -1
 .در صورت موارد مشکوك درمان را براي آنها انجام دهید -2

  .مراقبت و پیشگیري را آموزش دهید -3
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 پنجمفصل 
  

  

دیفتري، کزاز نایی با بیماریهاي آش
  و سیاه سرفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید    
  .بیماري دیفتري، کزاز و سیاه سرفه را تعریف کنید -1
 .عالئم بیماري دیفتري، کزاز و سیاه سرفه را بیان نمائید -2

 .دوره نهفتگی و دوره واگیري را توضیح دهید -3

 .راههاي سرایت بیماریهاي ذکر شده را نام ببرید -4

  .بیماریهاي ذکر شده را بیان کنیدراههاي مراقبت و پیشگیري  -5
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  Diphteria) ناقخ(تري فبیماري دی
  

  
باسیل کورینه باکتریوم دیفتریا ایجاد می شود دیفتري بیماري عفونی بسیار واگیر است که توسط 

  .نام دیگر آن خناق است از دیر باز دشمن شماره یک کودکان بوده است.
و ري در بیشتر موارد بینی، حلق، لوزه ها و در برخی موارد پوست را الوده می سازد این باکت

انتقال از انسان به انسان و در اثر تماس فیزیکی و یا .موجب عالئم موضعی و عمومی می گردد 
  .ترشحات تنفسی صورت می گیرد

اد می نماید و عامل میکروب دیفتري در محل استقرار تکثیر یافته و زهر بیرونی و نیرومندي آز
  .ب استیفتري سم تولید شده ناشی از میکروعوارض داصلی ایجاد کننده 

  
  تريفعالئم بیماري دی

تا زمانیکه عالئم از زمانی که فرد در معرض آلودگی با میکروب مولد این بیماري قرار می گیرد 
  .روز طول می کشد 2-5بیماري ظاهر شود معموالً

  :اولین عالئم شامل
و ، لوزه ها و حلق ایجاد می گردد  سپس التهاب دربینی.ت دادن اشتها است و از دس د، تبگلودر

غشاء به رنگ خاکستري و کثیف است .به تدریج غشاي پیوسته اي بینی و حلق را در بر می گیرد 
درگیري حنجره همراه با خشونت صدا ، .باعث خونریزي در همان محل می شودو جدا کردن آن 

علیرغم تب نسبتاً پائین ،بیمار بسیار توکسیک و . و سرفه خروسکی استصدادار تنفس با دم 
سپس به تدریج .غدد لنفاوي و بافت نرم گردن می تواند بسیار متورم و دردناك شود.بدحال است

  .غشاء نرم شده و عالئم بیماري از بین می رود
 .است% 10حدود  مرگ و میر تنفسی آن
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  تعاریف
  :موارد بالینی 

، و یا داخل بینی با تشخیص بالینی ،التهاب لوزه ها ، حلق، حنجره، غشاء چسبنده روي لوزه ها با
  روز 2-5دوره نهفتگی 

  
  :مورد محتمل

  .هر موردي که معیار بالینی را داشته باشد
  :مورد قطعی
ید شود و یا از نظر همه گیر شناسی با مورد قطعی تمل که از نظر آزمایشگاهی تأیهر مورد مح

  .در ارتباط بوده باشدزمایشگاهی آ
  

  :سیستم گزارش دهی
هر .و تلفنی گزارش گردد از دسته بیماریهاي مشمول گزارش فوري است و هر مورد باید بالفاصله 

  .مورد محتمل الزم است جهت انجام نمونه برداري به آزمایشگاههاي مراکز بهداشت ارجاع شود
  

  :عوامل مربوط به میزبان
  .پیش دبستانی شایع تر است ولی گاهی بزرگساالن را هم دچار می کنددر کودکان  :سن

  .تري بطور معمول کم است زیرا پادتن هاي مادر را داردماه بروز دیف 6در کودکان کمتر از 
  .در هر دو جنس شایع است :جنس
به نظر می رسد بخش بزرگی از مردم کشور هاي روبه پیشرفت از راه ابتال به بیماري  :ایمنی

  .پنهانی ایمنی اکتسابی پیدا می کنند
  .بیماري در همه فصول سال روي میدهد لیکن در فصل زمستان انتشار بیشتري دارد

  :راههاي انتقال بیماري
ترشحات راههاي معمول انتقال بیماري دیفتري تماس مستقیم وغیر مستقیم می باشد و از طریق 

  .یا حاملین سالم صورت می گیرد سرفه و طرف و وسایل آلوده بیمار و -عطسه - بزاق
  

  :راه ورود
  .راه معمولی ورود عامل زندة بیماري از دستگاه تنفسی فوقانی است: از راه تنفسی -الف
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زخم یا است و گاهی از راه )اگر زخم یا بریده باشد( گاهی راه ورود پوست : ازراه غیر تنفسی -ب
  .بند ناف که خوب مراقبت نشده باشد وارد می شود

  
  :وره پنهانی د
  .روز است 5-2
  

  :دوره واگیري
 14- 28معموالً.بیمار وجود دارد ادامه دارد قتی میکروب زنده و فعال در جراحاتمتفاوت است تا و

  .مگر آنکه بیماري درمان شودروز طول می کشد 
  

  ) :پیشگیري(  اقدامات براي جامعه
که باید در . ه ایمن سازي فعال استمعموالً تنها راه کارساز براي مبارزه با دیفتري در جامع -

اوایل شیرخوارگی انجام گیرد باید هدف آن باشد که همه کودکان واجد شرایط جامعه 
  :روشهاي پیشگیري جاري عبارت است از.وندایمن ش

  
  : واکسن هاي مختلط شامل -الف*
 DTP)کزاز -سیاه سرفه -دیفتري( واکسن سه گانه میکروبی -

 DT)کزازدیفتري و  ،توکسوئید(توأم خردساالن واکسن -

  Td)کزاز- دیفتري(واکسن توأم بزرگساالن  -
 

  آنتی سرم ها -ب*
  :روشهاي کنترل و پیشگیري بیماري

پیگیري بیماران شناخته شده تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجویز شده  -1
  توسط پزشک

 طسه و سرفهموقع ع آموزش به بیمار در مورد پوشاندن جلوي دهان بوسیله دستمال -2

 آموزش به مردم در مورد نحوه انتقال و اهمیت پیشگیري از بیماري -3

 .است تمام اشیایی که در تماس با بیمار بوده یا آلوده به ترشحات او گردیده ضدعفونی -4

همکاري با اکیپهاي مرکز بهداشت شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی که جهت بررسی  -5
  .مراجعه می کنند
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  Tetanusبیماري کزاز 
  

  
  تعریف

بیرونی کلستریدیوم تتانی می باشد که غالباً کشنده و ابتال بیماري حاد عفونی است که ناشی از زهر 
  .به آن مصونیت نمی دهد

  
  :عالئم عمومی بیماري 

گیهاي آن سخت شدن ماهیچه هاست که در سراسر دوران بیماري پایدار می ماند از نظر بالینی ویژ
قفل (خصوص ماهیچه هاي جونده دي و بادردناك ماهیچه هاي ارهاي  و گاه گاه حمالت انقباض

ماهیچه هاي گردن و پشت و شکم و اندامهاي پائینی بروز  -و ماهیچه هاي صورت)روارهشدن آ
  .و در فرد بیمار سر و صدا،نور یا دست زدن به او باعث تشنج می شود. می کند

  
  بیان مشکل

اسـت و در کشـورهاي   %  40-80زیاد بـین  میر بسیار  و مرگ.در سراسر جهان روي می دهد  کزاز
ز نظـر جغرافیـایی مربـوط    ادگرگونی هاي بـروز بیمـاري   .پیشرفته کزاز بیماري نسبتاً کمیابی است 

و شـیوع سـنن   آب و هوایی، مواد آلی موجود درخاك، میزان فعالیت هاي کشاورزي  است به وضع
  .محلی که موجب افزایش آلودگی می شود

  ماریزاعامل بی
  .است) بی هوازي و هاگ زا(تتانی کلستریدیوم 

در روده بسیاري از علف حـواران هـم   خاك و غبار جاي طبیعی میکروب می باشد :مخزن عفونت
هاگ ها سال ها در .به بیرون می رسد یافت می شود و از راه مدفوع ) اسب-گاو-گوسفند -بز(مثل 

  . طبیعت بیرون زنده می ماند
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کـه  باسیل کـزاز زهـري محلـول در آب تولیـد مـی کنـد       :  باسیل کزاز)وتوکسیناگز(هر بیرونی ز
مقدار کشندة –توانایی سمی کشنده و حیرت آوري دارد و تنها زهر بوتولیسم از آن کشنده تر است 

 .میلی گرم است)  1/0(نزدیک به کیلوگرمی  70زهر کزاز براي یک انسان 

  دوره واگیري
  )دوره واگیري ندارد(می کند از شخصی به شخص دیگر سرایت ن

  
  عوامل مربوط به میزبان

در ایـن دوره  . اسـت )سالگی 40تا  5(کزاز به طور معمول یک بیماري سنین فعالیت : سن -1
در شیرخواران تـازه بـه دنیـا    .انسان آمادگی دچار شدن به انواع آسیب هاي وارده را دارد 

  .و کزاز نوزادان نامیده می شودآمده هم روي می دهد 
نوزادان در صورتیکه زایمان در شرایط غیـر بهداشـتی انجـام شـده باشـد، در هنگـام تولـد بـا         

بریـده شـده   ) ناپاك(بویژه اگر بند ناف با یک اسباب غیر استریل.میکروب کزاز تماس می یابند
  .بند ناف قطع شده خاکستر یا پهن گاو بگذارندباشد و یا هنگامی که روي زخم 

یمان و سقط بیشتر در معرض خطر کزازند ابتالي زنان در شـرایط  زنان به هنگام زا: جنس -2
  .زاز حساس ترندن به نظر می آیدمردان در برابر کمی نامند لیک» کزاز نفاسی«نام برده را 

 .کارگران کشاورزي به علت تماس با خاك بیشتر در معرض آلودگی هستند: شغل -3

ن سازي در برابـر کـزاز انجـام شـده     ایم مگر اینکهدر هیچ سنی ایمنی وجود ندارد : ایمنی -4
 .باشد

هر نوع زخم در هر جاي بدن یا عفونت گوش که به دنبـال آن بـاز   : تعریف عامیانه کزاز بالغین
  .ردن یا بدن توأم استخواهد بود یا با سختی گکردن دهان دشوار 

  
  :عالئم بیماري با توجه به تعریف استاندارد

  .بقه جراحت درچند هفته گذشتهوجود یک زخم غالباً عفونی شده با سا -1
حتی شماهم نمـی  (بطوریکه بیمار نمی تواند دهان خود را باز کندسفتی و قفل شدن فک  -2

 ).توانید دهان او را باز کنید

ص در بیمـار مـی   صورت که باعث بوجـود آمـدن قیافـه مخصـو    انقباض شدید عضالت  -3
 )نده شیطانی یا خنده تمسخر آمیزخ.(شود

قسمت هاي بدن مخصوصاً در ستون فقرات کـه باعـث حالـت     انقباض عضالت در سایر -4
 )مثل کمان.(به حالت یک تکه چوب روي زمین بیافتدقوسی در آن شده و یا بیمار 
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  تماس و بروز تشج در بیمار-صدا–تحریک پذیري و ترس از نور  -5
 .عدم توانایی شیرخوردن نوزاد -6

  
  :دوره نهفتگی

روز است ولی می تواند تا یک روز کاهش یافته یا تـا چنـد    6-10به طور معمول دوره پنهانی کزاز 
  .ماه به درازا بکشد

  
  انواع کزاز

کـزاز بـه    -4کزاز به علـت بیماریهـاي گـوش     -3کزاز نفاسی  -2کزاز ناشی از جراحات  -1
  کزاز نوزادان -5صعلت نامشخ

  
  

  انواع کزاز
اهی کـزاز  گزازند آسیب هاي وارده یک علت مهم و اصلی بروز ک: زاز ناشی از جراحاتک -1

  .و از یاد رفته ایجاد می شوداز زخم هاي بسیار ناچیز و حتی غیرقابل توجه 
جنین کزاز بیشترروي می دهد تا پـس از زایمـان عـادي محـیط     پس از سقط : کزاز نفاسی -2

 .جایی مناسب براي باز شدن هاگ هاي کزاز است زهدان پس از سقط 

اجسام خارجی . ت یک راه ورود هاگ است گوش به ندر: کزاز به علت بیماریهاي گوش -3
کـزاز  . د نماینـد لودگی ایجاآ و دانه هاي تسبیح می تواند -چوب کبریت-مانند مداد آلوده

