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  فلوچارتها 
  گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سرفه مزمن

 بیمار به سیستم آیا
شبکه ، بیمارستاها ، 
درمانگاهها مراجعه 
 کرده است ؟

اخذ نمونه 
مناسب در 
 همان محل

* 

ارسال نمونه 
خلط به 
 آزمایشگاه

 

 نمونهدریافت 
 توسط خلط

 آزمایشگاه

آیا کیفیت 
نمونه مناسب 
 است؟

آزمایش 
 نمونه

ارجاع نتیجه به پزشک 
به + مرکز و اعالم نتیجه 

پزشک هماهنگ کننده و 
 نیز پزشک مرکز

بررسی بیشتر 
 توسط پزشک

** 

تشکیل پرونده توسط 
مرکز بهداشتی 

درمانی و اعالم به 
پزشک هماهنگ کننده 

  ماره سلگرفتن شو 
 

آیا بیمار مبتال 
 به سل است؟

آموزش بیمار و خروج 
 از سیستم سل

 

 آیا حداقل
 نمونه  2

 مثتب است؟

درمان و پیگیري بیمار و 
بررسی اطرافیان  توسط 
 مرکز بهداشتی درمانی  

 

یري توسط نمونه گ
 آزمایشگاه

 

ارسال فیدبک به 
 و محل نمونه گیري
 آزمایش آن

 
مراجعه به بخش (خیر 

)خصوصی  

 بلی

 بلی

 خیر خیر

 بلی

 بلی

 خیر

 .گرفته نمونه خلط باید طبق استاندارد نمونه گیري خلط باشد* 

 .فلوچارت بررسی بیشتر توسط پزشک  در صفحات بعد درج شده است** 



   مناسب خلطروند اخد نمونه 

مراجعه بیمار به 
خانه بهداشت ، 

بیمارستان ، 
درمانگاه و 
 آزمایشگاه

زدن برچسب به قوطی 
خلط تکمیل فرم شماره 

 برگ و ثبت در 2یک در 
*دفتر بیماران مشکوك   

 

آموزش بیمار جهت 
 تهیه نمونه

 

نمونه گیري در 
فضاي باز زیر نظر 

 پرسنل 
 

بررسی کیفیت 
نمونه توسط 
 پرسنل

 

  خلطدادن قوطی
 جهت به بیمار 

 نمونه مجدد
 

آیا کیفیت نمونه 
خلط  مناسب 
 است؟

آیا کیفیت نمونه 
صبحگاهی خلط  

 مناسب است؟

آیا روز بعد 
بیمار مراجعه 
**نموده است؟  

آیا کیفیت 
نمونه خلط  
 مناسب است؟

اخذ نمونه 
سوم زیر 
 نظر پرسنل

آیا کیفیت نمونه 
صبحگاهی خلط  

 مناسب است؟

زش بیمار جهت آمو
  مجددتهیه نمونه

 

آیا کیفیت نمونه 
خلط  مناسب 
 است؟

تماس با بیمار و 
 دعوت از او

 

 نمونه گیري مجدد
 

گذاشتن نمونه درجعبه 
حمل و ارسال به 

 آزمایشگاه 
 

و آموزش بیمار 
نمونه گیري 
 مجدد خلط

 

 بلی

 بلی

 بلی

 بلی

 بلی

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر

 خیر

 بلی

 خیر

 تکمیل میشود که یک برگ 1در خانه بهداشت سه برگ فرم شماره *  
در خانه بهداشت و یک برگ در مرکز بایگانی میشود و برگ دیگـر بـه      

  .آزمایشگاه ارسال میشود
  

در صورت عدم مراجعه بیمار بعد از تماس با او، نمونه خلط گرفتـه       ** 
 . توسط آزمایشگاه ارسال شودشته جهت بررسی

 



  آن توسط آزمایشگاه و بررسی  خلطفرآیند اخذ نمونه 
  

 
 
 
 

آوردن نمونه خلط 
 به آزمایشگاه

 

مشاهده الم تهیه 
استانداردشده طبق   

 

تهیه اسمیر خلط 
 طبق استاندارد

 

دریافت نمونه خلطها 
توسط آزمایشاه، ثبت و 

  1بایگانی فرم شماره 
 

رنگ آمیزي الم 
 طبق استاندارد

 

آیا کیفیت نمونه 
خلط  مناسب 
 است؟

یجه و کیفیت نمونه خلط در ثبت نت
دفتر آزمایشگاه و نیز در قسمت 

1تحتانی فرم شماره   
 

گزارش نتایج مثبت به 
پزشک هماهنگ کننده 

سل و نتایج مثبت و منفی 
 به محل ارجاع بیمار

توسط قسمت تحتانی 
  1فرم شماره 

دادن فیدبک به 
مرکز مربوطه 

جهت نمونه گیري 
 مجدد

 خیر

 بلی



  مشکوك به سل بزرگسال ررسی بیشتر بیمارفرآیند ب 

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی
 بلی

 بلی

 بلی

 خیر

 خیر

 خیر

 بلی

بیمار داراي 
سه نمونه 
 خلط منفی

 

آیا عالیم 
بیمار بهبود 
 یافته است؟

تجویز آنتی بیوتیک 
*وسیع الطیف   

 سایر تشخیصها

آموزش بیمار و 
خروج از برنامه 

 سل

 نمونه خلط 3درخواست 
 انجام ، کشت،مجدد 

CXR  
 پیگیري بیمار

نمونه هاي آیا 
خلط منفی 
 هستند؟

آیا عالیم 
رادیولوژیک 

مشکوك به سل 
 وجود دارد؟

آیا حداقل دو 
نمونه خلط 
 مثبت است؟

تشخیص تحت عنوان 
  مثبتسل اسمیر

 

آیا کشت 
خلط مثبت 
 است؟

آیا عالیم 
رادیولوژیک 

مشکوك به سل 
 وجود دارد؟

آیا 
برونکوسکوپی یا 

الواژ مثبت 
 است؟

تشخیص تحت 
عنوان سل اسمیر 

 منفی
 

 فنی ارجاع به کمیته
  سل

آیا کشت 
خلط مثبت 
 است؟

 خیر

 غیر از فلوروکینولونها* 



  مشکوك به سل بزرگسال فرآیند بررسی بیشتر بیمار 

 
 
 

 خیر

 بلی بلی

 خیر

 بلی

 خیر

بیمار داراي 
نمونه یک 
 مثبتخلط 

 

 نمونه خلط 3درخواست 
 انجام ، کشت،مجدد 

CXR  

آیا حداقل یک 
نمونه خلط  دیگر 
 مثبت است؟

آیا عالیم 
رادیولوژیک 

مشکوك به سل 
 وجود دارد؟

تشخیص تحت عنوان 
ثبتسل اسمیر م  

 

آیا کشت خلط 
 مثبت است؟

آیا 
برونکوسکوپی یا 

الواژ مثبت 
 است؟

 فنی ارجاع به کمیته
  سل

 بلی

 خیر



  بیمار مبتال به سل اسمیر مثبت و یا کودك مبتال به سلفرآیند پیگیري اطرافیان  
  

  

