


با میکروب سل (میلیارد نفر 2)حدود یک سوم جمعیت جهان•

 آلوده شده اند

 میلیون نفر به سل فعال مبتال می شوند 9ساالنه •

میلیون نفر در اثر ابتال به سل فوت می  2تا  1/5هر ساله •

 کنند

 در هر ثانیه یک نفر به باسیل سل آلوده می شود•

 ثانیه یک نفر به بیماری سل مبتال می شود  4در هر •

 ثانیه یک نفر بر اثر ابتال به سل فوت می کند   15در هر •

 اهمیت سل در چیست؟



 

موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ % 90•
 می دهد

 

موارد بیماری به فعال ترین گروه سنی از نظر اقتصادی تعلق % 75•
 (سال 54تا  15سنین )دارد

 

 لطمه های اقتصادی به خانواده ها•

 

طرد شدن زنان مبتال از خانواده )اثرات منفی غیر مستقیم در کیفیت زندگی•
 (ترک تحصیل فرزندان بیماران –هایشان 

 

 

 

 

  

 کشورهای در حال توسعه بیشتر درگیرند 



 

 رشد فقر در جوامع•

 

 (MDRافزایش موارد )غفلت از بیماری و مداخالت نادرست پزشکی•

 

 (تغییر هرم سنی،مهاجرت،حاشیه نشینی)تغییرات جمعیتی•

 

 (بخصوص در کشورهای دارای بحران)پوشش بهداشتی نامناسب•

 

 تاثیر پاندمی ایدز•

 چرا بار جهانی سل روند صعودی داشته؟



 اورژانس جهانیبا توجه به روند صعودی بار جهانی سل، آنرا بعنوان 

 .معرفی کردند

 

 :برای کشورهای جهان 2000هداف تعیین شده تا سال ا

 

 بیماران مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت% 70کشف حداقل  -1

 

 موارد جدید مبتال به سل ریوی اسمیرمثبت%85بهبودی کامل حداقل  -2

 

 پیشنهاد شد  DOTSبرای دستیابی به این اهداف راهکار 

 

تصمیم سازمان جهانی بهداشت در مجمع سال 

1991 



 

 :DOTSاجزا اصلی ساختار 

 

 تشخیص بر اساس اسمیر خلط با میکروسکوپ نوری -1

 

 درمان داروئی کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم -2

 

 2005وحتی  2000متاسفانه امکان دسترسی به اهداف تا سال 
 بوجود نیامد

 

 

 

DOTS(Directly Observed Treatment 
Short-course Strategy) 



   DOTS II   پیشنهاد استراتژی 
 
 یا   
 

Stop TB strategy    



 کیفیت باال با DOTSگسترش 1.

و سل های مقاوم به درمان   TB/HIVحل مشکل 2.
 بخصوص برای فقرا و اقشار آسیب پذیر  

 ، برای کنترل سل  PHCنظام  تقویت3.

دولتی و ) درگیر کردن سطوح مختلف نظام سالمت 4.
 (بخش خصوصی  –غیر دولتی 

 مبتالیان به سل و خانواده های آنها   توانمند سازی5.

 گسترش تحقیقات  6.

 

 
 :جز کلیدی دارد STOP – TB   6استراتژی 

 



   Prevalenceکاهش میزان شیوع سل •

 Mortalityکاهش مرگ و میر سل   •

   Incidenceکاهش میزان بروز سل •

 (1990نسبت به سال  2015تا سال % 50کاهش ) 

 :اهداف اختصاصی
 2015مواردجدید سل ریوی اسمیر مثبت تا سال %90بهبودی کامل حداقل -1

 (universal access)ایجاد دسترسی همه جانبه به خدمات مرتبط با برنامه کنترل سل -2

 موارد دارای اندیکاسیون انجام این آزمون%100انجام آنتی بیوگرام برای •

 موارد سل مقاوم به درمان %100تحت درمان قرار دادن •

 افراد در معرض خطر این بیماری%100انجام بیماریابی فعال در •

 بیماران دارای فاکتور خطر%100در   HIVانجام مشاوره و آزمون تشخیصی •

:هدف کلی برنامه کنترل سل  
 



 