گوش یک دشواري مربوط به کودکان است ولی مواردي از آن در بزرگساالن هم دیده می 
 .شود

یـد شـده وجـود    یاز آسیب تأیشینۀ مشخصی در این موارد هیچ پ: ه علت نامشخصکزاز ب -4
و بعضی دیگر چنـین نظـر مـی    ندارد بعضی آنرا به حساب آسیب هاي جزئی می گذارند 
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نظریۀ سوم آن است که ممکن اسـت  .دهند که به علت جذب زهر کزاز از راه روده است 
 .موده باشدرا آغاز نهاگ کزاز از راه استنشاق وارد شده و آلودگی 

مبتالیـان را مـی کشـد    % 85نزدیـک بـه   زاز نوزادان در بسیاري از کشورها ک: کزاز نوزادان -5
بطور معمول کزاز نوزادان آلودگی زخم بند ناف پس از تولد است نخسـتین نشـانه هـاي    

در هـر کشـوري کـه بهداشـت ضـعیف      .بیماري در حدود روز هفتم تولد بروز می نمایند 
 .باشد کزاز نوزادان می تواندشایع شود

  
  :وزادان کزاز ن تعریف موارد استاندارد

سابقه مک زدن وگریه نرمال در دو روز اول تولد و سابقه شروع بیماري بـین سـومین و چهـارمین    
  غالباً مرگ و یا تشنج یا هر دو ماهیچه ها ناتوانی مکیدن به دنبال سفتیروز تولد 

تـا   4مک زدن و گریه عادي در دو روز اول عمر و شروع کسالت بـین روزهـاي    : تعریف عامیانه
  پس از سفتی یا منقبض شدن ماهیچه ها یا هر دوس از تولد و ناتوانی مکیدن پ 28
  

  :یت بیماري کزازاراههاي سر
وارد بـدن  ) گـرد و غبـار   –مدفوع حیوانـات  -خاك(عامل بیماري کزاز از طریق زخم هاي آلوده به 

سـایل  و بریـدن بنـد نـاف بـا     -سـوزن -بنابراین فرو رفتن اجسام نوك تیز مثل میخ.انسان می شود 
تصـادفات و   -گاز گرفتگی توسط حیوانات و نـیش زدن  -سوراخ کردن گوش -ختنه کردن -آلوده

  .غیره ممکن است منجر به بیماري شود
  
  

  :مراقبت و پیشگیري
ر جهـت کلیـه گروههـاي هـدف     جاري برابر برنامۀ ایمن سازي کشـو  انجام واکسیناسیون -1

به ... ،دانش آموزان مقطع دبیرستانی و،زنان در سنین بارداريشامل کودکان زیر شش سال 
  .برسد% 100ن در سطح جامعه به اطفال و بزرگساالنحوي که پوشش واکسن توأم 

با تلقیح ده سال یکبـار  اطمینان از ایمنی کافی گروههاي هدف پس از تلقیح نوبت واکسن  -2
 واکسن یادآور 

یــت بــه موقــع آمـوزش بــه مــردم در مــورد چگــونگی اننتقــال بیمــاري بــه انســان و اهم  -3
خصوصـاً  (واکسیناسیون و همچنین نحوه استفاده از وسـایل ایمنـی در موقـع کـار کـردن      

 )و دامداران -کارگران کارخانجات-کشاورزان
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 فراهم نمودن تسهیالت زایمانی درروستا زیر نظر ماماي دوره دیده -4

 :برخورد صحیح با زخم شامل -5

  با نرمال سالینشست شوي زخم از آلودگی ها  -
 دن زخم از آلودگی ها و نسوج مردهپاك کر -

 )به علت بی هوازي بودن میکروب(اجتناب از بخیه زدن زخم هاي آلوده و مشکوك -

 استفاده منطقی از آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی در زخم هاي آلوده -

  تتابولین کزاز با توجه به نوع زخم و سابقه واکسیناسیوناستفادهاز واکسن یا  -6
فوري موارد مشـکوك بـه مرکـز بهداشـتی درمـانی و پیگیـري تـا         گزارش تلفنی و ارجاع -7

 حصول نتیجه

همکاري با اکیپ هاي مرکز بهداشت شهرستان و مرکز بعداشتی درمانی که جهت بررسی  -8
   .مراجعه می کنند
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  )Pertusis(بیماري سیاه سرفه

  
  

باکتري برده تالپرتوسیس و گاه برده وارد توسط مبیماري حاد سیستم تنفسی است که در اکثریت 
  ایجاد می گرددتالپارا پرتوسیس 
  تعریف بیماري

  تعریف بالینی مورد بیماري
به صورت سیاه سرفه مشکوك باشد و یا هر فردي هر موردي که طبق نظر پزشک از لحاظ بالینی 

  .شدکه حداقل دو هفته سرفه همراه با حداقل یکی از عالئم زیر داشته با
  حمالت سرفه قطاري -
- Whoop هنگام دم 

  استفراغ بعد از حمله سرفه -
  طبقه بندي موارد 

  :مورد بالینی
  .موردي که معیارهاي بالینی راداشته باشد ولی اثبات آزمایشگاهی نداشته باشد

  :مورد قطعی
  .ید شودباشد و از نظر آزمایشگاهی نیز تأیموردي که معیارهاي بالینی راداشته 

  :رش دهی بهسیستم گزا
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هر مورد باید به طور کتبی .از دسته بیماریهاي مشمول گزارش دهی غیر فوري و کتبی می باشد 
  .گزارش و بررسی شود

به هر مورد محتمل الزم است قبل یاحتی بعد از شروع درمان جهت انجام نمونه برداري 
  .آزمایشگاههاي مراکز بهداشت ارجاع شود

  
  

  عالئم بیماري
اعالئم سرماخوردگی بوده که یک الی دو هفته طول می کشدتب معموالً وجود شروع بیماري ب

و سرفه هاي قطاري که عالمت  Whoop ویژگی شاهوقا ببه صورت حمله اي ندارد سپس سرفه ها 
گفته می شود هر حمله ) سرفه ضد روزه(که به قول چینی ها مشخصه بیماري است آغاز می شود 

هنگام سرفه کردن کودك بی . ر عرض چند ثانیه مشخص می گردددسرفه پی در پی  25تا  5با 
  .پلک هاي چشم پف کرده و زبان از دهانش خارج می شود قرار است صورتش قرمز یا کبود شده

از  .ي خلط که حالت چسبندگی نیز داردمقداریقی ایجاد می گردد در آخر سرفه که صداي شه
  .اتمه می یابدخ گلوي او خارج می شود و اکثراً با استفراغ

  :توجه
شیرخواران کمتر از سه ماه ممکن است حتی با ابتال به عفونت شدید فاقد عالئم یاد شده باشند 

  .پنومونی تظاهر کندبیماري ممکن است در آنها بصورت 
  .بین حمالت سرفه معموالً یک حالت بهبود مشاهده می شود -

  راه انتقال
سرایت می کند که توسط سرفه به فرد مستعد  انتقال توسط قطرات ترشحات تنفسی می باشد

  .نیز دیده می شودانتقال توسط آلودگی دست به ترشحات تنفسی و به طور غیر مسقیم .
  پراکندگی جغرافیایی  

هنوز هم سیاه سرفه یک بیماري از در همه کشورها روي می دهد و بسیاري از بخش هاي جهان 
شدیدتر و با عوارض و ولی در شیرخواران .ه می شود نظر بالینی شدید است و در تمام سنین دید

  .مرگ و میر بیشتر بروز می کند
  منبع آلودگی

) منبع عفونت یک بیمار مبتال به سیاه سرفه است(باسیل سیاه سرفه تنها انسان را الوده می کند 
  .حالت حامل مزمن سیاه سرفه هم وجود ندارد
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  :دوره آلوده کنندگی 
نندگی را می توان یک هفته دوره الوده ک.کنندگی بیشتري دارد ه موارد آلوده از همنزله  در مرحلۀ

  .مرحله حمله اي دانستپس از تماس تا سه هفته پس از آغاز 
  

  :عوامل مربوط به میزبان
سیاه سرفه دردرجه نخست بیماري شیرخواران و کودکان کمتر از شش سال : سن -1

  .پنج سالگی دیده میشودبیشترین میزان بروز بیماري درکمتر از .است
این . یا واکسیناسیون هیچ یک ایجاد ایمنی مادام العمر نمی نماید ابتال به بیماري و: ایمنی -2

 .سال تخمین زده شده است 6-12یک دوز یادآور ، بعد از سه دوز واکسن وایمنی گذرا 

  
  :دوره پنهانی
هفته طول می  6-8معموالًروز می باشد و  5- 21و به طور متوسط .روز است 7-10بطور معمول 

  .کشد
  :راههایپیشگیري و مراقبت

  انجام واکسیناسیون جاري برابر برنامه ایمن سازي کشوري -1
 و اهمیت پیشگیري از بیماريآموزش به مردم در مورد نحوه انتقال  -2

 پیگیري در مورد سابقه واکسیناسیون موارد تماس بیماري و تکمیل واکسیناسیون -3

تحت درمان و نظارت بر مصرف داروهاي تجویز شده شده  پیگیري بیماران شناخته -4
 توسط پزشک

 مرکز همکاري با اکیپ هاي مرکز بهداشت شهرستان و  -5

  .هداشتی درمانی که جهت بررسی مراجعه می کنندب
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  تمرین خارج از کالس

سیاه سرفه و کزاز را شرح –عالئم بیماري دیفتري  -1
  .دهید

 .را شرح دهیدراههاي سرایت بیماریهاي فوق  -2

 . یدایدوره واگیري بیماریهاي فوق را بیان نم -3

راهنماي کنترل و و پیشگیري و پیگیـري بیمـاري    -4
  .یاد شده را توضیح دهید

  تمرین در کالس درس
  

  .با توجه به عالئم بیماري، بیماران منطقه خود را شناسایی کنید -1
 .راههاي سرایت و انتقال بیماري فوق را بررسی نمائید -2

 .اي مبارزه با این بیماري را لیست نمائیدراهنم -3

  . ویسیدراههاي درمان را بن -4
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 ششمفصل 
 

  

  بیماري سل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید      
  

  .بیماري سل را بصورت استاندارد تعریف کنید -1
 .عالئم بیماري سل را بیان کنید -2

 .دنحوه نمونه گیري خلط را شرح دهی -3

 .درمان بیماري سل را توضیح دهید -4

 .نحوه تکمیل فرم نمونه گیري را توضیح دهید -5

 .نحوه تکمیل کارت درمان سل را شرح دهید -6

 .مهمترین راه پیشگیري از سل را توضیح دهید -7
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  :مقدمه 
در حال حاضر بیماري سل مهمترین عامل مرکز قابل درمان و پیشگیري در بین بیماریهـاي عفـونی   

زیرا به راحتـی از طریـق تـنفس    . بیماري سل حتی از ایدز نیز رعب انگیزتر است . در جهان است 
  . منتقل می شود 

نفـر   3از هر  به میکروب سل آلوده هستند و) میلیارد نفر2(در حال حاضر یک سوم جمعیت جهان 
  . یک نفر در جهان آلوده به میکروب سل است 

  . در هر ثانیه یک نفر به باسیل سل آلوده می شود 
  . ثانیه یک نفر به بیماري سل مبتال می شود  4در هر 
  .ثانیه یک نفر در اثر ابتال به بیماري سل می میرد 10در هر 

سنین بـاروري اسـت و از آنجـا کـه بیشـتر       بیماري سل کشنده ترین بیماري عفونی در بین زنان در
افراد جوان را در سنین باروري مبتال می سازد بیشترین تعداد کودکان یتیم ناشی از بیماري سل مـی  

هیچ بیماري دیگري به اندازه بیماري سل موجب کاهش درآمد و از هم گسـیختگی خـانواده   . باشد 
  . صاد جامعه لطمه نمی زند هیچ بیماري دیگري همانند سل به اقت. ها نمی شود 

میلیون نفر به علت بیماري سل فوت کرده اند در حالی که بـا توجـه بـه     5/3بالغ بر  2000در سال 
  .اینکه بیماري سل قابل درمان است تمام مرگ هاي ناشی از سل قابل پیشگیري است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مبارزه با سل مقرون به صرفه ترین سرمایه گذاري بهداشتی است 
 پیشگیري براي همه= یمار درمان یک ب
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  بیماري سل