فرد مبتال به سل 
S+  کودك  یا
 مبتال به سل

ثبت کلیه افراد خانواده و 
 تماس و یا افراد در

معرفی به پزشک مرکز 
 بهداشتی درمانی

 

 6کودك زیر آیا 
سال در تماس 
 وجود دارد؟

انجام فرایند ثبت 
 بیمار 

 

 خیر

 بلی

بررسی کلیه افراد 
بزرگسال در تماس 
از نظر عالیم و نیز 
 تهیه اسمیر خلط

 

فرد مبتال آیا 
به سل وجود 
 دارد؟

حداقل آیا 
سه معیار را 
 دارد؟

بررسی کامل از نظر ابتال 
به سل و انجام 

PPD،CXRو الواژ  
  )* گانه5هاي معیار(

 

تشخیص کودك 
به عنوان مبتال به 

سل و انجام 
فرایند ثبت بیمار 

 و درمان
 

 بیشتر PPDآیا 
 میلیمتر  5از 

**؟است  

انجام پروفیالکسی 
و  ماه 6به مدت 

 توزین ماهانه
 

انجام پروفیالکسی به 
توزین ،  ماه3مدت 
 PPD و تکرار ماهانه

  ماه3بعد از 
 

 بیشتر PPDآیا 
 میلیمتر  5از 

؟است  
 

انجام پروفیالکسی 
 و  ماه دیگر3به مدت 

 توزین ماهانه
 

آموزش بیمار و اطرافیان و 
  ماه آینده6پیگیري 

 

 خیر

 بلی

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 قطع پروفیالکسی
 

سلول، سابقه تماس با فرد م: معیارهاي پنجگانه شامل* 
CXR ،غیر طبیعی PPD مثبت، عالیم بالینی مثبت، نتایج 

 مورد تشخیص سل را تایید 3آزمایشگاهی مثبت که وجود 
  .میکند

 ندارنددر کودکانی که سابقه تماس با فرد مسلول ** 
 15 میلیمتر براي افراد واکسن نشده و 10توبرکولین بیشتر از 

 5اس، بیشتر از تمدر میلیمتر در واکسن شده ولی در افراد 
  . مثبت تلقی میشودمیلیمتر



     Cat Iفرآیند پیگیري و درمان بیمار اسمیر مثبت تحت درمان  

  نمونه در ماه دوم2اخذ 
آیا هر دو *

اسمیر منفی 
 است؟

اخذ نمونه خلط 
 و شروع 3ماه 

 درمان نگهدارنده

شروع درمان 
 نگهدارنده

 2خلط  نمونه 2اخذ 
ماه بعد از شروع 
 مرحله نگهدارنده

ا هر دو آی
اسمیر منفی 
 است؟

ادامه درمان 
 ماه 2نگهدارنده تا 
 دیگر

آیا هر دو 
اسمیر منفی 
 است؟

تهیه دو نمونه 
 خلط پایان درمان

ادامه درمان حمله اي تا 
  ماه دیگر1

و در  کشت خلط**
صورت مثبت شدن  

 آنتی  انجامکشت،
 بیوگرام

 خیر

  Cat Iورود بیمار 
  و شروع درمان

 

ان پای***
 درمان

 

  برايو کشت خلطشکست درمان 
  آنتی بیوگرامانجام

 

آیا هر دو 
اسمیر منفی 
 است؟

 بلی

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 خیر

 بلی

در صورتی که بیمار خلـط نداشـت از سـیر           *
بالینی به عنـوان شـاخص بهبـودي اسـتفاده          
خواهد شد ولی تا حد امکان الزم است پایش         

  .به صورت تهیه اسمیر انجام شود
در صورت مثبت شـدن کـشت شکـست         ** 

 شروع میشود و در Cat IIدرمان ثبت شده و 
صورت وجود مقاومـت دارویـی بیمـار جهـت         

  . ارجاع میگرددMDRدرمان به مرکز 
ــتورالعمل   ***  ــابق دس ــان مط ــان درم پای

کشوري ثبت خواهد شـد و در صـورت فـوت     
  .بیمار فرایند متوقف شده و فوت ثبت میشود



 

  نمونه 2اخذ 
خلط سه ماه پس 
از شروع مرحله 
 حمله اي

 آیا هر دو
اسمیر منفی 
 است؟

شروع درمان 
 نگهدارنده

 خلط  نمونه 2اخذ 
دو ماه پس از شروع 
 مرحله نگهدارنده

آیا هر دو 
اسمیر منفی 
 است؟

ادامه درمان 
 3نگهدارنده تا 
 ماه دیگر

آیا هر دو 
اسمیر منفی 
 است؟

تهیه دو نمونه 
خلط پایان 
 درمان

 حمله مرحلهادامه 
  ماه دیگر1اي تا 

ورود بیمار 
Cat II   و 
 شروع درمان

پایان درمان*  
 

 خلط  نمونه 2اخذ 
چهار ماه پس از شروع 
 مرحله حمله اي

نتیجه آنتی آیا 
بیوگرام آماده 
 است؟

آیا مقاومت 
دارویی وجود 
 دارد؟

ارجاع جهت  و 9تکمیل فرم شماره شکست درمان  و 
 MDRاز نظر و درمان بررسی 

 

آیا هر دو اسمیر 
 منفی است؟

 

آیا مقاومت 
دارویی وجود 

رد؟دا  بلی بلی 

 بلی بلی بلی

 بلی

 خیر

 خیر

 خیر
 خیر خیر

 خیر

  ارسالکشت خلط و
آنتی انجام براي 

 بیوگرام

 بلی

 خیر

دي استفاده خواهد شد ولی تا حد امکان الزم است پایش در صورتی که بیمار خلط نداشت از سیر بالینی به عنوان شاخص بهبو*
  .به صورت تهیه اسمیر انجام شود

     Cat IIپیگیري و درمان بیمار اسمیر مثبت تحت درمان فرآیند 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش دومبخش دوم
  استانداردها

  
  
  
  
  
  
  



   مبارزه با سلاستانداردهاي برنامه 
  

  :ادغام برنامه سل
  :زیر استادغام برنامه سل داراي شرایط . برنامه سل الزم است به صورت کامل در نظام شبکه ادغام شده باشد

  وجود پزشک هماهنگ کننده سل در هر استان و هر شهرستان با حضور در ستاد
   با توانایی بررسی اسمیر خلط، کشت و کنترل کیفی و پایش آزمایشگاههاي شهرستانها نس سل استاناو نیز آزمایشگاه رفر با توانایی بررسی اسمیر خلط وجود آزمایشگاه سل در هر شهرستان

وظـایف  پـایش و  به عهده مراکز بهداشتی درمانی بوده و پزشک هماهنـگ کننـده سـل    و اطرافیان  درمان و پیگیري بیمار ، شروع ادغام کامل برنامه سل در نظام شبکه، تشکیل پرونده        در صورت اجراي  
  . درج شده در قسمت شرح وظایف خود را انجام میدهددیگر