کشورهای جهان به دوهدف  2005امید بود اگر تا سال -

به هدف اصلی یعنی 2050تعیین شده میرسیدند تا سال 
کمتر از یک مورد به ازای یک میلیون )  حذف سل

 .دست میافتیم (جمعیت

 :      زمان دستیابی به اهداف



HIV+TB 



TB/HIV 

 

 HIV عفونت به مبتال افراد در مرگ موارد چهارم يك•
  در مرگ علت اولين) است سل به آنها ابتالي از ناشي
 (جهان در مثبت HIV افراد

 به مبتال افراد در كه است بيماري ترين شايع سل•
  شود مي شناخته HIV عفونت

  اثر در دنيا در نفر 350000 حدود 2010 سال در•
TB/HIV دادند دست از را خود جان. 



TB/HIV 

 

 TB/HIV جديد مورد ميليون 1.1 حدود 2010 سال در•
 .شد شناسايي دنيا در

 34 تا 21 سلي نهفته عفونت به مبتال مثبت HIV افراد•
 ابتال احتمال هستند منفي HIV كه معمولي افراد برابر

 .دارند Active-TB-Disease به
 عفونت به مبتال افراد در مقاوم سل به ابتالي شانس•

HIV است معمولي افراد از بيشتر بسيار . 
 

 



 HIVافراد دارای فاکتور خطر برای برای عفونت 

 سابقه زندان  •

 سابقه همسر زندانی•

 سابقه اعتیاد تزریقی•

 سابقه اعتیاد تزریقی همسر•

 سابقه رفتار پر خطر جنسی•

 سابقه رفتار پر خطر جنسی همسر•



MDR-TB 

 



 نقش دارد؟ MDRچه عواملی در شکل گیری سل 

تکیه بیش از حد بر رادیولوژی در تشخیص و عدم •

 استفاده از آزمایش میکروسکوپی خلط

 تجویزرژیم های درمانی اشتباه •

 درمان با دوزهای دارویی اشتباه•

 نقصان در پایش بیماران در طی درمان دارویی•

نقصان در پیگیری و بررسی افراد درتماس با بیماران •

 شناسایی شده 



 تعاریف استاندارد

و بدون اینکه با داروی “ذاتامیکروب سل : مقاومت ذاتی: الف•
در برابر آن مقاومت نشان می .مورد نظر تماس داشته باشد

مایکوباکتریوم بوویس بطور ذاتی در برابر پیرازینامید .)دهد
 .مقاوم می باشد

بدنبال مصرف پیدایش مقاومت : مقاومت ثانویه یا اکتسابی: ب•
بوجود می آید موتاسیون مورد نظرکه معموال به علت داروی 

غیر صحیح ، ناکافی و نامرتب و عامل اصلی آن استفاده 
 .داروهای ضد سل است

فرد مبتال به سل مقاوم دیگران را آلوده  اگر:مقاومت اولیه: ج•
 نماید افراد اخیر به سل مقاوم اولیه مبتال خواهند شد 



بیوگرام اندیکاسیون های آنتی  
  سل مزمن موارد و درمانی 2 گروه در درمان شکست دچار بیماران•

 (پرخطرترین)
 در البته شده، شناخته MDR-TB به مبتال بیماران با نزدیک تماس در افراد•

 .باشند شده ریوی سل به مشکوک بالینی عالئم دچار که صورتی
  درمانی 1 گروه در درمان شکست دچار بیماران•
 یا شده مثبت درمان ای حمله مرحله پایان در خلطشان اسمیر که بیمارانی•

   .است مانده باقی مثبت  هنوز
  آن در دارویی مقاومت احتمال که چند هر)  غیبت از بعد درمان و عود موارد•

 (است کمتر قبلی های -گروه به نسبت ها
  +HIV ریوی سل به مبتال بیماران•

 زندانی مثبت خلط اسمیر ریوی سل به مبتال بیماران•

 