  
در اکثریت مـوارد  . یوم هاي سلی ایجاد می شود بیماري عفونی است که در اثر مجموعه مایکوباکتر

که می تواند تقریباً تمام اعضاي بدن ) . یعنی نوع انسانی است (ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
میکروب سل پس از گرفتـاري ریـه   . را مبتال سازد ، ولی شایع ترین شکل بیماري سل ریوي است 

وي، و یا به علت مجـاورت اعضـاء مسـتقیماً بـه دیگـر      می تواند از طریق جریان خون ، عروق لنفا
  . قسمت هاي بدن منتشر شود 

  . به ترتیب بیماري به دو شکل در انسان تظاهر می کند 
  :سل ریوي 

موارد ابتال به سل را تشکیل می دهد و نزد بالغین غالباً همراه با اسمیر خلط مثبت است کـه  % 80از 
مواردي که در آنها خلط در آزمایش مسـتقیم منفـی یـا    .  تاس در آن صورت به شدت قابل سرایت

  . خلط در کشت مثبت باشد کمتر مسري می باشد 
  : سل خارج ریوي 

  . ابتال سایر اعضاي بدن به سل غیر از بافت ریه ها را از سل خارج ریوي می گویند 
  

  : انتقال عفونت 
اسـت بـه   ) یعنی اسمیر خلط مثبـت (بیماري سل معموالً توسط فردي که مبتال به سل ریوي مسري 

افراد سالم انتقال پیدا می کند این بیماران با سرفه یا عطسه قطرات ریز حاوي میکروب را در هواي 
از جملـه لیـوان ،   (وسایلی که براي بیماران مسلول استفاده می شـوند  . اطراف خود پخش می کند 

باکتریوم توبوکلوزیس نقشی ندارند ، بنـابراین  در انتقال مایکو... ) قاشق ، چنگال ، حوله ، ملحفه و 
  . به جداسازي وسایل وسایل و لوازم بیماران مسلول نیازي نیست 
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فرد آلوده یا عفونت یافته فردي است که میکروب سل وارد بدن فرد شده ولی عالیم بیمـاري در او  
  . ظاهر نشده است 

به بدن وي تظاهرات بیماري را ایجـاد   فرد بیمار فردي است که میکروب سل پس از ورود و تکثیر
  . کرده باشد 

  :شناسایی بیماران مشکوك به سل ریوي 
  در چه مواردي باید به وجود بیماري شک کرد ؟

هفتـه یـا بیشـتر اسـت کـه       2شایع ترین عالمت ابتال به بیماري سل ریوي ، سرفه پایدار به مـدت  
ن است عالئمی از جمله تنگـی نفـس و درد   معموالً با خلط و گاهی خلط خونی همراه بوده و ممک

تـب ،  : عالئم عمـومی و مشـترك در بیمـاري سـل عبارتنـد از      . قفسه سینه نیز وجود داشته باشد 
  کاهش اشتها ، کاهش وزن ، بی حالی ، تعریق شبانه، خستگی زود رس و ضعف عمومی 

  
  
  
  

  : عالئم سل خارج ریوي به عضو مبتال بستگی دارد به عنوان مثال 
  پرده اطراف ریه ها(درد قفسه سینه و تنگی نفس در سل پلور -
 بزرگ شدن و احیاناً خروج چرك از گره هاي لنفاوي سلی -

مانند زاویه دار شـدن سـتون   (درد و تورم در سل مفصلی و تغییر شکل در سل استخوان ها -
 )فقرات و اختالل حرکتی در اندام ها

 تب و سفتی گردن در مننژیت سلی-سردرد -

 ل ادراري و پیدایش خون در ادرار در سل دستگاه ادرارياختال -

 نازائی در سل اعضاي تناسلی -

بیماریابی سل اصوالً غیر فعال است به این معنی که از بیمارانی که به مراکز بهداشتی درمانی و سایر 
مراکز درمانی دولتی از قبیل خانه بهداشت و مراکز غیر دولتـی مراجعـه مـی کنـد مـوارد مشـکوك       

اما براي افراد در معرض تماس با بیمـاران  . اسایی و به طور مناسب مورد بررسی قرار می گیرند شن
مبتال به سل ریوي خلط مثبت در منزل یـا محـل   ) افرادي که بیش از دو هفته سرفه خلط دار دارند(

  . باید بیماریابی فعال را انجام داد) به خصوص کودکان(کار 

شک به سل را ) به ویژه نزد کودکان و بالغین جوان(ابقه تماس با بیمار خلط مثبت س
 . بیشتر تقویت می کند 
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سل را در تک تک افرادي که با بیمار سلی در یک منـزل زنـدگی مـی    بدین معنی که عالئم بیماري 
سـال   6ساعت دارند و در مورد بچه هاي زیـر   5کنند و یا تماس روزانه در زیر یک سقف بیش از 

  .مثبت طبق جدول پیگیري کودکان در تماس انجام شود  سمیردر تماس با بیماري سل ریوي ا
   

  : روش تهیه نمونه 
روز جمع آوري شده و مورد آزمایش  3تا 2نمونه خلط در عرض  3ه بیماري باید از فرد مشکوك ب

  . میکروسکوپی قرار گیرد 
  . در اولین مراجعه بیمار و زیر نظر پرسنل بهداشت دریافت می شود : نمونه اول 
در همان روز اول یک ظرف خلط به بیمار داده می شود تا صبح زود روز بعـد ، خلـط   : نمونه دوم 

خود را در آن جمع آوري کردن و به واحد ) بعد از بیدارشدن و قبل از خروج از بستر (گاهی صبح
  . بهداشتی بیاورد 

در مراجعه روز دوم به واحد بهداشتی ، پس از تحویل نمونه دوم ، یک نمونه دیگر در : نمونه سوم 
  . همان جا زیر نظر پرسنل بهداشتی از او دریافت می شود 

  
  
  
  

  : توجه 
  .نمونه ها در محلی با تهویه مناسب ، ترجیحاً در هواي باز جمع آوري گردد -
 .میلی لیتر باشد  3-5هر نمونه حداقل باید  -

 . ي می شودنمونه ها در یخچال نگهدار -

 )ساعت 48-72در عرض  حداکثر.(ه آزمایشگاه ارسال گرددنمونه ها باید در اسرع وقت ب -

  
رشحی حاصل از ریه ها پس از سرفه عمیق ، چون تعداد مواد ت :نمونه خلط خوب عبارتست از 

تنها یک نمونه خلط براي . ت می باشد باسیل ها در خلط هاي دفع شده در زمانهاي مختلف متفاو
  .تشخیص کافی نیست 

  .نمونه خلط به ترتیبی که در روش تهیه خلط گفته شد ، گرفته شود  3بنابراین حتماً باید از بیمار 
 . بهداشتی یا بهورز باید پیگیري مناسب جهت دریافت جواب آزمایش را انجام دهد ضمناً کارمند 

  

نمونه اي که زیر نظر کارمند بهداشتی جمع آوري می شود بهتر از نمونه اي است که خود 
 .بیمار گرفته می شود 
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  : طبقه بندي بیماري 
 سل خارج ریويو سل ریوي همانطور که در قسمتهاي قبلی گفته شد بیماري سل به دو نوع 

  . تقسیم بندي می شود در این میان سل ریوي خود به دو گروه تقسیم می شود 
  
  
  

  : سل ریوي 
  
  
  

  . به بیماري اطالق می شود که یکی از شرائط ذیل را داشته باشد سل ریوي اسمیر مثبت  زمانی
  . داشته باشد ) آزمایش  3از (آزمایش اسمیر خلط مثبت  2بیماري که حداقل  -
یا بیماري که فقط یک آزمایش اسمیر خلط مثبت داشته باشد و تغییرات رادیوگرافیک  -

 . باشد قفسه سینه مؤید سل ریوي 

بیماري که فقط یک آزمایش اسمیر خلط مثبت داشته و یک مورد نیز کشت مثبت خلط  -
 . داشته باشد 

  
منفی اطالق می شود که یکی از شرایط ذیل را داشته  زمانی به بیماري سل ریوي اسمیر

  :باشد 
 هفته انجام داده باشد و در 2سري آزمایش اسمیر خلط سه نمونه اي به فاصله حداقل  2 -

هر سري تمام نمونه ها منفی باشد و تغییرات رادیو گرافیک قفسه سینه و یا کشت خلط 
روز درمان آنتی بیوتیکی وسیع الطیف در  14تا  10وي مؤید سل ریوي باشد و عیلرغم 

د پزشک مبنی بر شروع یک دوره کامل ضحال عمومی بیمار تغییري ایجاد نشود و تصمیم 
  .سل باشد

  یا
  .م مطرح کننده سل که تمام شرائط زیر را داشته باشدبیماري با عالئ -

انجام داده باشد ) حداقل دو نمونه اي(به شدت بد حال باشد و یک سري آزمایش اسمیر خلط 
ل ریوي باشد و تصمیم رات رادیوگرافی قفسه سینه مؤید سی باشد و تغییو تمام نمونه منف

  .پزشک بر شروع یک دوره زمان کامل ضد سل باشد
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  یا
بیماري که آزمایش هاي اولیۀ اسمیر مستقیم خلط منفی بوده ولی آزمایش کشت خلط او  -

 .مثبت گزارش شود

  
  سل خارج ریوي

  :به ابتالي سایر اعضاي بدن به غیر از ریه ها اطالق می شود شامل موارد زیر است
ناسلی و مننژ در ت -گره هاي لنفاوي، استخوانها و مفاصل ،دستگاه ادراري،) پرده جنب(پلور ابتالي 

  .این گروه قرار دارند
  درمان

اساس درمان بیماري سل را درمان داروئی تشکیل می دهد حداکثر موارد خطر سرایت بیماري پس 
از دو هفته از آغاز درمان مؤثر از بین رفته و با تکمیل دوره درمان، منبع عفونت از جامعه حذف 

ا اقدام اساسی یراي پیشگیري از گسترش بیماري بنابراین درمان بیماري مسلول تنه. خواهد شد
محسوب شده و به همین دلیل این درمان بطور رایگان در اختیار بیماران مبتال به سل قرار داده می 

  .شود
  :اهداف درمان بیماران مبتال به سل عبارتند از 

  بهبود بیماران مسلول -1
 پیشگیري از مرگ یا عوارض ناشی از بیماري سل -2

 گسترش بیماريپیشگیري از  -3

 پیشگیري از پیدایش موارد مقاوم به درمان -4

 پیشگیري از پیدایش موارد عود -5

  .به منظور اجراي درمان مؤثر باید موارد ذیل را رعایت کرد
  .از مجموعه مناسب داروها، با دوز کافی و براي مدت مناسب استفاده شود -
ف دارو توسط بیمار از مصر) مان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیمدر( DOTSبا اجراي  -

 .مطمئن شد

با اجراي نظارت مستقیم بر درمان از پیدایش و بروز عوارض جانبی در بیماران جلوگیري  -
 .نمود

 .با انجام آزمایش خلط در فواصل معین ، روند درمان را تحت نظارت و پیگیري قرار داد  -

دسته ) 2یا  1(ه در یکی از این گرو) ریوي و خارج ریوي( گروه درمانی  2در درمان سل 
  .بندي می شوند
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در حال حاضر داروهاي اصلی ضد سل که کاربرد اساسی در درمان و کنترل بیماري 
  :دارند عبارتند از

  S)( ، استرپتومایسین) E(وتول، اتامب) Z(، پیرازینامید) R(، ریفامپین) H(ایزونیازید
  :توجه

  .مصرف کرد) ناشتا(نه همه داروهاي ضد سل را باید صبحها ، قبل از خوردن صبحا
  

  جدول دارویی و مقدار تجویز روزانه داروهاي خط اول ضد سل
فرآورده هاي دارویی موجود  mg/kgمقدار روزانه  دارو

  در ایران
  میلی گرم 300و  100قرص  H(  5(ایزونیازید
  میلی گرم 300و  150کپسول   R(  10(ریفامپین

  میلی گرم 500قرص   Z(  25(پیرازینامید
  میلی گرم 400قرص   E(  15(تولواتامب

  .آمپول یک گرمی دارد  S  15)( استرپتومایسین
نیز ) سال 50باالتر از (مصرف استرپتومایسین در دوران بارداري ممنوع است و در افراد مسن 

  .میلی گرم است 750حداکثر مقدار روزانه توصیه شده 
. را نباید افزایش داد ) زمان شروع درماندر (با افزایش وزن بیمار در طی دمان، دوز اولیه دارو ها 