  
  :کمیته سل

 بهداشت شهرستان وجود داشـته باشـد   ان با ترکیب یک متخصص عفونی یا داخلی، متخصص اطفال، پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان و رئیس مرکز    در هر شهرستان الزم است کمیته سل شهرست       
برخـی مـسائل و مـشکالت برنامـه در آن      وظایف این کمیته تعیین تکلیف موارد با تشخیص نامشخص و نیز تصمیم گیري در مـورد  .و در شرایط خاص از رادیولوژیست و پلتولوژیست هم دعوت میگردد 

  . جلسه در سال براي این کمیته الزامی است2 برگزاري حداقل .شهرستان است و در موارد الزم میتوان افراد دیگري نیز به این کمیته دعوت کرد
 پزشـک هماهنـگ کننـده سـل اسـتان، مـسئول       ولـوژي، متخـصص پـاتولوژي،   رادی متخـصص  در سطح استان الزم است کمیته سل استان با ترکیب یک متخصص عفونی یا داخلی، متخصص اطفال،            

آزمایشگاه رفرانس سل، مدیر گروه بیماریها، معاونت بهداشتی، رئیس دانشگاه، رئیس یا نماینده کمیته امداد و نماینده اي از استانداري وجود داشته باشد که وظایف ایـن کمیتـه تـصمیم گیـري در سـطح        
  . جلسه در سال براي این کمیته الزامی است4برگزاري حداقل .  مسائل برنامه سل در استان است و در موارد الزم میتوان افراد دیگري نیز به این کمیته دعوت کردکالن در مورد مشکالت و

  
  )سطح استان و شهرستان(جامع عملیاتی برنامه 

  
   .ده باشدطراحی ش الزم است که برنامه جامع عملیاتی سال جاري قبل از شروع سال 

 :است مشخصات زیر را دارا عملیاتیبرنامه 
 درج نقـاط قـوت و   - داراي بروندادهاي برنامه در منطقـه - اطالعات اختصاصی در فرایندهاي برنامه- برنامه در منطقه  اطالعات اختصاصی ساختار-اطالعات عمومی منطقه(  تحلیل وضعیت موجود  

 )انهاي دیگر ارایه دهنده خدمت وضعیت سازم-ضعف و فرصتها و تهدیدها باشد
  داراي منطق تعریف شده براي اولویت بندي باشد– با اولویت بندي باشد و با تحلیل وضعیت موجود همخوانی داشته باشد لیست مشکالتداراي 



 پیـشرفت در اهـداف برنامـه بـر اسـاس منطـق       -رعایت گـردد  p-Smart اهداف اختصاصی مشخص باشد و اهداف اختصاصی شرایط     - اهداف کلی مشخص باشد    - باشد بر اساس اولویتهاي منطقی    
 -خاصی باشد
 )استراتژیها منجر به تحقق اهداف شوند( مشخص باشد استراتژیها
 )ه محاسبه گردد زمان الزم براي مداخل- بودجه هر کدام بر اساس یک شیوه خاص باشد- بار چارت داشته باشد-تعیین شوند که منجر به تحقق استراتژیها گردند (فعالیتها
 ) آیا این تجهیزات تامین شده-مورد نیاز تعیین شود (تجهیزات

 )- آیا این مواد تامین شده-مورد نیاز تعیین شود (مواد مصرفی
 - آیا این داروها تامین شده-مورد نیاز تعیین شود( دارو

 سطح مـورد اسـتفاده شـاخص    - توالی جمع آوري شاخصها مشخص– محل جمع آوري داده ها مشخص - موجود باشد با شیوه محاسبه روشن باشد و ابزار مورد نیاز پایش شاخصهاي پایش برنامه داراي   
  داراي دستورالعمل چگونگی پایش، فعالیت بر اساس زمانبندي، -مشخص
 . باشد و از آن گزارشی تهیه شده باشدداراي جمع بنديدر انتها 

  
  :گزارش وضعیت 

  .ه تا پایان اردیبهشت سال جاري تهیه شده باشدالزم است گزارش وضعیت سال گذشت
بـروز  محاسـبه  متفاوت باشد که در سطح شهرستان و استان گزارش کامل الزم است ولی در مراکز بهداشتی درمـانی در حـد      این گزارش بسته به سطح کاري میتواند از گزارش مختصر تا گزارش کامل              

  .ه خلط و خانه هاي بهداشت کافی استسل و تعداد نمونه هاي خلط به تفکیک کیفیت نمون
  . و باید شامل موارد استاندارد زیر باشداستشامل یک گزارش جداگانه مربوط به برنامه سل گزارش کامل 

  ، مشکالت و پیشنهاداتشاخصها و میزان دستیابی به اهدافذکر میزان ، داراي تجزیه و تحلیل،  خالصه عملکرد، اطالعات جمعیتی و پایه منطقه
  

 برنامه ریزي آموزشی
و براي آن از سـازمان  و در جدول گانت پیشبینی میشود هر سال باید قبل از شروع سال بر اساس  نیاز سنجی یا جلسات کارشناسی تعیین شده                  برنامه هاي آموزشی    

  .شودمی مدیریت و برنامه ریزي مجوز الزم دریافت 
  :داراي مشخصات زیر باشدبرنامه ریزي آموزشی باید 

 . باشداولویت بندي منطقیداراي ، داراي نیاز سنجی بر حسب رده هاي مختلف، انبندي مشخصزم



کار گروهـی داشـته باشـد، هـر گـروه افـراد داراي تعـداد        در صورت نیاز  هماهنگ با محتوي آموزشی باشد، روش آموزشی مشخص باشد، SOBدوره آموزشی داراي بسته آموزشی باشد، داراي اهداف    
باشد و نتایج آن در مستندات کارگاه گنجانده شود، فرم ارزشیابی مدرسـین  SOB ، وسایل کمک آموزشی در بسته آموزشی مشخص باشد، بسته داراي پیش آزمون و پس آزمون متناسب با مناسب باشند

  . ماه بعد پس آزمون گرفته شود6تا 3 موجود باشد، باشد، اسامی شرکت کنندگان در مستندات باشد، برنامه آموزشی در مستندات باشد، تحلیل کارشناسان از کارگاه
 

 برنامه پایش
شیوه مدون جهت کنترل برنامه مورد نظـر،  این پایشها باید داراي . داشته باشدوجود در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و نیز مرکز سل شهرستان و استان الزم است برنامه ریزي براي پایش برنامه سل                 

رل، داراي شاخصهاي درون داد فرایند و برونداد، شیوه محاسبه شاخصها روشن باشد و در شیوه کنترل گنجانده شود، ابزار جمع آوري داده ها و محل آن مـشخص و متـوالی باشـد،                   داراي شاخصهاي کنت  
مشخص وجود داشته باشد، گزارش پـایش مکتـوب   برنامه پایش  در کل باید  . خدمت گیرندگان باشدسطحی که شاخص مورد استفاده میگیرد مشخص باشد، داراي دستورالعمل باشد، شاخصهاي رضایت  

  .باشد و پس خوراند ارسال شده باشد
 . این آیتم کامل خواهد بود )4فصل  ( آن بر اساس متدولوژي موجودنظام پایش و ارزشیابی برنامه سل داراي این شرایط بوده و در صورت اجرا شدن