 علل بروز مقاومت دارویی در سل

عوامل مرتبط با ارائه کنندگان  عوامل مرتبط با دارو عوامل مرتبط با بیمار

 خدمات درمانی

دارو کیفیت نامناسب تمکین ضعیف بیماران به درمان  عدم وجود دستورالعمل مناسب 

نامنظمی در تامین داروهای ضد  ناآگاهی بیماران

 سل
عدم تبعیت پزشکان از دستورالعمل 

 کشوری

عدم اطالع از وجود /عدم دسترسی

 درمان ضد سل رایگان
نامناسب بودن شرایط ذخیره سازی 

 دارو
 آموزش ناکافی پرسنل

 تجویز دوز غلط یا ترکیب نامناسب مشکالت ایاب و ذهاب

 دارویی
صحیح درمان بیماران عدم پایش  

منفی جامعه نسبت به  نگرش
 بیماری

ساختاری یا اعتباری برنامه  ضعف
 کنترل سل 

جذب  ابتال به سوء عدم آموزش بیماران و خانواده آن  

 ها

سوءمصرف مواد/اعتیاد  ضعف در اطالع رسانی به مردم 

در زمینه رایگان بودن درمان ضد 

 سل



 دارو به حساس موارد دارو چند به مقاوم موارد

 هزينه تومان 000,400از کمتر  میلیون تومان 400تا  40بین 

 بهبودي امید %95بیش از  درصد 60تا  40

 درمان دوره طول ماه 6 ماه 24تا  18

 موارد% 100

 ماه 6تا    4

 موارد% 10کمتر از 

 به مدت کوتاه
 بستری به نیاز

 معلولیت ندارد غالبا نارسایی تنفسی برای تمام عمر

 یدمیولوژيپا حذف یک منبع انتشار حفظ يك منبع آلودگي از نوع مقاوم

مقايسه هزينه ، طول مدت درمان و اثر بخشي رژيم هاي 
درماني موجود ميان يك بيمار مبتال به سل حساس به دارو  

 و يك بيمار به سل مقاوم به چند دارو



 نکته

 ارجاع مراکز در شده تعیین های پوینت فوکال فقط و فقط

 درمورد گیری تصمیم به مجاز سل ای منطقه و کشوری

 به مقاوم و مزمن بیماران درمان خاتمه و شروع،تعدیل

 .هستند سل داروی



:رژیم استاندارد اصلی مورد استفاده در کشور ما  

 

 

 +سیکلوسرین+آمیکاسین+افلوکساسین

 اتامبوتول+پیرازینامید+پروتیونامید



 تشخیص سل
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 پائین بودن 

 میزان شناسایي بیماران 

 عدم یا تاخیر مراجعه بیمار

ضعف در تشخیص بالیني              

 ضعف در تشخیص پاراكلینیكي

 ضعف نظام گزارش دهي

 ضعف بیماریابي فعال در

(زندان ) جمعیتهاي پرخطر    

 ضعف در پیگیري اطرافیان بیماران

C:/WINDOWS/Desktop/POWER/7.ppt
C:/WINDOWS/Desktop/POWER/6.ppt


 عامل بیماری

  

 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس•
 

 

 



 ریسک انتقال عفونت
 

 غلظت ذرات عفونی در هوای آلوده•

 

 طول مدتی که فرد از آن هوا تنفس می کند•

 

 (ذره عفونی با هر سرفه  3000) ذرات عفونی 

 



 عفونت سلی•
 

 

 بیماری سل•



 خطر تبدیل عفونت سلی به بیماری سل

 

 در طول زندگی% 10تا  5در فرد سالم                  •

 

 در طول زندگی% 80تا  HIV      50در فرد مبتال به •



 فعال غير•

 

 ( خطر پر هاي گروه در ) فعال•

 مثبت اسمير بيمار با تماس در اطرافيان  -                        

 متراكم هاي جمعيت  -                        

 ايمني سيستم ضعف به مبتاليان  -                        

 درماني بهداشتي سيستم كاركنان  -                        

 