بیماران جدید تحت درمان با رژیم کوتاه مدت شش ماهه قرار می گیرند که این  DOTSدر 
  .مرحله است 2درمانی مشتمل بر 

و ) وتولید، ریفامپین، پیرازینامید، اتامبایزونیاز( دارو  4ماه با  2به مدت : مرحله حمله اي -1
ر از کارکنان بهداشتی و یا فردي آموزش دیده و معلمین انجام تحت نظارت مستقیم یک نف

در این مرحله حداکثر باسیل ها کشته می شود و هر دو هفته یک بار بیمار توسط . می شود
  .پزشک ویزیت می شود

بطور روزانه ادامـه مـی   ) ایزونیازید و ریفامپین(به مدن چهار ماه داروي : مرحله نگهدارنده -2 
یادآوري است که مراجعات در این مرحله بطور هفتگی انجام می پذیرد و هر چنـد   یابد الزم به

که بر اساس شرایط می تواند با نظارت مستقیم روزانه و یا بصورت مراجعات حداکثر دو هفتـه  
که در ایـن مرحلـه   . اي و هر ماه یک بار بیمار توسط پزشک ویزیت می شود نیز صورت گیرد

  .و باکتري فاز نهفته نابود خواهند شدباکتري هاي باقی مانده 
 



 
 

١١٣ 
 

  : درمان بیماران بر حسب گروه درمانی
  مرحله نگهدارنده  مرحله حمله اي  بیماران تحت درمان  درمانی

  :بیماران جدید با   1
  اسمیر مثبت
  اسمیر منفی
  خارج ریوي

HRZE 2 ماه  
  یا
HRZS 2 ماه  

HR 4 ماه  
  

  موارد عود  2 
  موارد شکست درمان

 از شروع درمان بایدقبل ( سایر
یک نمونه خلط جهت انجام 

زمایشگاه مرکز آکشت به 
  .)بهداشت استان ارسال گردد

HRZES 2 ماه  
  و

HRZE1 ماه  

HRZE 5 ماه  

  
  :پایش روند موفقیت درمان

  :پایش موارد ریوي اسمیر مثبت
ت نمونه خلط تهیه و جه 2در فواصل زمانی معینی بر اساس گروه درمانی مربوط، هر بار   

  .انجام آزمایش مستقیم به آزمایشگاه ارسال می گردد
ماه ( نی درمان ایان ماه چهارم و در طی ماه پایاپایان ماه دوم،پ« 1این فواصل زمانی در گروه درمانی 

در پایان ماه سوم ، پایان ماه پنجم و در طی ماههاي پایانی درمان  2و در گروه درمانی  »است) ششم
  .است) ماه هشتم (

ه قابل توجه این است که مثبت شدن یکی از این دو نمونه خلطی که در هر مرحله از پایش نکت
  .درمان بیماران تهیه می شود جهت اعالم مثبت بودن نتیجه آزمایش در آن مرحله کافی است 

زمان بندي پایش درمان به وسیله آزمایش خلط در بیماران مبتال به سل ریوي خلط 
  مثبت

ش اسمیر زمان انجام آزمای
  خلط

                      1گروه درمانی 
  هماه 6رژیم  

  2گروه درمانی 
  هرژیم هشت ماه

  پایان ماه سوم  پایان ماه دوم  پایان مرحله حمله اي
  پایان ماه پنجم  پایان ماه چهارم  در طی مرحله نگهدارنده

  در طی ماه هشتم  در طی ماه ششم  پایان درمان
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  :منفی پایش موارد ریوي اسمیر 
پایش موارد اسمیر منفی نظارت بر جدول دریافت دارو در کارت درمان سل بیمار و مشاهده اینکه 

می باشد همچنین در پایان ماه دوم باید اسمیر خلط از یش را در موعد مقرر دریافت کرده داروها
از راه معاینات بیمار گرفته شود پس از این مرحله ، افراد مبتال به سل ریوي با اسمیر منفی اغلب 

 .بالینی و نظارت بر نحوه دریافت دارو پایش می شوند

  
  :پایش موارد خارج ریوي

عالوه بر نظارت بر نحوه دریافت دارو، بیمارانی که به انواع خاصی از سل خارج ریوي مبتال 
  .باید به طور منظم به وسیله متخصص دیده شوند) سل استخوانمثال بعنوان (هستند 

دو ماه است ، ولی اگر نتیجه آزمایش اسمیر خلط مورد  1اي در خصوص گروه مرحله حمله 
ثبت باقی مانده یک نمونه ت در پایان ماه دوم درمان هنوز مجدید مبتال به سل ریوي اسمیر مثب

و درمان حمله اي را را تا پایان ماه .خلط جهت انجام کشت به آزمایشگاه سل استان ارسال گردد
و سپس درمان . زمایش خلط را مجدداً ادامه می دهیمه و در پایان ماه سوم، آادامه دادسوم نیز 

خلط آغاز می کنیم و جواب مثبت  شنگهدارنده را بدون توجه به مثبت یا منفی شدن نتیجه آزمای
  .خلط را پیگیري می کنیم

ش سه ماه است ، ولی اگر در پایان ماه سوم، هنوز آزمای 2مرحله حمله اي در خصوص گروه 
  .اسمیر خلط بیمار مثبت باشد درمان مرحله حمله اي را تا پایان ماه چهارم ادامه می دهیم 

و بعد در پایان ماه چهارم آزمایش خلط تکرار می کنیم ،و اگر هنوز مثبت ) بدون استرپتومایسین(
را باقی مانده باشد، کشت خلط و آزمایش حساسیت داروئی انجام می دهیم ولی درمان نگهدارنده 

  .نیز آغاز می کنیم
ن در هر دو گروه درمانی در صورت مثبت بودن در تمامی موارد  پیگیري درمان بیمارا -

سل آزمایشگاه  ونه خلط جهت کشت و آنتی بیوگرام بهجواب آزمایش اسمیر مثبت یک نم
  .العمل ادامه پیدا می کندستان ارسال شده و درمان طبق دستورا

ران مبتال به سل ریوي به منظور کمک به تشخیص و تعیین شروع و پایان درمان بیمادر  -
 .بهبودي ضایعات، از رادیوگرافی قفسه سینه استفاده می شود
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 *DOTS )چیست؟) درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم  
با اجراي درمان استاندارد کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم،حداقل در طی درمان حمله اي و 

باید ) یعنی مخازن انتشار بیماري(یماران مبتال به سل ریوي با اسمیر خلط مثبت حداقل براي تمام ب
  .از مصرف دارو توسط بیماران اطمینان حاصل کرد

مطلوبترین روش جهت نظارت مستقیم بر درمان این است که بیماران داروهاي مصرفی هر روز 
کنان بهداشتی بخورند، در رژیم درمانی، در برابر دید کار خویش را در طول مرحله حمله اي

اجراي نظارت روزانه را می توان بر عهده فرد مطمئن و  باشدئطی که چنین امري امکان پذیر نشرا
  قرار داده )  فراد خانواده بیمارانبعضاً یکی از ا... نظیر معلم، معتمد محل، و ( آموزش دیگري 

ی در فی بیمار به صورت هفتگمرحله حمله اي درمان، داروي مصر که در این صورت در می شود
 بدین ترتیب، مراکز ارائه خدمات بهداشتی. قرار داده می شود ) بر درمان راظن(اختیار فرد مورد نظر 

ظر بر درمان که همراه با بیمار خواهد بود ، در جریان روند درمان ان درمانی هر هفته از طریق فرد
معموالً داروي مصرفی به ) مرحله نگهدارنده (در چهار ماه ادامه درمان . بیمار قرار می گیرند

صورت هفتگی به خود بیمار تحویل داده می شود و وجود ناظر بر درمان الزامی نیست هر چند که 
 .بهتر است در طول این مرحله نیز مصرف دارو تحت نظارت مستقیم باشد 

  
یکبار و در دوره هفته  2توصیه می شود که بیمار در طول مرحله حمله اي درمان حداقل هر 

  .نگهدارنده نیز ماهی یکبار توسط پزشک مربوط معاینه و مورد بررسی قرار گیرد
و همچنین  2به خاطر داشته باشید که اجراي نظارت مستقیم روزانه ، جهت بیماران گروه درمانی 

 .در تمام طول دوره درمان الزامی است) MDR(بیماران مبتال به سل مقاوم

  
  است؟ضروري  DOTSچرا 

همچنین .و حتی بیشتر است% 90-%95میزان دستیابی به موفقیت درمانی معادل  DOTSبا اجراي 
 30کرده و آگاه حداقل  بر اساس این مطالعات، حتی در کشورهاي پیشرفته و بیماران تحصیل

 درصد بیماران به علت احساس بهبودي درمان را بطور کامل و تا پایان ادامه نداده و بعد از مدتی
عالوه بر این که مصرف دارو توسط  DOTSداروهاي خود را قطع می کنند در حالی که با اجراي 

  بیمار زیر نظر مستقیم کارکنان بهداشتی و یا افراد تعلیم دیده صورت می پذیرد ، روش استانداردي
  

 
*Directly  Observed Treat Ment Short Cours  
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شود که میزان موفقیت درمانی را به حد کمال می رساند در ن استفاده می نیز جهت درمان و پایش آ
خواهد رسید و این امر به ادامه %  70، موفقیت درمان به کمتر از  DOTSحالی که بدون اجراي 

  .انتقال بیماري در جامعه و افزایش موارد سل مقاوم به درمان منجر می شود
  
  
  
  

  بررسی اطرافیان بیمار
  .سل ریوي با اسمیر خلط مثبت نیاز به بررسی دارند  اطرافیان بیمار مبتال به

  :بالغینبررسی 
 3در صورتی که فردي دچار سرفه باشد به عنوان مورد مشکوك به سل مورد بررسی قرار گیرد و 

  .نمونه خلط جهت آزمایش از وي تهیه شود
ادآوري آنها یاطرافیان عالئم خاصی نداشته باشند ضمن آموزش عالئم بیماري، کافی است به اگر 

صیه می شود که یک ماه بعد نیز این افراد تو.احساس ناراحتی مراجعه نمایند  شود  تا در صورت
  .مورد معاینه قرار گیرند
  :بررسی کودکان

 3روز که داراي  29ماه و  11سال و  5از بدو تولد تا (سال  6کودکان به ویژه کودکان کمتر از 
  .شد باید به عنوان بیمار مبتال به سل تحت درمان قرار گیرندمعیار از معیارهاي پنجگانه ذیل با

  
  :معیارهاي پنجگانه تشخیص سل کودکان

  داشتن سابقه تماس نزدیک با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت  -1
  )گوشه گیري، افت منحنی رشد ،سرفه، کاهش وزن، بی اشتهائی(وجود عالئم بالینی  -2

 تست توبرکولین مثبت -3

 شکوك ریهرادیوگرافی م -4

کودکان اکثراً قادر به نمونه گیري خلط نمی باشند زیرا خلط را ( خلط یا شیره معده مثبت -5
 )بلع می کنند

معیار از معیارهاي پنجگانه را داشته باشد باید توسط متخصص اطفال ویزیت شده و  3کودکی که 
  .بیماري سل تائید یا رد گردد

 .درمان ناکامل و ناقص سل ، به مراتب از درمان نکردن بیماران بدتر است
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ممکن است آزمون توبرکولین منفی و فرد ) رگسال اعم از کودك یا بز(در موارد آلودگی جدید 
. ظاهراً سالم باشد و بروز عالئم بیماري و مثبت شدن آزمون ممکن است با تأخیر همراه شود

  .بنابراین، بررسی مجدد اطرافیان یک ماه بعد از ویزیت اولیه توصیه می شود 
قال دهنده باسیل به کودك اگر بیمار کودك است بررسی افراد خانواده جهت شناسایی فرد انت

  .ضروري است
  
  

  پیشگیري
یعنی بیماران مبتال به سل ریوي با اسمیر خلط (راه پیشگیري از سل، حذف منابع انتشار بیماري 

بطور کلی با انجام اقدامات ذیل میتوان خطر انتقال .از طریق درمان مؤثر ضد سل است ) مثبت
  .عفونت را تا حدي کاهش داد

  :کلی
  آموزش بهداشت -سطح بهداشت در جامعه و محیط زندگی افراد                 ارتقاء -
  تغذیه مناسب -تهویه و نور کافی در اتاق بیمار                                           -