  
  : نامه ها و پسخوراندهاهپاسخ ب

   باید ارسال شده باشد روز از هر بازدید15پسخوراند حداکثر تا 
   روز7بهداشت از استان به شهرستانها ظرف کمتر از العملهاي وزارت ارسال ابالغها و دستور
   روز7بهداشت از شهرستانها به محیط ظرف کمتر از العملهاي وزارت ارسال ابالغها و دستور

  هفته یک پاسخ به سواالت محیطی تا حداکثر
  

  :ملزومات نمونه گیري خلط
  .، قوطی خلط، جعبه حمل نمونه خلط، دستکش یک بار مصرف است1شامل فرم شماره

  :فرم شماره یک 
تان باشد همراه با آن نمونه خلط نیز اخـذ  در صورتی که این واحد خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی و بیمارس. تکمیل می شود این فرم توسط واحدي که فرد مشکوك به سل به آنها مراجعه می کنند          

  .شده و به ازمایشگاه ارسال می گردد
این فرم درسه برگ تکمیل می شود و یک برگ در واحدي که بیمار به آنجا مراجعـه  . اگر این واحد مطب یا درمانگاهها باشد فقط فرم تکمیل می شود و همراه با بیمار به آزمایشگاه سل ارسال می گردد                

درخانه بهداشت با توجه به ثبت کامل و پیگیري بعدي بیمار، سه فرم تکمیل می شود کـه دو  . یک فرم همراه بیمار خواهد بود و فرم دیگر نیز در آزمایشگاه بایگانی می شود            . ست بایگانی می شود   کرده ا 



مرکز بهداشتی درمانی نیز یک فرم را بایگانی کرده و یک فرم را همراه نمونه هـا ارسـال   . ایگانی می گرددفرم همراه نمونه ها به مرکز بهداشتی درمانی ارسال می شود و یک فرم نیز درخانه بهداشت ب   
  .می کند

  
  : خلط یقوط

  .موجودي قوطی خلط در سطوح مختلف متفاوت است
   مصرف سال گذشته ذخیره٪20 در سطح شهرستان

  .یا توزیع کرده باشد برابر مصرف سال گذشته داشته 5/1در سطح مرکز بهداشتی درمانی 
  . قوطی خلط موجود باشد10ابر سال گذشته موجود باشد یا در هر بازدید حداقل  بر5/1در خانه بهداشت 

  
  :قوطی خلط باید مشخصات زیر را داشته باشد

  .شفاف باشد به طوري که از بیرون محتویات آن مشاهده گردد -1
 . ریختدهانه آن گشاد باشد تا به راحتی بتوان خلط را در آن -2
 . پیچدار باشدودر محکم  -3
  

  :ویال توبرکولین
  . مراکز بهداشتی ذخیره الزم است٪10در شهرستانها به میزان . الزم است هر مرکز بهداشتی درمانی داراي یک ویال توبرکولین داراي تاریخ انقضاي مناسب باشد

  
  :جعبه حمل قوطی خلط 

  . باشدیک جعبه حمل فلزي در هر خانه بهداشت وجود داشته
  . و نور نباید وارد این جعبه شودکدر باشد

  . قوطی خلط باید یک جعبه حمل مقوایی وجود داشته باشد3به ازاي هر 
  

  :بسته آموزشی سل



مراکز بهداشتی و درمانی حداقل یک جلـد از هـر   میزان مورد نیاز در . شامل کتاب راهنماي سل کشوري، کتاب راهنماي کاردان، کتاب راهنماي بهورز و فلوچارت تشخیص و درمان بیماري سل میباشد       
 این مـوارد آموزشـی بایـد در دسـترس فـرد مربوطـه باشـد و        . مراکز بهداشتی درمانی میباشد٪10 مراکز بهداشتی درمانی و در سطح استان به میزان ٪30کدام، در مرکز شهرستان از هر کدام به میزان         
  .ب باشدچارت بیماریابی و درمان سل در اتاق پزشک نص

  
 :دفتر یا فرم ثبت افراد مشکوك 

  .پزشک خواهد بود با نظارت تکمیل آن به عهده کاردان و. یک فرم که مشخصات افراد مشکوك تا مرحله تعیین تکلیف در آن درج میشود و در مرکز بهداشتی درمانی موجود باشد
  

  :جدول گانت براي آموزش سل 
مـی   )  و در شـهري آمـوزش عمـومی    آموزش بهـورز  روستاییدرخانه بهداشت آموزش مردم و در مرکز بهداشتی درمانی(  کلی براي آموزش در مورد سل   شامل یک جدول مجزا یا یک قسمت از جدول        

  .باشد
  

  :شرح وظایف بهورز در برنامه سل 
  :برنامه سل بعهده دارد بهورز وظایف زیر را در

   بر گروههاي پرخطر شامل افراد مسن، دیابتی و داراي سوء تغذیهآموزش جمعیت تحت پوشش در زمینه بیماري سل با تاکید -1
  به صورت غیر فعالبیماریابی سل در جمعیت تحت پوشش -2
 گرفتن نمونه خلط داراي کیفیت مناسب از افراد مشکوك تحت نظارت خود بهورز و آموزش فرد مشکوك و کنترل نمونه خلط و قوطی خلط -3
 مناسبتکرار نمونه خلطهاي داراي کیفیت نا -4
  براي افراد مشکوك به مرکز بهداشتی درمانی1 برگ فرم شماره 3ارسال و تکمیل  -5
  تکمیل شده1 فرم شماره به نتایج الصاقاسراع وقت و  پیگیري نتایج خلطها در -6
 به پزشک  به سل اسمیر مثبتمعرفی افراد در تماس با فرد مبتال -7
صـورتی کـه از مـصرف دارو توسـط بیمـار مطمـئن        در(  ماه اول 3از   و نظارت بر مصرف دارو به صورت هفتگی بعدمرحله حمله ايانه در  دادن دارو به فرد بیمار تحت نظارت مستقیم بصورت روز          -8

 .) بیمار را نظارت کندانهنیست باید روز
 هفته در مرحله حمله اي و ماهیانه بعد از مرحله حمله اي 2معرفی بیمار مبتال به سل براي ویزیت پزشک هر  -9

  000 و عوارض داروبیمار در مورد نحوه مصرف دارو ،و پیگیري آموزش -10



   مثبت مطابق دستورالعملاسمیر سل درمان در افراد مبتال به حین  پایش -11 
  عالئم سل  معرفی کودکان داراي رشد کم یا کاهش وزن به پزشک جهت بررسی از نظر سل و نیز بررسی افراد خانواده این کودك به صورت فعال از نظر -12
   مطالعه کتاب ویژه بهورز و مسلط بودن بر آن -13
   شرکت در کالسهاي آموزشی-14
   درخواست امکانات الزم براي بیماریابی قبل از اتمام فرم و قوطی خلط -15
  . اجراي فعالیتهایی که پزشک مرکز بهداشتی درمانی یا پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان تعیین میکنند-16
  