 بیماریابی سل



 انواع سل

 سل ریوی•

 

  

 سل خارج ریوی•



(سل خارج ریوی)عالئم بیماری   

 (درد قفسه سینه ) سل پلور •

 (بزرگ شدن و خروج چرک ) سل غدد لنفاوی •

 (سفتی گردن / سردرد / تب ) مننژیت سلی •

درد و تورم مفاصل و تغییر شکل ) سل مفاصل و استخوان •

 (استخوان و اختالل حرکتی 

 (ادرار خونی / اختالل ادراری ) سل کلیوی •

 (  نازائی ) سل دستگاه تناسلی •



 (سل خارج ریوی)روش تشخیص 

 :بسته به عضو گرفتار از روشهای 

 

 باکتریولوژی

 

 رادیولوژی

 

 پاتولوژی

 



(سل ریوی)عالئم بیماری   

 (پایدار)سرفه مزمن •

 (خلط خونی)خلط •

 تنگی نفس•

 درد قفسه سینه•

 عالئم عمومی بیماری های عفونی•

 –ضعف و بی حالی  –کاهش اشتهاء  –کاهش وزن  –تب ) 
 (تعریق شبانه –خستگی زودرس 

 



(سل ریوی)روش های تشخیص   

 اسمیر خلط•

 کشت خلط•

 رادیوگرافی•

 تست توبرکولین•



:دو نکته در مورد اسمیر خلط   

 

 باسیل در هر میلی لیتر خلط 10000تا  5000نیازبه حداقل -

 

 خلطحساسیت کمتر نسبت به کشت -







 درمان سل



 بهبود بيماران مسلول •
 پيشگيري از مرگ یا عوارض ناشي از بيماري •
 پيشگيري از گسترش بيماري •
 پيشگيري از پيدایش موارد مقاوم به درمان •
 پيشگيري از پيدایش موارد عود•

 اهداف درمان 



 روشهاي درماني 
 

 :اصل بر
 سرپائي و         درمان داروئي  

 
 
 

 :در شرائط خاص از
 .روشهاي جراحي  و     بستري 



 اصول درمان در داتس 

 استفاده از درمان تركيبي •
 استفاده از دوز مناسب •
 منظم بودن در مصرف دارو•
 تكميل كردن دوره درماني •
 جلوگيري از پيدایش عوارض داروئي •
 پایش پاسخ به درمان •

 



 جمعيت هاي ميكروبي

 INH →            باسيلهاي با سرعت تكثير زياد  .1
 

 
 PZ →      باسيلهاي با سرعت تكثير كم  .2
 

 
 RIF →    باسيلهاي با رشد و تكثير متناوب  .3

 
در سل در استراتژي ضرورت درمان تركيبي يكي از داليل 

 داتس همين مسئله است
 

 



 عالئم بيماري بسيار آرام و بطئي بروز مي كند

 بيمار در مراجعه به واحدها و تسهيالت 
 بهداشتي يا درماني تعلل و تاخير مي كند

 تاخير در تشخيص

و ديگران را آلوده مي كند مدتي طوالني است كه مسري بوده بيمار در زمان تشخيص،   

ساعت يكبار تكثير مي شود 24تا  16ميكروب سل هر    

 ذات بيماري
 تكثیر خیلی آرام میكروب سل
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سير طبيعي بيماري

درمان مؤثر

درمان ناقص

بهبودي مرگ مزمن

!!!خطر  

 درمان نكردن بهتر از درمان ناقص يا اشتباه است



مهمترین عامل در تعیین پروتکل بیمار 
 سابقه درمان قبلی وی است



تعاریف استاندارد بر اساس سابقۀ درمان: جدول   

 مورد جديد

(New) 

بیماری که درگذشته هیچگاه درمان ضد سل دریافت ننموده و یا سابقه مصرف 
 .هفته باشد 4داروهای ضدسل در او کمتر از 

 عود

(Relapse) 