  :خاص
  پروفیالکسی داروئی با ایزونیازید

ماه  6وزن بیمار و براي مدت به ازاي هر کیلوگرم میلی گرم  5پیشگیري با ایزونیازید به مقدار 
این درمان فقط براي .پیشرفت عفونت ناشی از مایکوباکتریوم سلی به طرف بیماري سل می شود 

  :افراد در معرض خطر ضروري است به ویژه
  مادران مبتال به سل ریوي با اسمیر خلط مثبتنوزادان  -
 5بیش از  P.P.D امعرض تماس با بیمار اسمیر مثبت ی سال که در 6کودکان کمتر از  -

 .میلی متر که عالئم بالینی بیماري سل را ندارند

 )ژ.ث.ب(BCGون ناسیواکسی -

منظور ایجاد  واکسن حاوي باسیل گاوي زنده ضعیف شده است که سیستم ایمنی را به -
 .الزم براي ایجاد بیماري را ندارد) توانائی(ولی ویروالنس محافظت حساس می کند ، 

می توان از  BCGداده است که با واکسیناسیون نوزادان به وسیله رسی هاي متعدد نشان بر
زاي بیماري یعنی سل ارزنی و مننژیت سلی در دوران طفولیت       مرگو بروز موارد خطیر 

سل  به عمل آورد و بعد از چند سال اثر محافظت کننده در مقابل ابتال به بیماريجلوگیري 
در بدو تولد به طور داخل جلدي  BCGست واکسن بر اساس دستورالعمل الزم ا.را ندارد

  .افراد خانواده بیماران مسلول مشمول پیگیري فعال هستند
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این میزان براي .میلی لیتر تلقیح شود  05/0در قسمت فوقانی بازوي راست و به میزان 
میلی  1/0کودکان تا سن یک سالگی کفایت می کند، اما براي سنین بیش از یک سال مقدار 

 .لیتر توصیه می شود

سالگی بدون انجام تست  6کرده باشد تا سن را دریافت ن   BCGکودکی که در بدو تولد  -
  .را دریافت نماید BCG می تواند واکسن توبرکولین 
  : BCGممنوعیت واکسن 

باید دانست واکسیناسیون کودکان با HIV  لوسمی، نوزادان داراي عالئم تب زرد با عالئم عفونت
BCG دارد زیرا نوع سرایت  احتماالً در پیشگیري از گسترش بیماري سل در جامعه تأثیر ناچیزي

کننده بیماري، یعنی سل ریوي خلط مثبت نزد کودکان شایع نیست و از طریقی این واکسن در 
  .پیشگیري از بروز سل نیز هنوز مورد سوال است

  .در تمام طول زندگی کافی است BCGنتایج یک بار 
  :عوارض داروئی

سل به هر گونه عارضه داروئی به اتمام لب بیماران مبتال به سل درمان خود را بدون ابتال به اغ
  .و سریع عوارض بر عهده پزشک و کارکنان بهداشت است رساند تشخیص به هنگام

همچنین آموزش .بنابراین، باید بیماران را در هر بار مراجعه از نظر بروز این عوارض بررسی کنند 
موقع آنها ضروري بمیت گزارش کامل بیماران و افراد ناظر بر درمان در زمینه عوارض داروئی و اه

  .است
ید و شدگروه خفیف  2به لحاظ سهولت در تصمیم گیري، عوارض جانبی داروهاي ضد سل به 

ولی باید به بیماران توصیه کرد که در هر دو حالت عالئم نشانه هاي بروز .تقسیم شده است 
  .عوارض را فوري گزارش دهند

یابند بنابراین بهتر است درمان ضد سل را همان دوز  عوارض خفیف معموالً خود به خود بهبود می
اولیه ادامه داد، یا در صورت لزوم ، بعضی داروهاي غیر سلی را جهت درمان عالمتی عوارض 

باید به خاطر داشت که حتی عوارض خفیف نیز ممکن است .داروئی به رژیم داروئی بیمار افزود
ن باید در چنین حالتی به بیمار اطمینان داد و او را بنابرای.مانع مصرف منظم دارو توسط بیمار شود

  .براي ادامه درمان تشویق کرد
در صورت بروز عوارض شدید داروئی باید بالفاصله مصرف دارو ها را متوقف کرد و بیمار را 

  .فوري به بیمارستان ارجاع داد تا داروي مسئول شناسائی و رژیم داروئی مناسب تجویز شود
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امپین اثرات داروهاي ضد بارداري را کاهش می دهد و ممکن است به بارداري مصرف ریف :توجه
بنابراین استفاده از روشهاي غیر هورمونی پیشگیري از بارداري را تا یک ماه . ناخواسته منجر شود 

  .پس از پایان دوره درمان ضد سل به بیمار توصیه کنید
به رنگ نارنجی مایل به قرمز در می آید که به دنبال مصرف ریفامپین ادرار و سایر ترشحات بدن 

  . عارضه محسوب نمی شود، فقط باید در این مورد به بیمار آگاهی و اطمینان داد
  عوارض داروئی

  
  

  عوارض
  خفیف

  اقدامات الزم  داروهاي احتمالی  عارضه داروئی
بی اشتهائی،تهوع و 

  درد شکم
دوز داروها کنترل شود درمان ادامه   ریفامپین

و داروها هر شب قبل از خواب یابد 
  مصرف شود 

  .آسپرین تجویز و مصرف شود  پیرازینامید  درد مفاصل
احساس سوزش در 

  پاها
و تجویز ) میلی گرم 40(پیریدوکسین   ایزونیازید

  مصرف شود
  
  
  
  
  
  
  

  عوارض
  شدید

  
  
  

لکهاي پوستی همراه 
ا بدون وجود تب، ی

ادم، زخم مخاطی و 
  شوك

استرپتومایسین 
ونیازید، ریفامپین، ،ایز

  و گاهی پیرازینامید

تمام داروها متوقف شود بیمار جهت 
  .بستري به بیمارستان ارجاع شود

  

    استرپتومایسین  خارش
    استرپتومایسین  کاهش شنوائی یا کري

سرگیجه و 
  نیستاگموس

استرپتومایسین حذف و اتامبوتول   استرپتومایسین
  .جایگزین شود

ایزونیازید،   زردي
  ریفامپین،پیرازینامید

مصرف تمام داروها متوقف شود 
بیمار جهت بستري به بیمارستان .

  .ارجاع شود
قرمز (اختالل دید رنگ

  )و سبز
مصرف تمام داروها متوقف شود   اتامبوتول

بیمار جهت بستري به بیمارستان .
  .ارجاع شود

ایزونیازید،   استفراغ و گیجی
  ریفامپین،پیرازینامید

داروها متوقف شود مصرف تمام 
بیمار جهت بستري به بیمارستان .

  .ارجاع شود
شوك، پورپورا،   

ترمبوسیتوپنی و 
  نارسائی حاد کلیه

  .ریفامپین حذف شود  ریفامپین
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  :تعریف استاندارد در کنترل بیماري سل
بیماري که در گذشته هیچگاه درمان ضد سل دریافت ننموده و یا سابقه مصرف  :مورد جدید

  .هفته باشد 4د سل در او کمتر از ض داروهاي
بیماري که در حال حاضر با اسمیر خلط مثبت مراجعه کرده ولی در گذشته به دلیل ابتال به  :عود

هر یک از اشکال بیماري سل، یک دوره درمان ضد سل دریافت ننموده و توسط پزشک به عنوان 
  .بهبود یافته و یا تکمیل دوره درمان اعالم شده است

ماه ، یا بیشتر از شروع درمان  5ش مستقیم خلط وي پس از زمایبیماري که آ :درمانشکست 
  .هنوز مثبت باقی مانده و یا در عرض همین مدت پس از منفی شدن مجدداً مثبت گردد

  یا
ماه درمان  2همچنین مواردي که در ابتداي درمان داراي اسمیر خلط منفی بوده ، ولی پس از 

  .شده باشد ازمایش خلط آنها مثبت
مایش خلط وي در پایان ماه آخر سل ریوي با اسمیر خلط مثبت که آز بیمار مبتال به :بهبود یافته

به منظور جلوگیري از عود بیماران ریوي پایان درمان تمامی بیماران اسمیر  .باشددرمان، منفی شده 
  .مثبت باید توام با بهبودي باشد

مل درمان ضد سل را دریافت داشته ولی فاقد معیارهاي بیماري که دوره کا :تکمیل دوره درمان
به عنوان مثال از انجام یا نتیجه آزمایش (طبقه بندي در گروههاي بهبود یافته و شکست درمان باشد 

  .)خلط وي در پایان درمان اطالعی در دست نباشد
باشد و که حداقل یک ماه از درمان ضد سل خود را گذرانده بیماري : درمان پس از غیبت 

  .ماه غیبت از درمان مجدداً با اسمیر خلط مثبت جهت مداوا مراجعه کرده باشد 2حداقل پس از 
  

  )شناسایی موارد مشکوك به سل ریوي(بیماریابی
تمامی  با توجه به اینکه مهمترین عالمت بیماري سل ریوي سرفه خلط دار بیش از دو هفته است

به هر علتی می باشند باید مورد مشکوك بیماري ) و هفتهبیش از د( بیمارانی که داراي سرفه مزمن
  .سل محسوب شوند و نمونه خلط از آنها گرفته شود

می باشند بنابراین به لحاظ بررسی  مزمنافراد دچار سرفه %  1-2در هر جمعیت به طور متوسط 
  .تحت پوشش مرکز بهداشتی چنین محاسبه می شود جمعیتسهل تر موارد مشکوك به سل در 

نفر مشکوك به بیماري سل ریوي باید شناسائی  5تا  3نفر جمعیت در سال حداقل  1000که از هر 
  .نمونه خلط گرفته شود 3گردد و براي هر فرد مشکوك 
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نفر  9نفر جمعیت باید بهورز خانه بهداشت مربوطه در سال حداقل  3000در روستائی با : مثالً 
  .نمونه خلط تهیه کند 3فرد مشکوك  ك به سل ریوي شناسائی کرد و از هرمشکو

  :تجهیزات مورد نیاز خانه بهداشت در زمینه سل
  )به تعداد مورد نیاز ،ظرفهاي مناسب و محل نگهداري مناسب( نمونه خلط -
 )به تعداد مورد نیاز و محل نگهداري مناسب(پاکت مقوائی حمل نمونه خلط  -

 شماره بیماریابی سل به تعداد مورد نیاز -

 مبارزه با سل براي بهورزاندستورالعمل  -

  
  فرم بیماریابی موارد مشکوك: 1شماره فرم 

جایگاه این فرم در هر واحدي است که بیمار مراجعه کرده و یا بیماریابی در آن صورت گرفته 
باشد مرکز بهداشتی درمانی روستائی یا شهري ،خانه بهداشت، پایگاه بهداشتی سیار، 

صوصی و خالصه هر واحد یا کسی که مشکوك به سل خ زندان،بیمارستان، مطب پزشک، بخش
  .ریوي را شناسائی کند مسئول تکمیل این فرم خواهد بود

مهمترین عالمت بیمار مشکوك به سل سرفه بیش از دو هفته می باشد که ممکن است با معیار 
در .د عالئم نظیر بی اشتهائی، کاهش وزن، تب، تعریق، خلط خونی، و درد قفسه سینه همراه باش

مراکز مذکور باید فرد داراي این عالئم شناسائی و فرم بیماریابی در دو نسخه براي وي تکمیل 
خلط تهیه شده از بیمار مشکوك به نمونه  3سپس یک نسخه از فرم تکمیل شده به همراه . شود

 نمونه خلط به 2در مورد پیگیري درمان ، . (زمایشگاه سل مرکز بهداشت شهرستان ارسال شودآ
) واحد تکمیل کننده فرم(نسخه دوم در محل بیماریابی ) همراه فرم شماره یک ارسال می شود

  .نگهداري خواهد شد
  :در این فرم باید

  .بطور کامل و واضح نوشته شود...) مرکز بهداشتی، خانه بهداشت و ( نام محل بیماریابی  -1
 .نام و مشخصات بیمار به طور کامل و واضح نوشته شود -2

 .آنچنان ثبت شود که به سهولت قابل شناسایی و دسترسی باشد مارنشانی بی -3

شماره سل شهرستان همان .(شماره سل شهرستان باید براي بیماران تحت درمان ثبت شود  -4
شماره اي است که در بدو تشخیص توسط پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان براي هر 