  :ف کاردان بیماریها در برنامه سل شرح وظای
  آموزش بهورز در زمینه سل طبق استانداردهاي آموزش بهورز -1
  و دفتر ثبت موارد مشکوك نتایج آزمایش در این فرمهاالصاق افراد مشکوك و 1بایگانی یک نسخه از فرمهاي شماره  -2
  در کارت درمان بیمار ثبتمسلول وپیگیري نتیجه آزمایشات خلط بیماران  -3
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  :پرونده بیمار مبتال به سل 



 داخل این پوشه یک برگ شرح حـال بیمـار ، فـرم   . و خارج ریوي ، جدید یا عود یا سایر موارد است) و منفی  +  S( این پرونده شامل یک پوشه است که روي پوشه اسم بیمار ، نوع سل از نظر ریوي  
 در بررسی پرونده توسط فرد پایـشگر الزم اسـت کلیـه منـدرجات کـارت درمـان و       . است000 و نتایج آزمایشگاهی ، معرفی نامه ها و کلیه مدارك تشخیص بیمار ، کارت درمان و     1 شماره   فرمویزیت و   

  :پرونده شامل موارد زیر از نظر صحت و مشکالت بیمار بررسی شود 
در تشخیص، تاخیر در شروع درمان، زمان پایشهاي درمان و انجام آن، نحوه اجراي داتس، وزن، دوز داروها، نتایج معاینـات مکـرر و بهبـودي بـالینی، فـرد نـاظر بـر           نوع سل، مورد بیماري، میزان تاخیر       

  .  و کودکان در تماس، افراد در تماسدرمان، نحوه تشخیص و مستندات آن بر اساس استاندارد تشخیص
  .کندبررسی را  انجام پروفیالکسی یا درمان  صحت و وضعیتکردهبدقت بررسی مندرج در پرونده  و نتایج آزمایشگاهی PPD از نظر عالیم و " کامالس راکان در تماکودفرد پایشگر الزم است 

  
  : کار در سیستم ادغام به صورت زیر استگردش

 بـرگ در  3 در 1 در شهر مراجعه میکند، بعد از آموزش، از او نمونه گیري خلط با شرایط استاندارد بعمل آمده و فرم شـماره    خانه بهداشت در روستا یا مرکز بهداشتی در مانی         که به    فرد داراي سرفه مزمن   
ی یـا در مراکـز شـهري مـستقیم بـه       برگ در مرکز شهري براي او تکمیل میگردد که یکی از برگه ها در خانه بهداشت یا مرکز بایگانی میشود و نمونه ها به مرکز بهداشـتی درمـان    2خانه بهداشت و در     

بـه آزمایـشگاه   ) حداکثر طی یک هفته بعد از اولین نمونه خلط(آزمایشگاه سل فرستاده میشود مرکز بهداشتی درمانی بعد از ثبت در دفتر موارد مشکوك و با رعایت نحوه ارسال، نمونه ها را در اسرع وقت  
اگـر بیمـار طبـق    .  ساعت از دریافت نمونه به آن مرکز ارجـاع داده میـشود  48بعد از بررسی توسط آزمایشگاه نتیجه حداکثر بعد از .  بایگانی میکند را1سل شهرستان ارسال میکند و یک برگ فرم شماره         

 اگـر بعـد از   بررسی فرد مشکوك به سل بررسی ادامه یابـد،  پیگیري میشود و طبق الگوي "بعد از دو هفته مجددا.  هفته آنتی بیوتیک دریافت کند2تعریف مبتال به سل نباشد به پزشک معرفی میشود تا         
  گرفته شده و مطابق الگوي کشوري پیگیري الزم انجام میشود  CXR سه نمونه خلط و" هفته بهبودي نداشت مجددا2

ابتـدا نـوع سـل، مـورد     . ده داده شده و اسم او در دفتر ثبت بیماران درج میگردددر صورتی که بیمار طبق تعریف مبتال به سل باشد در مرکز بهداشتی درمانی توسط کاردان و پزشک براي او تشکیل پرون               
و یکی بـراي بهـورز تکمیـل    ) در مراکز روستایی(کارت درمان در دو نسخه یکی در پرونده . دوز دارو مطابق پروتکل توسط پزشک مرکز تعیین میشود )مطابق کتاب(بیماري و گروه درمانی تعیین میشود 

 کارت همراه بیمار به بیمار داده شده و همانجا اولین دوز دارو را مصرف میکند و در مراکز روستایی به بهورز معرفی میشود تا تحت نظارت مستقیم دارو مـصرف نمایـد و در مراکـز شـهري              میشود، سپس 
براي بیمار ناظر بر درمان از پرسنل انتخـاب میـشود، بـه صـورت تلفنـی همـانروز بـه        . آموزش داده شودکاردان این وظیفه را بعهده دارد، بیمار توسط کاردان و پزشک باید طبق استاندارد آموزشی بیمار،         
هفتـه اول تـشخیص بیمـار بایـد از آن مرکـز بهداشـتی        2حـداکثر طـی   هماهنگ کننده سل شهرستان . پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان اطالع داده میشود و شماره سل از ایشان دریافت میگردد         

ی بازدید کرده و پرونده بیمار را بررسی کند و اشکاالت احتمالی را رفع کند، در مراکز روستایی روز بعد از تشخیص، بهورز مربوطه توسـط پزشـک و کـاردان آمـوزش داده شـود و داروي الزم بـراي          درمان
 هفتـه  2، پزشک در مرحلـه حملـه اي بایـد هـر      در بیماران اسمیر مثبت در هفته اول تشخیص انجام میشودبررسی اطرافیانبیمار به بهورز داده میشود و در مراکز شهري این وظیفه بعهده کاردان است،     

 سـل   هماهنـگ کننـده  پزشـک پرونده به ... بعد از اتمام درمان یا فوت و در صورت بروز عارضه فاصله ویزیتها کمتر خواهد بود. بیمار را ویزیت کند و بعد از مرحله حمله اي هر ماه بیمار باید ویزیت گردد  
  .شهرستان ارسال میگردد و کارت فرعی درمان در پرونده خانوار بایگانی میگردد



 هفته اول بیمار را ویزیت کرده و از نظر اجراي درمان تحـت نظـارت مـستقیم و    2 در بدو تشخیص پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان در عرض        MDRدر موارد    
و رئـیس مرکـز بهداشـت    را ارزیابی میکنند و بیمار هر ماه توسط پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان به صورت منظم ویزیت میشود و پزشـک هماهنـگ کننـده سـل اسـتان                  ، او   اري بیمار جلب همک 
   ماه یکبار بیمار را ویزیت میکند3نیز هر شهرستان 

  
  :نقشه اپیدمیولوژیک 
  . که موارد سل بر روي آن مشخص شده باشد)روستاهاي اطراف شامل شهر و ( یک نقشه از آن منطقه 

  
   :Tb4دفتر 

  .دفتر کشوري که حداکثر هر هفته یک بار باید به روز شود
  

  :بایگانی نامه ها 
  .مکاتباتشامل یک پوشه یا زونکن که نامه هاي مربوط به سل در آن وجود داشته باشد چه یک زونکن یا پوشه جداگانه باشد یا مشترك با سایر 

  :وسیله نقلیه 
  . فرد بتواند وسیله نقلیه جهت بازدید فراهم کند روز در هفته2حداقل اختیار داشتن و دسترسی به وسیله نقلیه یعنی اینکه  در
  