بیماری که درحال حاضر با اسمیر خلط مثبت مراجعه کرده، ولی در گذشته بدلیل ابتال 
به هر یک از اشکال سل، یک دوره درمان کامل ضدسل دریافت نموده و توسط پزشک 

 .و یا تکمیل دوره درمان اعالم شده است( cured)بعنوان بهبود یافته 

 شكست درمان

(Treatment 

Failure) 

ماه یا بیشتر از شروع درمان هنوز مثبت باقی  5بیماری که اسمیر خلط وی پس از  
 .مانده و یا در عرض همین مدت پس از منفی شدن مجددا مثبت گردد

 2همچنین مواردی که در ابتدای درمان دارای اسمیر خلط منفی بوده، ولی پس از  -
 .ماه درمان، اسمیر خلط آنها مثبت شده باشد

 درمان بعد از غيبت

(Treatment after 

interruption) 

ماه  2بیماری که حداقل یک ماه از درمان ضدسل خود را گذرانده باشد و حداقل پس از 
 .غیبت از درمان، مجددا با اسمیر خلط مثبت جهت مداوا مراجعه کرده باشد

 وارده

(Transfer in) 

دیگر تحت درمان بوده و جهت ادامه ( شهرستان)بیماری که در یک واحد گزارش دهی  
 .درمان به این واحد منتقل شده باشد

 ساير

( Other) 

 .   بیماری که با تعاریف فوق مطابقت نداشته باشد، در این گروه طبقه بندی میشود 

و یکدوره رژیم  1علیرغم درمان کامل شامل حداقل یکدوره رژیم گروه : بیمار مزمن. 1
یا در طی درمان پس از منفی )همچنان اسمیر خلط وی مثبت باقی بماند  2گروه 

 میباشند MDR-TBاین بیماران مشکوک به .( شدن مجددا مثبت گردد
اثبات آن، نیازمند . موارد اسمیر منفی و خارج ریوي ممکن است بندرت دچار شکست درمان، عود و سل مزمن شوند. 2

.شواهد باکتریولوژیک و یا پاتولوژیک می باشد  



 درمان موارد خاص

به نوزاد در بدو تولد / تجویز پیریدوکسین/ منع مصرف دارداسترپتومایسین  :دوران بارداری•
 .  تجویز گردد  Kویتامین 

عفونت از شیر به کودک / مصرف داروی سل هیچگونه ممنوعیتی ندارد: دوران شیردهی•

 .منتقل نمی شود

درمان در حاملین سالم ویروس هپاتیت بالمانع است به : بیماران مبتال به بیماری های کبدی•

 .  این شرط که عالئم بیماری مزمن کبدی را نداشته باشد

 :مبتالیان به بیماری های مزمن کبدی•

 .جهت این گروه نباید مصرف شودپیرازینامید •

 2HES/10HEیا 2HRES/6HR: رژیم پیشنهادی•

غالبا درمان سل تا فروکش کردن عارضه کبدی به تاخیر : مبتالیان به بیماری های حاد کبدی•
 3ES/6HRاگر شروع درمان ضروری باشد. افتد

 HRZ/6HR 2: موارد مبتال به نارسایی کلیوی•

 .در صورت انجام دیالیزدوزهای دارویی باید پس از انجام دیالیز مصرف شود 



 عوارض داروهای شدید ضد سل

 گاهی-ریفامپین-ایزونیازید -استرپتومایسین

 پیرازینامید
همراه یا بدون وجود تب، ادم، زخم مخاطی )لکه های پوستی

( و شوک  

 خارش استرپتومایسین

یا کری کاهش شنوایی استرپتومایسین  

 سرگیجه و نیستاگموس استرپتومایسین

ریفامپین -پیرازینامید-ایزونیازید هپاتیت-زردی    

 اختالل بینایی اتامبوتول

پیرازینامید -ریفامپین -ایزونیازید  گیجی 

ترومبوسیتوپنی و نارسایی حاد کلیوی -پورپورا -شوک ریفامپین  



DOTS چیست؟ 

•Directly Observed Treatment Short course 

 