یق مرکز بهداشت به مرکز بیمار مشخص و ضمن ثبت در دفتر ثبت سل شهرستان از طر
 .)درمان کننده مربوط اعالم می شود
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که اگر منظور از آزمایش خلط تشخیص بیماري ( علت انجام آزمایش باید مشخص شود  -5
است باید خانه مقابل تشخیص بیماري را عالمت زد ولی اگر فرد مزبور بیمار مبتال به 

نتیجه درمان براي او انجام سلی است که آزمایش خلط در طی درمان و با هدف کنترل 
 .)گرفته باشد باید خانۀ مقابل ادامۀ درمان را عالمت زد

منظور از عالئم بالینی و شکایات این است که فرد با چه تابلو و عالمتی که به ترتیب  -6
 .)اهمیت مطرح شده مراجعه نموده است

ه سل تشخیص شخص در گذشته مبتال ب منظور از سابقۀ ابتالي قبلی به سل این است که -7
 .داده شده است

 .منظور از مصرف قبلی داروهاي ضد سل ، سابقه مصرف دارو بیش از یک ماه است -8

در این فرم ثبت می  ب ث ژ وجود داشته باشد تلقیح ب ث ژ قبلی تأیید و اگر اسکار -9
 .شود

شماره مسلسل نمونه ها باید به همراه تاریخ هاي دریافت آنها از بیمار و ارسالشان  -10
شماره مسلسل نمونه ها نشان می دهد که نمونه .زمایشگاه در جدول مربوط ثبت شود به آ

از اول ) واحد تکمیل کننده فرم(خلط دریافتی چندمین خلط گرفته شده در محل بیماریابی 
 .سال تا آن تاریخ است

بهورز از میان جمعیت تحت  1380اگر در یک خانه بهداشت از روز اول فروردین سال : مثال
نمونه خلط دریافت کرده است شماره هاي  60نفر مشکوك به سل داشته و از آنها  20وشش خود پ

، 61به ترتیب نمونه گرفته شده  )که باید سه نمونه خلط بدهد( 21مسلسل نمونه هاي خلط نفر 
  .خواهد بود 62،63

  .قسمت زیر این فرم توسط آزمایشگاه تکمیل می شود -11
فتـر آزمایشـگاه سـل نیـز بایـد در ایـن       ا به آزمایشگاه ، شماره دنمونه ه عالوه بر تاریخ وصول

این شماره نشان دهنده تعداد افراد مشکوکی است که از ابتداي هـر سـال در   ( قسمت ثبت شود
  )آن آزمایشگاه اسمیر خلط انجام داده اند

  .در جدول نتایج آزمایشگاهی در ستون نمونه فقط نمونه اول، دوم و سوم ذکر می شود
ایش کننده در ستون تاریخ، تاریخ انجـام آزمـایش خلـط در سـتون کیفیـت نمونـه ، شـکل        آزم

ظاهري احیاناً خشک یا ناکافی بودن و در ستون نتیجه فقط مثبت یا منفی شدن نتیجه اسـمیر را  
یر تهیه شده از هر یـک  ودن بسته به شدت مثبت بودن اسمدر ستون درجه مثبت ب. ثبت می کند

فقط در صورتی که ستون اول براي نمونه ها . تون مربوط عالمت زده می شوداز نمونه ها در س
  .میدان میکروسکوپی مرقوم شود 100مشاهده شده در   AFEعالمت داشته باشد، باید تعداد 
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  .آزمایش کننده در نهایت نام خود را نوشته و فرم را امضاء می کند
ـ   در قسمت مالحظات این بخش از فرم نیز ، پسخوراندها  هي الزم درباره نـواقص ارسـال نمون

از جمله نشـت  ( یا عدم ارسال صحیح نمونه هاي خلطصحیح فرم بیماریابی  تکمیل عدم 
خلط، خالی بودن ظرف یا ناکافی بودن خلط یا عدم حمل ظروف خلط با استفاده از جعبـه  

توسـط  دریافـت نتیجـه آزمـایش    انتهاي فرم، محلی براي ثبت تـاریخ   در.ذکر می شود... و 
  .مرکز درمانگر در نظر گرفته شده است که تکمیل آن ضروري است

  
  کارت درمان سل:  2فرم شماره 

محسـوب مـی شـود و بایـد توسـط پزشـک        کارت درمان سل معادل پرونده بیمار مبتال به سل
البتـه در شـرایط محـدودي ممکـن اسـت      . ر در مرکز درمان کننده تکمیل شودمعالج مستق

ه سل شهرستان، کارت درمان را تکمیل و به مرکـز درمـان کننـده اي    پزشک هماهنگ کنند
نکته حائز اهمیت ، تالش . (ارسال کند که بیمار جزء جمعیت تحت پوشش آن مرکز است

  .)براي استقرار و تقویت استراتژي ادغام برنامه مبارزه با سل در نظام شبکه است
تحـت نظـارت مسـتقیم آن مرکـز دارو را     پس این بیماري یا با مراجعه به مرکـز درمـان کننـده    

دریافت می کند و یا یکی از کارکنان بهداشتی آن مرکز یا فرد ناظر مطمئن و اموزش دیـده  
جهت دادن دارو ،روزانه به منزل بیمار مراجعه و پـس از نظـارت بـر مصـرف دارو توسـط      

هداشـتی  اگر بیمـار تحـت پوشـش مرکـز ب    .بیمار مراتب را روي کارت درمان ثبت می کند 
درمانی روستائی است این فرم در دو نسخه تنظیم میشود، نسخه اصلی کارت درمـان او در  
همان مرکز بهداشتی درمانی نگهداري می شود اما نسخه دوم کـارت درمـان وي بـه خانـه     
بهداشتی فرستاده می شود که بیمار تحت پوشش آن است تا مصـرف روزانـه دارو توسـط    

و سپس به طور روزانه در کارت درمـان  .رت بهورز انجام گیردبیمار در حضوز و تحت نظا
  .ثبت شود
  :فرم باید

  :در این فرم
  .مشخصات و نشانی کامل بیمار به دقت نوشته شود -1
نام و نشانی یکی از نزدیکان بیمار به دقت ثبـت شـود تـا اگـر بیمـار بـدون اطـالع مرکـز          -2

نشانی جدید بیمـار را یافـت و ثبـت     درمانگر تغییر مکان داده باشد با مراجعه به وي بتوان
 .نمود
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به هر بیمار مبتال به سـل کـه در دفتـر سـل     (شماره سل شهرستان بیمار به دقت ثبت شود  -3
شهرستان ثبت می شود ، شماره اي تعلق می گیرد که شماره سل شهرستان نامیده می شود 

ز اول سـال  این شماره نشان می دهد که بیمـار مزبـور چنـدمین بیمـاري اسـت کـه از رو      .
شماره سل شهرستان براي هر .تشخیص داده شده و در دفتر سل شهرستان ثبت شده است 

بیمار توسط پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان تعیین و به مرکز درمان کننده اعـالم مـی   
 .)شود

الزم بـه ذکـر   (نام محل بیماریابی و همچنین مرکز درمان کننده به طور کامـل نوشـته شـود    -4
بیماریابی همان واحدي است که به ابتالي فرد به بیمـاري سـل مشـکوك و    است که محل 

ارسـال نمـوده و سـبب    یا نمونه هاي تشخیصـی او را بـه آزمایشـگاه ارجـاع      بنابراین او و
اما مراکز درمان کننده که می توانـد همـان محـل بیماریـابی  و یـا      .تشخیص گردیده است 

 .)ن دارو دریافت می کندواحد دیگري باشد مرکزي است که بیمار از آ

تمام متغیرهاي جنس، سن، ملیت، وضعیت تاهل، اسکار ب ث ژ ، و سابقه تلقیح ب ث ژ  -5
) که باید بر حسب میلی متـر نوشـته شـود   (براساس کارت واکسن نتیجه آزمون توبرکولین 

 .ثبت شود

نشان دهنـدة عضـو مبـتال و محـل     (اصطالحات مطروحه در این کارت شامل نوع بیماري  -6
شـامل جدیـد، عـود، درمـان بعـد از غیبـت، وارده و سـایر        (و نوع بیمار)ایگزینی بیماريج

تعاریف مربوطه به نوع بیمار و نوع بیماري در متن دسـتورالعمل بـه تفصـیل    . است) موارد
 آمده است

  :حمله اي کارتدرمان در قسمت مرحله 
تعیین و در خانه مربـوط   گروه درمانی بیمار، با توجه به تعاریف موجود در متن این کتاب، -7

  .عالمت زده شود
در ذیل گروه درمانی تعیین شده براي بیمار مقدار مصرف روزانـه هـر یـک از دارو هـا در      -8

 .خانه مربوط و بر حسب میلی گرم نوشته شود

یعنی جدول پایین صفحه اول و جدول صفحه دوم کارت درمان کـه  : جدول زمانی درمان  -9
 :هاي عمودي هستند ، طبق توضیحات ذیل تکمیل شوند داراي ردیف هاي افقی و ستون

خانه و هر خانه مخصوص روز خاصی از ماه است و سـتون هـاي    31ردیف هاي افقی داراي 
عمودي به ماه هاي درمان مربوط است، نحوه تکمیل این جداول با ذکر مثال زیـر روشـن مـی    

  :شود
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تحت درمان قـرار  ) 1گروه (ط مثبتآذر با تشخیص سل ریوي خل 23براي بیماري که در : مثال
در خانـه اول از سـتون اول ، مـاه    . می زنیم) ×(در ردیف اول با عالمت  23گرفته است ،خانه 

بدیهی است که در خانه هاي بعدي این سـتون بـه ترتیـب    . نوشته می شود) آذر(شروع درمان 
ه بـا نظـارت مسـتقیم یـا     و ادامه درمان بسته به این کـ . نوشته می شود... ماههاي دي، بهمن، و 

  :حالت زیر را خواهد داشت 3بدون نظارت باشد، 
بیمار هر روز داروهاي خود را تحت نظارت مستقیم و در حضـور یـک نفـر نـاظر     : حالت اول

بهورز ، کاردان، کارشناس، پزشک و یا در صورت عدم امکان فردي کامالً مطمـئن و آمـوزش   (
در . مصرف کند) مد محل و یا یکی از افرا خانواده بیماردیده نظیر داوطلب بهداشتی، معلم، معت
به وسیله فرد ناظر   فاصله پس از مصرف دارو توسط بیماراین حالت خانه مربوط به آن روز بال

در خانه مربوطه به روزهایی که بیمار به هر علتی نظیر تعطیل بودن . ( زده می شود) ×(عالمت 
  )ن نظارت مستقیم ، استفاده می کند باید خط افقی کشیدمرکز درمان کننده داروي خود را بدو

 (Directly Observed Treat Ment Short Cours  :  DOTS اجراي استراتژي   (   

هفتگی یا (پس از آموزش هاي الزم دارو هاي ضد سل بیمار براي یک مدت معین : حالت دوم
ضیح داده شود که روزانه داروهاي تحویل خود بیمار شده و به او تو) در شرایط استثنائی ماهانه

تجویز شده را مصرف نماید یعنی بدون نظـارت مسـتقیم و حضـور یـک نفـر نـاظر ، در ایـن        
ولـی بقیـه   . زده مـی شـود  ) ×(صورت خانه مربوط به روزي که دارو تحویل می شود عالمـت  

  .روزها تا روز پایان مصرف دارو هاي تحویل داده شده خط مستقیم کشیده می شود
زم به توضیح است که خانه هاي مربوط به روزهایی که بیمار داروهاي ضد سـل خـود را در   ال

در هر حال به منظـور اعمـال نظـارت کامـل و     .آن روزها مصرف نکرده است باید خالی بماند 
سهولت دریافت نماید اطمینان از اینکه بیمار در تمام طول درمان داروهاي مورد نیاز خود را به 

م داروها براي یک دوره کامل درمان هر بیمار بالفاصله پس از تشـخیص بـه   ماضروري است ت
  .خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی تحویل شود که بیمار را تحت درمان دارد

گاه یافـت ننتیجـه از آزمایشـ   اطالعات مربوط به جدول نتایج آزمایش خلط بالفاصله پـس از در 
  .ت شودباید با دقت کامل در خانه مربوطه ثب

زمایشـگاه  زمایشـگاه سـل شهرسـتان و مقصـود از آ    زمایشگاه محلی، آدر این جدول منظور از آ
  .است) استان، دانشگاه( رفرانس ، آزمایشگاه سل در سطوح میانی