  :کامپیوتر مناسب 
  . ساعت بتوان به آن دسترسی پیدا کرد72از   و باالتر که در کمترIIحداقل کامپیوتر پنتیوم 

  
  : از بودجه سل امکان استفاده

  اطالع از میزان بودجه ارسالی هر سه ماه و امکان مصرف آن با همکاري مدیران سیستم بهداشتی
  

  :رایگان  CXRامکان انجام 
  .الزم نسخه شده توسط پزشک را نجام دهد CXR بیمار مبتال به سل بتواند به صورت رایگان



   
  :امکان انجام آزمایش رایگان 

  .این آزمایشات فقط باید درجهت بیماري سل باشد. واند به صورت رایگان به خدمات آزمایشگاهی سیستم شبکه دسترسی داشته باشدبیمار مبتال به سل بت
  

  :آمار الزم در برنامه سل
توسـط سـطح شهرسـتان و    (ارسال آمار .  هاي سل به صورت کامل باشداین آمار شامل موارد بیمار یابی شده، وضعیت منفی شدن خلطها و نتایج درمانی و موارد درج شده در برنامه نرم افزاري ثبت داده                  

 ابتداي هر فصل آمار شهرستان به استان به صورت کامل و همخوان ارسال شده و توسط استان تا حداکثر بیستم ابتداي هر فـصل بـه      دوازدهمبه سطح باالتر هر سه ماه صورت میگیرد و باید تا            ) استان
  . و میزان داروهاي مورد نیاز است12 نرم افزار ثبت داده هاي سل و فایل فرم شماره فایلن اطالعات شامل  ای.سطح کشوري ارسال شود

... مـه سـل و   موردي برخی از شاخصهاي برنامه سل وجود دارد که با بررسی این قسمت میتوان وضعیت بیماریابی، کیفیت نمونه ها، وضعیت آموزش در برنابه صورت همچنین در انتهاي چک لیست نیز   
  . را بررسی کرد و در گزارش درج نمود

  
  

  :تشخیص سل بر اساس استانداردها
  : باید طبق معیارهاي زیر صورت گرفته باشدWHOتشخیص سل مطابق استاندارد 

   CXR اسمیر مثبت یا یک اسمیر و یک کشت مثبت یا یک اسمیر و 2حداقل : تشخیص اسمیر مثبت
   همراه با کشت مثبت، بال یا الواژ مثبت، تغییرات رادیولوژیک هفته آنتی بیوتیک دریافت کرده باشد2یر منفی و عالیم بالینی که  سري اسم2: تشخیص اسمیر منفی
  عالیم بالینی همراه با کشت مثبت، پاتولوژي مثبت: تشخیص خارج ریوي

  
  :روز ملی سل

  .رستانها الزم است برنامه هایی اجرا شود که مستندات آن بایگانی شده و گزارشی از آن به سطح باالتر ارسال گردد مهر ماه روز ملی سل بوده و براي این روز در استانها و شه23روز 
  

  :پژوهش در مورد سل
این پژوهشها میتواند بـا همکـاري   . طراحی و اجرا کنندرا طرحهاي تحقیقاتی در مورد اولویتهاي این برنامه ،  بر اساس نیاز استان و برنامه سل    میتوانندپزشک هماهنگ کننده سل استان و نیز شهرستانها         

  .اعضاي هیئت علمی انجام شود



  :در زندانبیماریابی  
 نیز به کلیـه زنـدانیان داده   آموزش.  ماه یکبار نیز الزم است که کلیه زندانیان از نظر سل بررسی شوند6هر . زندانی ایتدا در بدو ورود از نظر سل بررسی میگردد     . فعال است بیماریابی در زندانها به صورت      

  .شود
  

  :تهیه و توزیع داروهاي مورد نیاز
 داروهـا بعـد از تحویـل از سـطح کـشوري در      .میکننـد ه و در فرم مربوطه به سطح باالتر همراه با آمار ارسال کردمحاسبه را هر سه ماه یک بار داروهاي مورد نیاز سه ماهه بعد           سطح شهرستان و استان     

  . سطح استان همیشه استوك به اندازه مصرف سه ماه را باید داشته و شهرستانها نیز استوك سه ماه را دارند.شودیع عرض یک هفته توز
  

  :نحوه برآورد نیاز داروهاي ضد سل
 : با هم تفاوت دارد در این قسمت بطور کامل توضیح داده می شود در سطوح مختلف نظام شبکهکهنحوه برآورد نیاز داروهاي ضد سل 

  
  :انه بهداشتخ

از سوي مرکز بهداشـت درمـان روسـتایی همـراه بـا نـسخه دوم کـارت درمـان          داروهاي ضدسل دوره درمان بیمار بطور کامل ؛با کشف هر فرد مبتال به سل در جمعیت تحت پوشش یک خانه بهداشت    
  .) داروي ضد سل نیز در اختیار آن واحد قرار داده نخواهد شد؛انه بهداشت شناسایی نشده باشدبنابراین تا زمانیکه بیماري در جمعیت تحت پوشش یک خ(می گردد به بهورز تحویلتکمیل شده 

  
  :کز بهداشتی درمانیامر

 :مرکز بهداشتی درمانی روستایی) الف 
داروهـاي   عـالوه بـر  شد؛ لـذا  باعهده خانه هاي بهداشت تابعه آنها می به ی  درمان روزانه بیماران مبتال به سل شناسایی شده در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستای       که معموالً     از آنجا 

 بصورت ذخیـره در مرکـز وجـود داشـته     ،(Cat.1 )1 کیلوگرمی تحت درمان گروه 50ي مرحله حمله اي یک بیمار جدید مبتال به سل هاماه دارو  همواره باید معادل یک،تحویلی به خانه هاي بهداشت
 باقیمانده داروهاي مورد نیاز براي آن بیمار بعـالوه یـک مـاه ذخیـره دارویـی از مرکـز بهداشـت شهرسـتان         سرع وقت،از بیماري درمان بسرعت آغاز شود و در اتازه اي ص مورد باشد تا در صورت تشخی  

  .دریافت گردد
  :مرکز بهداشتی درمانی شهري) ب 

ي مرحلـه حملـه اي یـک بیمـار     هـا مـاه دارو  عالوه ذخیره اي معادل یکه ل داروهاي دوره کامل درمان بیماران تحت پوشش بموجودي داروهاي ضدسل در هر مرکز بهداشتی درمانی شهري باید معاد          
  .باشد ،(Cat.1 )1 کیلوگرمی تحت درمان گروه 50جدید مبتال به سل 



را ) ان (  باقیمانده داروهاي مورد نیـاز بـراي دوره درمـانی کامـل آن بیمـار     ،ین فرصت ممکن در اول،از بیماري ضمن آغاز سریع درمانتازه مورد  پزشک سرپرست مرکز موظف است پس از شناسایی هر    
  .ماه ذخیره دارویی از مرکز بهداشت شهرستان دریافت کند بعالوه یک