يعني در تمام طول دوره درمان سل،يک فرد آموزش •
 .ديده داروهاي بيمار را به او بدهد



 داتس تا کی؟

 در بيماران مبتال به سل ريوي اسمير خلط مثبت،  •
كه ريفامپين در تركيب دارويي بيمار مسلول  مادام 

 ،قرار دارد
   





 پایش بیمار چگونه است؟

 بالینی1.
 ویزیت های مستمر•
 (بویژه افزایش وزن)بهبودی عالیم بالینی •
 

 :آزمایشگاهی2.
دو نمونه ای که مثبت شدن یک نمونه برای اعالم  : )اسمیر •

 (.مثبت بودن نتیجه کافی است

.3CXR اول و آخر درمان در بیماران ریوی 
 



 پایش درمان بوسیله اسمیر

 2گروه درماني  1 گروه درماني انجام آزمايش گسترده خلط زمان

 (4) 3پاياني ماه  هفته (3) 2هفته پاياني ماه  مرحله حمله پايان

مرحله  2هفته پاياني ماه  نگهدارنده درطي مرحله
 نگهدارنده

مرحله  2هفته پاياني ماه 
 نگهدارنده

 در طي ماه پاياني پاياني در طي ماه پايان درمان

سل ريوي خلط مثبتپايش درمان بوسيله آزمايش خلط در بيماران مبتال به   

 .خلط در پايان ماه دوم حمله: اسمير منفيپايش درمان در بيمار 

 بر اساس بهبودي عاليم: خارج ريويپايش درمان در بيمار 







 جمع بندي

ادامه درمان حمله براي = 2مثبت بودن اسمير پایان ماه •
 یک ماه

شروع درمان نگهدارنده =  3مثبت ماندن اسمير پایان ماه •
 ارسال براي كشت و آنتي بيوگرام+ 
–MDR  مسيح دانشوري= شدن 



 جمع بندي 
فقط تا زمان مشخص شدن نتيجه كشت و انتي  2درمان گروه •

 .بيوگرام انجام ميشود
 در بدو تشخيص نمونه براي كشت و آنتي بيوگرام گرفته ميشود•

 مسيح دانشوري= مقاومت به حداقل یک دارو در بدو تشخيص –
( = عود، درمان بعداز غيبت)و مورد شكست  3مثبت شدن ماه •

 مسيح دانشوري
كشت و انتي + دارویي  4ادامه درمان حمله =  3مثبت شدن ماه •

 بيوگرام
 مسيح دانشوري= حتي مقاومت به یک دارو –

 شكست درمان= مثبت شدن در هر زمان از مرحله نگهدارنده •





 معيارهاي نتيجه درمان

 یافته بهبود

 

 بیمار مبتال به سل ریوی اسمیر خلط مثبت که آزمایش خلط وی در زمان پایان

 که با هدف پایش حین)درمان منفی شده و حداقل نتیجه آزمایش خلط قبلی وی 

 .نیز منفی اعالم شده باشد( درمان انجام شده است

 بیماری که دوره کامل درمان ضد سل را دریافت داشته ولی فاقد معیارهای طبقه تکمیل دوره درمان

 بعنوان مثال از انجام یا)بندی در گروه های بهبود یافته و شکست درمان باشد

 (.نتیجه آزمایش خلط وی در پایان درمان اطالعی در دست نباشد

پس ( ویا بیشتر)بیمار مبتال به سل ریوی با اسمیرخلط مثبت که آزمایش مستقیم خلط وی پنج ماه 1. *درمان شکست

از شروع درمان هنوز مثبت باشد و یا در عرض همین مدت پس از منفی شدن مجددا مثبت 

 .گردد

بیمار مبتال به سل ریوی با اسمیرخلط منفی که آزمایش مستقیم خلط وی در پایان ماه دوم درمان 2.

 .مثبت شده باشد

قطعی شود، نتیجه درمان وی  MDR-TBاگر برای بیماری در هر زمان از طول درمان تشخیص 3.