نکته قابل توجه دیگر این است که در ستون آزمایش اسمیر در ماه صـفر، از سـه نمونـه خلـط     
. که باالترین درجـه مثبـت را داشـته باشـد  قیـد مـی شـود       آزمایش شده براي بیمار ،نتیجه اي 

پایش درمان که بسته به گـروه درمـانی بیمـار در     ن در آزمایش هاي انجام شده با هدفهمچنی
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از دو نمونه خلط آزمایش شـده  .می گیردو نیز ماه پایانی درمان صورت  5 یا 3،4یا  2پایان ماه 
  .بت بودن را داشته باشدود که باالترین درجه مثشنتیجه اي ثبت می 

و پایان ماه  1ه درمانی در گرو 2پایان ماه (مله اي درمان از آنجا که اگر بیمار در پایان مرحله ح
آزمایش خلط مثبت داشته باشد باید یک مـاه، درمـان حملـه اي را ادامـه     ) 2در گروه درمانی  3

ي اسـت کـه نتیجـه هـر دو     داده و مجدداً تحت آزمایش مستقیم خلط قرار گیرد و چون ضرور
آزمایش خلط به عمل آمده همراه با ذکر تاریخ و شـماره اسـمیر در یـک سـطر جـدول نتـایج       

ــمت و در قس  ر از خانه هاي مربوط را رسم کرده آزمایش خلط ثبت گردد،باید یک قط
ه آزمـایش دوم را  در قسمت پایینی اطالعات مربوط ب فوقانی اطالعات مربوط به آزمایش اول و

ج آزمایش وزن بیمار از متغیرهایی است که باید در زمانهاي قید شده در جدول نتای.نموده  ثبت
  .در ستون مربوط ثبت شود خلط به دقت اندازه گیري

  :مالحظات
  :در این قسمت اطالعات و یا نتایج ذیل باید نوشته شود

  .نتایج رادیوگرافی ابتدا و انتهاي درمان -1
در صورتی که بیمار صاحب کـارت درمـان،مبتال بـه سـل     (سال  6نتایج بررسی موارد زیر  -2

 :شامل) ریوي اسمیر مثبت باشد

  .سال در تماس نزدیک 6تعداد کودکان زیر  •
 .سال تحت درمان ضد سل 6اسامی کودکان زیر  •

 .سال تحت درمان پیشگیري 6اسامی کودکان زیر  •

  .سال 6نتیجه بررسی موارد تماس باالي  -3
 .خارج ریوي یا احتماالً اسمیر منفی نتایج بافت شناسی در موارد -4

 .تاریخ و علت قطع درمان -5

 .نتایج درمان -6

 .هر گونه اطالعات دیگر مربوط به درمان مانند بروز عوارض دارویی -7

  
  کارت همراه بیمار: 3فرم شماره 

این فرم به صورت کارت مقوایی چاپ می شود و در موقـع شـروع درمـان و تشـکیل پرونـده      
ان کننده تنظیم و به بیمار تحویل داده می شود و بـه بیمـار تأکیـد مـی     توسط پزشک مرکز درم

گردد که تا پایان درمان و بهبودي کامل این کارت را باید همراه خود داشته باشد و در هـر بـار   
  .مراجعه به مرکز درمان کننده کارت را ارائه دهد
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توسط پزشـک  ) دومصفحه (توسط مرکز درمان کننده و پشت کارت ) صفحه اول( روي کارت
  :معالج و یا کارمند بهداشتی ناظر بر درمان به شرح زیر تکمیل می گردد

در این ستون به منظور دریافت دارو و کنترل عوارض دارویـی ،تـاریخ مراجعـه    : تاریخ مراجعه
مراجعات معمول بـراي ویزیـت   . بیمار به مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت ثبت می شود

مرحله حمله اي درمان هر دو هفته یکبار و در مرحله نگهدارنده ماهی یکبـار   توسط پزشک در
  .مگر آنکه مورد غیر مترقبه اي نظیر بروز عوارض دارویی اتفاق  افتاده باشد. صورت می پذیرد

  .در این ستون، تاریخ مراجعه بعدي تعیین و ثبت می شود: تاریخ مراجعه بعدي
  )حداقل ماهی یک بار.(ار پس از کنترل ثبت می شوددر این ستون وزن بیم: وزن بیمار
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  1پیوست 

  
  
  
  

  نحوه تکمیل فرم پیگیري بیماریها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید  
  

  .منظور از تکمیل فرم پیگیري بیماریها را شرح دهید -1
 .را توضیح دهید فرم پیگیرينحوه تکمیل هریک از ستون هاي  -2

  .می گردد؟شرح دهیدبراي کدامیک از بیماریها تکمیل  فرم پیگیري -3
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  بیماري فرم پیگیري

دارند پر می ي از بیماریهاي واگیر و غیرواگیر که نیاز به مراقبت و پیگیري داین فرم براي تعدا
بیمار به ازاي هر بیماري براي هر فرد . وري شده استبیماریها در زیر فرم یادآ ین گونها.شود

مبتال ابتالي به دیابت به عنوان مثال اگر فردي ضمن . یک برگ در داخل پوشه گذاشته می شود
  .برایش منظور شودبه سل هم باشد باید دو برگ یکی براي دیابت و دیگري جهت سل 

  .منتقل می شودکه از روي پرونده خانوار ) : پرونده(خانوار  سمت چپ و باالي صفحه شماره
  .سمت راست و باالي صفحه نام و نام خانوادگی بیمار

  .به روز و ماه و سال شمسی نوشته شودتاریخ تولد : تاریخ تولد
که این تاریخ شامل روز و ماه و سال شمسی بوده و تاریخی است : تاریخ تشخیص بیماري

  .شخیص داده شده استیماري توسط یک کارمند بهداشتی تب براي اولین بار
تاریخی است که اولین عالئم با نشانه هاي اولیه این بیماري : تاریخ شروع اولین عالئم بالینی 

  .ظاهر شده است
تاریخی است که براي اولین بار بیمار به علت : تاریخی که بیمار تحت مراقبت قرار گرفته است

تشخیص بیماري ت قرار گرفته است ، این تاریخ در واقع بعد از تاریخ این بیماري تحت مراقب
تحت مراقبت قرار ) نه بیماري دیگري(است و زمانی است که به منظور درمان این بیماري 

  .گرفته است
در مواردي که بیماري براي اولین بار .این قسمت نام بیماري ذکر می گردد : نوع بیماري
و  هنبود در صورتی که مورد جدید. ته می شودگذاش×بع جدیدداده می شود در مرتشخیص 

و براي بیمارانی که بهبود پیدا کرده اند . گذاشته می شود ×ود ابتالي قبلی باشد در مربع عودع
  .گذاشته می شود ×و تحت کنترل هستند در مربع کنترل بیماري عالمت 

زمایشگاهی و رادیولوژي و غیره بیماري به یکی از اشکال بالینی، آ: چگونگی تشخیص بیماري
از الکتروکاردیوگرافی،الکتروآنسفالوگرافی و سونوگرافی یا مجموعه اي و یا به طریق دیگر مثالً 

گذاشته می  ×این چند روش معموالً تشخیص داده می شود در مربع عنوان مربوطه عالمت 
مربوطه عالمت به چند روش تشخیص داده شده در مربع هاي  در صورتی که بیماري.شود

  .بگذارید
  

  ):16شماره (جدول مراقبت
  .ستون می باشد 8این جدول داراي 
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  .به روز و ماه و سال باید نوشته شود:پیگیري یاتاریخ مراقبت 
خانه (که یا در داخل واحد بهداشتیط به نحوه پیگیري است مربو: نحوه مراقبت و پیگیري

در این ت و یا خارج آنکه در محل مربوطه صورت گرفته اس) بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی
  .می گذارند ×ستون عالمت 

این ستون نام دارو یا دستوردرمانی و یا بهداشتی بطور در : نوع خدمت یا دستور داده شده
  .مشروح ذکر می گردد

نوشته می شود مربوط به که به روز و ماه و سال  تاریخ مراقبت بعدي: خ مراقبت بعديتاری
که این تاریخ بیمار باید مجدداً مراقبت و یا پی گیري شود که معموالً بهتر است  زمانی است که

  .یکی باشد) ستون اول(با تاریخ مراقبت یا پی گیري بعدي 
  

  :دلیل عدم مراجعه در صورت قطع برنامه
در این ستون اگر بیمار به هر دلیلی از ادامه برنامه خودداري کرد به تفکیک در یکی از سه 

  .عالمتگذاري می شود) بودي،مرگ،مهاجرتبه(علت
سه علت مذکور اتفاق بیافتد دلیل آن ه عدم مراجعه و قطع برنامه به دلیل دیگري به جز چنانچ

  . در ستون مهاجرت نوشته شود
بیماریهایی است که در پائین صفحه ذکر شده منظور از تکمیل فرم پی گیري بیماري فقط براي 

که می توانند به هاري منظور کسانی هستند که توسط حیواناتی  در مورد بیماري مشکوك. اند
    .عامل انتقال بیماري هاري باشند گزیده شوند
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  )پرونده(شماره خانوار          فرم پیگیري بیماریها      

  .....تاریخ تشخیص بیمار.... .....تاریخ تولد .......نام و نام خانوادگی
  ..................استتاریخی که بیمار تحت مراقبت قرار گرفته .......ین عالئم بالینیتاریخ شروع اول

       تحت مراقبت       عود  جدید   .................ع بیماري نو
  ............غیره با ذکر نام      بالینی    آزمایشگاهی     رائیولوژي........چگونگی تشخیص بیماري

  
  

اقبت تاریخ مر
  یا پی گیري 

مت یا دنوع خ  نحوه مراقبت یا پیگیري
  دستورات

تاریخ 
مراقبت 
  بعدي

  درصورت قطع برنامه مراجعه دلیل عدم

داخل واحد 
  بهداشتی

خارج واحد 
  بهداشتی

  مهاجرت  مرگ  بهبودي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داخل واحد 
  بهداشتی

خارج از 
واحد 

   بهداشتی

          

  
  :قبت و پی گیري شوندبیماریهایی که باید مرا

تب  -ماالریا - تیفوئید -فلج اصفال –) بالغین و نوزادان(کزاز -دیفتري - سیاه سرفه –خک رس: بیماریهاي واگیر
 -سیفلیس -جذام -هپاتیت - کوکیآنژین هاي استرپتو -مننگوککسی -مننژیت - سالک -سیاه زخم -ریونوا -مالت
  کیست هیداتیک -مشکوك به هاري وکسوپالسموزت - گال -کچلی-)التور(وبا -آبله مرغان -كسوزا

  تاالسمی -گواتر-سرطان -فلبی -کلیوي-آسم -بیماریهاي روانی-فشارخون - دیابت: بیماریهاي غیرواگیر
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  تمرین خارج از کالس

  
را شـرح  منظور از تکمیل فـرم پیگیـري بیماریهـا     -1

  .دهید
 .بیماریهاي واگیري که باید پیگیري شوند نام ببرید -2

بیماریهاي غیر واگیري که باید پیگیري شـوند نـام    -3
 .ببرید

  

  تمرین در داخل کالس 
  

در حضور مربی بطور فرضـی فـرم پیگیـري یـک     
  .بیماري واگیر را تکمیل کنید
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  2پیوست 
  
  
  
  

جداسازي بیماران عفونی و طریقه 
  ضدعفونی کردن وسایل بیماران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  

 
  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید    
 .را تعریف کنید عفونت -1

 .عوامل عفونی مهم را نام ببرید -2

 .طرق مختلف انتقال بیماریهاي عفونی مهم را توضیح دهید -3

 .نکات مهم در خصوص جداسازي بیماران در منزل را بدانید -4

 .ضدعفونی را تعریف کنید -5

  .نده ها و کاربرد آنها را بدانیدانواع ضدعفونی کن -6
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  عفونت تعریف
و تکثیر یافته و باعث رشد له کرده ان حساس حمیماریزا به میزببي که طی آن عامل دفراین  

  بان می شود را عفونت گویندآسیب رساندن به میز
  

  عوامل عمومی عفونت
  .ریکتزیاها،قارچ ها و انگل هاباکتریها، وسها،ویر: عبارت از  •
  

  :سه عنصر الزم استبراي انتقال عفونت 
  )، گاهی عیادت کنندگان و اشیاءبیماران(ع ارگانیسم هاي عفونت زا منب -1
 میزبان حساس -2

 راه انتقال -3

  
بیماربه گروهی از بیماریهاي عفونی و ممانعت از انتشار این ي از ابتال اطرافیان براي جلوگیر