رکز تحت پوشش خود اطمینان حاصل کرده و سه مـاه قبـل از انقـضاي     از تاریخ دار بودن داروهاي ضدسل م  ،سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی شهري و روستایی موظفند با اعمال نظارت منظم            : توجه
  . و بصورت کتبی به مرکز بهداشت شهرستان متبوع اعالم نمایندمراتب را سریعاً)  ماه آتی 3بشرط احتمال عدم مصرف در طول مدت ( تاریخ داروهاي ضدسل موجود در مرکز    

  
  :مرکز بهداشت شهرستان
  :نمایندبرآورد نیاز سالیانه داروهاي ضد سل بشرح ذیل عمل جهت ر شهرستان باید پزشک هماهنگ کننده سل ه

 سال مبتال به سل و تعداد بیماران مبـتال بـه سـل ریـوي بـا اسـمیر       6 تعداد کودکان زیر ،2و  1هاي درمانی  تعداد بیماران مبتال به سل تحت گروهسال گذشته،   دردفتر ثبت سل شهرستان   با استفاده از    
  .  نمایدجایگذاري) 1( را استخراج کرده و در جدول 2مجموع موارد جدید اسمیر مثبت و بیماران تحت گروه درمانی (  مثبتخلط 

از سـالیانه داروهـاي ضـد     که همان فرم اعالم نی-  )2( می بایست در جدول شماره  ) منعکس شده است 1که در ستون آخر جدول   ( سپس مقدار کل محاسبه شده براي هر یک از داروهاي ضد سل را              
  . وارد کند-سل شهرستان می باشد 

/ به مرکـز بهداشـت دانـشگاه     ) 2( جدول شماره /  فرم   بصورت کتبی و در قالب) ماه هر سال   روز اول دي12یعنی ظرف    ( این برآورد دارویی را باید همراه با فرم هاي آماري سه ماهه سوم هر سال              
  . بهداشتی درمانی متبوع منعکس نمایددانشکده علوم پزشکی و خدمات

  
  :مرکز بهداشت استان

ماه فرصت دارد که ضمن کنتـرل و حـصول اطمینـان از     ديتا بیستم دوازدهم  دانشکده که مسئول برآورد دارویی کل شهرستانهاي تحت پوشش خود می باشد از          / پزشک هماهنگ کننده سل دانشگاه      
  محاسبات موجود در بطن آن جـدول را انجـام داده و  ،منتقل کرده) 3(به جدول شماره ) که ذخیره دارویی نیز در آنها مستتر است       (  نیازهاي آن شهرستانها را      ،صحت محاسبات دارویی شهرستانهاي تابعه    

  .یدبه مرکز مدیریت بیماریها ارسال نما)  نمابر و ترجیحاً( ماه بصورت کتبی  در پایان جدول تکمیل شده را حد اکثر تا بیستم دي
  ).با سه ماهه قبل جایگزین شود,  فقط باید در هرکجا که عبارت سال گذشته ذکر شده است (  براي محاسبه داروهاي مورد نیاز سه ماهه نیز کاربرد دارد 1جدول : 1توجه
 روز اول هـر  12 هر شهرستان می بایـست ظـرف   ست هاي فصلی داروهاي ضدسلِیعنی درخوا. بار به سطوح باالتر منعکس گردند باید هر سه ماه یک، درخواست هاي ادواري داروهاي ضد سل : 2توجه

ارسـال  ) مرکـز مـدیریت بیماریهـا   ( درآن سطح حداکثر تا بیستم آن ماه به سطح کشوري  فرم هاي قبلی و بصورت کتبی به سطح میانی و در آنجا پس از جمع بندي   /  در قالب همان جداول    ،فصل سال   
  . گردند

  
  
  



  : آموزشیاستانداردهاي 
  )برخی مطالب گروههاي مختلف در قسمت توضیحات متفاوت هستند(

  : بداندالزم است بهورزمطالبی که 

ــزان   مطلب میــ
  توضیح  آشنایی

   هفته2سرفه بیشتر از   باید  تعریف سرفه مزمن 
  ، خلط خونی یا غیر خونیتعریق، درد قفسه سینهسرفه مزمن با یا بدون خلط، کاهش وزن، تب شبانه،خستگی، تنگی نفس،   باید  عالئم سل در بزرگساالن 

  )تماس با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت(کاهش وزن یا عدم رشد، سرفه، خستگی   باید  عالئم سل در کودکان 
  ، افزایش سنکاهش سطح ایمنی، ایدز، دیابت، سوء تغذیه  باید  عوامل مستعد کننده سل 

  )مستقیم، از طریق خلط بیمار در محیط بسته، هواي آلوده اتاق فرد مبتال(ی،از راه تنفس  باید  راههاي انتقال سل
  آزمایش خلط: باید  باید   نحوه تشخیص سل 

 عمیـق، فیزیـوتراپی،   طبق دستورالعمل با اشاره به اینکه نمونه اول هنگام مراجعه، نمونه دوم قبل از برخاستن از بـستر، نمونـه گیـري در فـضاي بـاز، تـنفس          باید   نحوه نمونه گیري خلط 
  نظارت بر نمونه گیري

نحوه و زمان ارسـال نمونـه       
  خلط

  ، یکی براي کاردان و دیگري براي آزمایشگاه1 فرم شماره 2بعد از جمع کردن هر سه نمونه، در داخل جعبه حمل، نگهداري دور از نور خورشید، همراه با   باید

آشنایی بـا داروهـاي سـل و        
  نحوه مصرف آنها

  ه و مصرف یکجاي داروهار دارو با ذکر اسامی داروها، مصرف ناشتا، نظارت مستقیم روزانچ  باید 

   با ذکر اسامی ماه دو دارویی4و با ذکر اسامی  ماه چهار دارویی 2حداقل شش ماه،   باید  طول دوره درمان
  

  عوارض خفیف و شدید اصلی طبق پروتکل  باید  عوارض دارویی
اهمیت داتس و نحوه اجراي     

  آن
  .توضیح اینکه میزان موفقیت در درمان با این روش بسیار زیاد است و از مقاوت دارویی جلوگیري میکند  باید

 ماه اول به صورت روزانه و بعد از آن هـر چنـد روز یـک بـار در     2رفتن پرسنل بهداشتی به منزل بیمار قبل از مصرف ناشتا و مصرف دارو زیر نظر پرسنل در      
  صرف دارو به صورت روزانهصورت اطمینان از م

   براي گروه درمانی اول ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان4 ماه و 2دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط   باید  نحوه پایش درمان
   براي گروه درمانی دوم ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان5 ماه و 3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط 



 نفر را دارد، در بیمار اسمیر مثبت و اسمیر منفی خانواده را بررسی میکنیم، بررسـی بـر اسـاس عالیـم،     15 تا 10بیمار اسمیر مثبت توانایی آلوده کردن سالیانه    باید  افیانبررسی اطر 
  ...، بررسی اطرافیان شامل همکالسی ها، همکاران و  سال ارجاع به پزشک6کودکان زیر 

ی آشنایی با مطالـب آموزشـ     
  بیمار

  طبق استاندارد  باید

 1آشنایی با فرمهاي شـماره      
  ، پرونده بیمارو کارت درمان

   براي فرد مشکوك به سل، نحوه تکمیل کارت درمان طبق دستورالعمل1نحوه تکمیل فرم شماره   باید