 باید شکست درمان ثبت شود

 بیماری که به هر علت در طول مدت درمان ضد سل فوت نماید شده فوت

یا بیماری که فوت شده اما قبل از آن به علت شدت بدحالی یا عوارض شدید دارویی قادر به ادامه 

 .درمان نبوده یا درمانش قطع شده بوده است

 .ماه متوالی یا بیشتر قطع شده باشد 2بیماری که درمانش به مدت  غیبت از درمان

 دیگر( شهرستان)بیماری که پس از شروع درمان به یک واحد ثبت و گزارش دهی  یافته انتقال

 .انتقال یافته و از نتیجه درمان وی اطالعی در دست نباشد



 :شاخص هاي مربوط به نتيجه درمان 
 

 %85حداقل .......میزان منفی شدن اسمیر خلط در پایان مرحله حمله ای درمان–
 

 %90حداقل(.................... تکمیل دوره درمان+بهبودی)میزان موفقیت–
 

 %2کمتر از ................................................. میزان شکست –
 %5کمتر از ................................................. میزان غیبت    –
 %  2کمتر از ................................................ میزان فوت      –

        (هم برسد %  8تا  6ممکن است به  HIVدرمناطق با شیوع باالی )     

 شاخص های برنامه کنترل سل

Tx outcome trend.ppt


 پایش بعد از درمان

 
 توصیه به پیگیری سریع در صورت بروز عالیم: افراد عادي •

 

•MDR  وHIV  : هر سه ماه یکبار تا دو سال 



 بررسی موارد در تماس

 
 

 

 

 پروفیالکسی سل در کودکان و بالغین 



 سل مسری

 

 سل ریوی اسمیر مثبت-

 

  CXRبیماران مبتال به سل ریوی دارای کاویته در -

 

 بیماران مبتال به سل حنجره  -



 منبع عفونت

 

 

مهمترین منبع عفونت، یک بیمار مبتال به سل 
 است( سل مسری)ریوی خلط مثبت 



 مفهوم در تماس نزدیک بودن
 
 حداقل افراد مشمول این تعریف

 اعضاء خانواده-

 همکاران اداری-

 زندانیان هم بند-

-... 



 موارد تماس

 

به شخصی گفته می شود که با یک بیمار : مورد در تماس•
 .مبتال به سل مواجهه داشته است

 

به شخصی گفته می شود که با : مورد در تماس نزدیک •
و یا اینکه در تماس طوالنی یا مکرر داشته فرد مسلول 

یا حداقل سه ماه قبل از )دوران سرایت پذیری بیمار 
با وی تماس بسیار نزدیک داشته ( تشخیص مورد بیمار

 .است



 نحوه برخورد با موارد تماس

 

 بزرگساالن •

 (  ماه تا دو سال  6هر  –ماه  1 – 0) سالم  -

 (سال  6تقریبا مانند کودکان زیر ) با بیماری زمینه ای   -

 

 (الگوریتم)معیارهای پنجگانه  –کودکان •

 



 Five Diagnostic Criteria of TB 

 in Children 



گروههاي در تماس نزدیک با بيمار كه دراولویت بررسي فعال و 
 :دریافت پروفيالكسي ميباشند

 

 کودکان زیر شش سال•

 مصرف کننده داروهای ایمنوساپرسیو•

 دریافت کنندگان داروهای شیمی درمانی و ضد رد پیوند

 HIVافراد مبتال به •

 (اولویت متوسط به باال) در فرد دارای بیماری زمینه ای •

 گاسترکتومی -نارسائی کلیه  –دیابت  –سیلکوزیس 

 



نکات آخر در مورد پیشگیری    

 درمان پیشگیری به شرط رد بیماری فعال-

 به منظور رد بیماری فعال CXRانجام -

 نظارت مستقیم در صورت تمکین پائین-

 MDRکودکان در تماس با بیماران -

 حداقل های مورد انتظار در بررسی و پیشگیری-

  (90 %- 85 %- 75) % 



Think  about TB 

 

World TB Day  



    

 