  .به محض بروز بیماري جداسازي بیمار با دقت انجام گیردبیماریها در جامعه بایستی 
  

  ختلف انتقال بیماریهاي غقونیطرق م
  :از طریق تماس بین شخص بیمار با شخص آلوده که خود دو نوع است -1
  آلوده و فرد سالم مانند زرد زخمتماس مستقیم بین شخص  -
 یق دستها که قبالً با عامل عفونی بیماریر مستقیم مانند تماس غیرمستقیم از طرغتماس  -

لها یا ظروف حوله و شانه در کچلحفه، آلوده شده اند یا وسایل و اشیائی نظیر م
 )و غیرهبشقاب،لیوان،قاشق (غذا

یا سرفه به از طریق هوا که عامل بیماري عفونی بوسیله ذرات تنفسی بیمار به دنبال عطسه  -2
  ...مثل سل و سرخک و .اي شخص سالم می رسددستگاه تنفسی یا سطح پوست و مخاطه

ذایی و سبزیجات که بیشتر در آب ، مواد غانتقال از طریق راههایی مانند آلوده شدن  -3
 .مثل حصبه و وبا دیده می شودبیماریهاي عفونی روده اي 

از جمله از طریق دست و انتقال از طریق بندپایان و حشرات که خود طرق مختلف داشته  -4
و خاصیت بال مگس و سوسک در بیماریهاي انگلی ، روده اي یا از طریق نیش 

 .ریاخونخواري حشرات مثل ماال
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دیگر منتقل شود بیشتر از یک راه ممکن است از یک فرد به فرد گاهی یک بیماري عفونی از 
لت آلودگی با ع هکه عامل بیماري هم می تواند از طریق تنفس و هم بمثل بیماري فلج اطفال 
  .دهان به شخص سالم برسد مدفوع بیمار از طریق

  
  عفونی گام مراقبت از تمام بیماراناحتیاطات الزم هن -
دستها باید .بعد از تماس دست با خون و مایعات و ترشحات و مواد دفعی  :شستن دستها -1

  .از این طریق از انتقال عفونت به بیماران دیگر جلوگیري شود. ب و صابون شسته شودبا آ
در ارائه خدمات به هر بیمار عفونی باید از یک جفت دستکش یک بار مصرف : دستکش -2

 .استفاده نمایند

در مراقبت از برخی بیماریهاي عفونی : تفاده از ماسک تنفسی و محافظ چشم و صورتاس -3
  و سل کنگو - خاص مانند تب کریمه

  لوازم مراقبت از بیمار -
لوازمی که براي مراقبت از بیمار مصرف شده و یا خون و مایعات بدن و ترشحات دیگر آلوده 

مخاط با آنها، آلوده شدن لباس و جمع آوري شود که از مواجهه پوست و شده باید بنحوي 
  .ي بعمل آیدبه سایر بیماران و محیط جلوگیرانتقال میکروارگانیسم ها 

براي بیمار باید قبل از مصرف شدن ) چند بار مصرف(لوازمی که مجدداً قابل مصرف هستند
وسایل یک بار مصرف باید به صورت مناسب .مناسب ضدعفونی و استریل شود  دیگر به شکل

  .م شودمعدو
  

  دفع سوزن-
تا به هنگام استفاده از سوزن و سایر وسایل نوك تیز در زمان جمع آوري آنها باید مراقب بود 

  .وارد نشود به فردآسیبی 
  .بعد از استفاده خودداري گردداز قرار دادن در پوش سرسوزن  -
هند به سوراخ شدگی قرار دسوزن ها را از سرنگ جدا نموده و در ظرف مناسب و مقاوم  -

 و به نحو مقتضی معدوم نمایند

  
  نکات الزم در خصوص جداسازي بیماران عفونی در منزل  -
  .وجود بیمار عفونی در منزل به مرکز بهداشتی درمانی گزارش شود -1
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در صورت امکان در یک اتاق به طور جدا از سایر افراد در منزل بستري و نگهداري بیمار  -2
 .شود تا مرحله حاد بیماري طی شود

به (اتاق کافی در منزل براي جدا نگهداشتن بیمار نباشد، بایستی اطفال و اطرافیان را  اگر -3
موقتاً از بیمار جدا کرده و آنها را در ) جز یک نفر که مراقبت از بیمار را بر عهده دارد

 .ن جا دهیدونداشایمنازل خو

فرد مراقب .دهد  و مراقبت از او را انجامبهتر است همیشه یک نفر با بیمار تماس گرفته  -4
غیر ضروري با بیمار اجتناب کرده و پس از هر تماس با بیمار بایستی سعی کند از تماس 

 .یا دست زدن به اشیاء او دستهاي خود را با آب و صابون خوب بشوید

 .ی و گندزدایی شودورد استفاده بیمار بایستی ضدعفونظروف و وسایل م -5

ی با استفاده از درب و تو توالت بایسیمار اتاق ب از تماس و ورود حشرات مختلف به -6
 .نجره توري دار و استفاده از مواد حشره کش جلوگیري کنیمپ

در نظافت براي جلوگیري از رشد و تکثیر حشرات مانند مگس و سوسک و نظایر آنها  -7
 .اتاقها، محیط داخلی منزل و اطراف آن اقدام نموده و آموزش کافی به ساکنین بدهید

 .غذاي سالم تهیه کنیمبراي بیمار  -8

 .ایت نمایندي را رعافرادیکه غذا تهیه می کنند بهداشت فرد -9

  .و حمام کردن بیمار استفاده کنیداز آب سالم براي آشامیدن -10
  

  گندردایی یا ضدعفونی کردن
گندزدایی یا ضدعفونی کردن عبارت  است از نابود کردن عواملی که باعث آلودگی و بیماري 

ونی کردن کف کلر به آب یا استفاده از کرئولین براي ضد عفاضافه کردن  مثالً. می شوند
است ولی همه یک عمل ضروري گندزدایی گیري بیماریهاي واگیر دار  ههممستراح، در هنگام 

دي را که براي این اعمال بکار می روند موا. ذره بینی موجود از بین نمی روندموجودات 
آب آهک و استروك که به ترتیب زیر به شرح  -کرزول –لین کرئو -گندزدا می نامند مانندکلر

  .هر یک و موارد استفاده از آنها می پردازیم
در پرکلرین که مهمترین میکروب کش  -گندزدایی یا ضدعفونی کردن با پرکلرین -الف

  :عملیات بهسازي محیط می باشد موارد استفاده زیادي دارد که عبارتند از
  گندزدایی آب آشامیدنی -1
ابتدا سبزیجات را به خوبی پاك :سالم سازي و گند زدایی سبزیجات و میوه هاي خام  -2

بعد از پاك سازي . کرده، شستشو دهید تا مواد زائد و گل و الي آن برطرف شود 
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قطره  5تا  3لیتر آب  ي را پر از آب کنید و بعد به ازاي هرلیتر 5سبزیجات ،یک ظرف 
سپس سبزیجات را داخل کفاب قرار دهید و . م بزنیدو هفشویی داخل آن بریزید ظرمایع 

کامالً شستشو دهید تا و با آب سالم دقیقه سبزي را از داخل کفاب خارج کرده  5بعد از 
 . تخم انگل ها و باقیمانده مایع ظرفشویی از آنها جدا شوند 

  
 70رکلرین پودر پ) نصف قاشق چایخوري(براي ضد عفونی و از بین بردن میکروب ها ، یک گرم 

لیتري پر از آب ریخته ، کامالً حل کنید تا محلول گندزدایی کننده بدست آید  5درصد را در ظرف 
دقیقه در این محلول قرار دهید تا میکروبهاي آن از  5سپس سبزي انگل زدایی شده را براي مدت . 

  .بین بروند
به جاي یک گرم (ري آب ژاول اگر پودر پرکلرین در دسترس نباشد می توانید از یک قاشق مرباخو

و یا هر ماده گندزدایی کننده مجاز دیگر که در داروخانه ها و یا مغازه ها وجود دارد طبق ) پرکلرین
  .دستور العمل مصرف آن استفاده کنید 

ظروف چینی و پالستیک و امثال آن و حمام ، توالت، : گندزدایی ظروف و سطوح آلوده  -3
توالت منازلی که بیمار مبتال به بیماري واگیر دارند از ص غسالخانه و کشتارگاه به خصو

  : پودر پرکلرین به طریق زیر استفاده شود 
آنها ) بوسیله مواد و پودرهاي پاك کننده(ابتدا ظروف را از مواد مختلف و چربی کامالً پاك نمائید 

ن ریخته و آنرا را در یک سطل یا طشت با ظرفیت تقریبی ده لیتر آب یک قاشق پایخوري پرکلری
دقیقه در محلول پرکلرین قرار داده پس از این مدت  20الی  15بهم بزنید ، ظروف را به مدت 

توصیه می گردد روي ظروف ضد عفونی شده را . ظروف را خارج کرده با آب سالم شستشو دهید 
ونی پوشانده تا در هوا خشک شوند ، از بکار بردن پارچه براي خشک نمودن این ظروف ضدعف

  .شده خودداري نمائید
براي ضدعفونی کردن ظروف فلزي می توان با داغ کردن یا جوشانیدن آنها عمل ضد  -4

  .عفونی را انجام داد چون پرکلرین روي فلزات تأثیر کرده و با آنها ترکیب می شود 
در هزار استفاده می شود  2براي ضد عفونی نمودن پستانهاي گاو از ماده هاالمید به میزان  -5

 . بعد از تمیز نمودن پستانها ، پنبه یا پارچه آغشته به هاالمید را به پستانهاي گاو بمالید 

براي ضد عفونی نمودن مستراح در منازل آلوده و خانه  –گندزدایی با کرئولین یا کرزول  -ب
  . بهداشت می توان از کرئولین یا کرزول استفاده نمود 

طل آب ده لیتري حل کرده و سپس کف مستراح و نصف استکان از این محلول را در یک س
  . دیوارهاي اطراف آنرا باید با آن ضد عفونی نمود
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براي ضدعفونی نمودن مستراح و همچنین گندزدایی مدفوع به خصوص  :گندزدائی با آهک  -ج
رد زیر از آب آهک استفاده کمدفوع بیماران آلوده به بیماریهاي واگیردار روده اي می توان به طریق 

براي این کار آهک را باید با هشت برابر وزن یا چهار برابر حجم خود با آب مخلوط نموده تا . 
در مورد . شیر آهک بدست آید و از آن براي شستشوي دیواره ها و کف مستراح استفاده کرد 

ضمناً براي از بین بردن بو نیز می . مدفوع حداقل حجم شیر آهک باید مساوي حجم مدفوع باشد 
  . توان از آب آهک یا محلول پرکلرین استفاده کرد

  : گندزدایی با استروك  -د
گرم استروك در یک  3براي ضد عفونی البسه ، لحاف ، پتو ،تشک و غیره می توان از محلول  -1

براي براي این کار مقدار کافی از محلول فوق تهیه نموده و لحاف و پتو و . لیتر آب استفاده نمود 
  . اي مدت نیم ساعت در آن خیساند و سپس شست غیره را بر

  : حمل بیمار و یا جسد آلوده  وسایل دعفونی آمبوالنس و یا وسیله نقلیه و سایرض -2
لیتر گرم در یک  3وسیله نقلیه و سایر وسائل حمل بیمار را می توان با محلول استروك به میزان 

بهداشت و دیگر محل هاي آلوده را با  آب گندزدایی نمود ، همچنین کف اطاقها و راهرو خانه
  . همین محلول ضد عفونی کرد 

می باشد که پس از شروع  یکی از روشهاي بسیار ساده و معمولی جوشاندن البسه و ملحفه -هـ
  . دقیقه براي از بین بردن عوامل بیماري زا کافی است  15الی  10جوش به مدت 

ن و پودرهاي پاك کننده نیز می شوند گندزدا نیستند پاك کننده ها که شامل صابو :پاك کننده ها 
به این ترتیب میکروبها را . بلکه به علت شستشو باعث جدا شدن کثافات و میکروبها می شوند 

  . دور نگهداشته و زمینه را براي تأثیر بهتر گندزداها آماده می کنند 
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  تمرین خارج از کالس

  
  .را تعریف کنید  عفونت -1
 . عوامل عفونی مهم را نام ببرید  -2

نکات مهم در خصوص جداسازي بیمـاران   -3
 .در منزل را بنویسید

  

  تمرین در داخل کالس 
  

مراحل پاکسازي و گندزدایی سـبزیجات را  
  . به صورت عملی نشان دهید