آشنایی بـا مـوارد پـایش از        
   خانه بهداشت

  طبق چک لیست  باید

  وطهطبق جدول مرب  باید  شرح خانه بهداشت
  
  

  : بداندالزم استمطالبی که کاردان 

ــزان   مطلب میــ
  توضیح  آشنایی

   هفته2سرفه بیشتر از   باید  تعریف سرفه مزمن 
  رم غدد لنفاوي، خلط خونی یا غیر خونی، درد مفاصل، توسرفه مزمن با یا بدون خلط، کاهش وزن، تب شبانه،خستگی، تنگی نفس، تعریق، درد قفسه سینه  باید  عالئم سل در بزرگساالن 

  )تماس با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت(کاهش وزن یا عدم رشد، سرفه، خستگی   باید  عالئم سل در کودکان 
  طح ایمنی، افزایش سن، بیماري کلیوي، بیماریهاي مزمن، استفاده از داروهاي سرکوب کننده سکاهش سطح ایمنی، ایدز، دیابت، سوء تغذیه  باید  عوامل مستعد کننده سل 

  )مستقیم، از طریق خلط بیمار در محیط بسته، هواي آلوده اتاق فرد مبتال(از راه تنفسی،  باید  راههاي انتقال سل
  آزمایش خلط: باید  باید   نحوه تشخیص سل 

  ، نمونه برداريگرافی سینه، تست پوستی توبرکولیندر مواردي 
اره به اینکه نمونه اول هنگام مراجعه، نمونه دوم قبل از برخاستن از بـستر، نمونـه گیـري در فـضاي بـاز، تـنفس عمیـق، فیزیـوتراپی،         طبق دستورالعمل با اش    باید   نحوه نمونه گیري خلط 

  نظارت بر نمونه گیري
نحوه و زمان ارسـال نمونـه       

  خلط
  ، یکی براي کاردان و دیگري براي آزمایشگاه1 فرم شماره 2بعد از جمع کردن هر سه نمونه، در داخل جعبه حمل، نگهداري دور از نور خورشید، همراه با   باید



      تعریف سل اسمیر منفی 
  حداقل دو نمونه مثبت داشته باشد، یا یک نمونه خلط مثبت و گرافی   باید   تعریف سل اسمیر مثبت

آشنایی بـا داروهـاي سـل و        
  نحوه مصرف آنها

 و مصرف یکجاي دارو رت مستقیم روزانهچهار دارو با ذکر اسامی داروها، مصرف ناشتا، نظا  باید 
  دوز داروها

   با ذکر اسامی ماه دو دارویی4و با ذکر اسامی  ماه چهار دارویی 2حداقل شش ماه،   باید  طول دوره درمان
  در برخی موارد بیشتر خواهد بود

  عوارض خفیف و شدید اصلی طبق پروتکل  باید  عوارض دارویی
اهمیت داتس و نحوه اجراي     

  آن
  .توضیح اینکه میزان موفقیت در درمان با این روش بسیار زیاد است و از مقاوت دارویی جلوگیري میکند  یدبا

 ماه اول به صورت روزانه و بعد از آن هـر چنـد روز یـک بـار در     2رفتن پرسنل بهداشتی به منزل بیمار قبل از مصرف ناشتا و مصرف دارو زیر نظر پرسنل در      
  ارو به صورت روزانهصورت اطمینان از مصرف د

   براي گروه درمانی اول ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان4 ماه و 2دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط   باید  نحوه پایش درمان
   براي گروه درمانی دوم ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان5 ماه و 3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط 

 نفر را دارد، در بیمار اسمیر مثبت و اسمیر منفی خانواده را بررسی میکنیم، بررسـی بـر اسـاس عالیـم،     15 تا 10بیمار اسمیر مثبت توانایی آلوده کردن سالیانه    باید  بررسی اطرافیان
  ...، بررسی اطرافیان شامل همکالسی ها، همکاران و  سال ارجاع به پزشک6کودکان زیر 

آشنایی با مطالبی کـه بهـورز    
  باید بداند

 طبق استاندارد  باید

آشنایی با مطالـب آموزشـی      
  بیمار

  طبق استاندارد  باید

 1آشنایی با فرمهاي شـماره      
  ، پرونده بیمارو کارت درمان

   براي فرد مشکوك به سل، نحوه تکمیل کارت درمان طبق دستورالعمل1نحوه تکمیل فرم شماره   باید

آشنایی بـا مـوارد پـایش از        
و مرکـــز  خانـــه بهداشـــت
  بهداشتی درمانی

  طبق چک لیست  باید

ــطوح  ــایف سـ ــز وظـ مرکـ
ــه   ــانی و خان ــتی درم بهداش

  بهداشت

  طبق جدول مربوطه  باید



  :مطالبی که پزشک مرکز بهداشتی درمانی باید بداند 
  

ــزان   مطلب میــ
  توضیح  آشنایی

   هفته2سرفه بیشتر از   باید  تعریف سرفه مزمن 
، خلط خونی یا غیر خونی، درد مفاصل، تـورم غـدد لنفـاوي،     مزمن با یا بدون خلط، کاهش وزن، تب شبانه،خستگی، تنگی نفس، تعریق، درد قفسه سینه       سرفه  باید  عالئم سل در بزرگساالن 

  ...نازایی و 
  ...انه، تعریق و ، سرفه، تب شب)تماس با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت(کاهش وزن یا عدم رشد، سرفه، خستگی   باید  عالئم سل در کودکان 

  ، افزایش سن، بیماري کلیوي، بیماریهاي مزمن، استفاده از داروهاي سرکوب کننده سطح ایمنی، اعتیاد تزریقیکاهش سطح ایمنی، ایدز، دیابت، سوء تغذیه  باید  عوامل مستعد کننده سل 
  ، در برخی موارد از راه گوارش)ه، هواي آلوده اتاق فرد مبتالمستقیم، از طریق خلط بیمار در محیط بست(از راه تنفسی،  باید  راههاي انتقال سل

  ، بیوپسیگرافی سینه، تست پوستی توبرکولین، در مواردي آزمایش خلط  باید   نحوه تشخیص سل 
ستر، نمونه گیري در فضاي باز، تنفس عمیق، فیزیـوتراپی، نظـارت   طبق دستورالعمل با اشاره به اینکه نمونه اول هنگام مراجعه، نمونه دوم قبل از برخاستن از ب    باید   نحوه نمونه گیري خلط 

  بر نمونه گیري
نحوه و زمان ارسـال نمونـه       

  خلط
  ، یکی براي کاردان و دیگري براي آزمایشگاه1 فرم شماره 2بعد از جمع کردن هر سه نمونه، در داخل جعبه حمل، نگهداري دور از نور خورشید، همراه با   باید

  طبق پروتوکل    یر منفیتعریف سل اسم
  حداقل دو نمونه مثبت داشته باشد، یا یک نمونه خلط مثبت و گرافی   باید   تعریف سل اسمیر مثبت

آشنایی بـا داروهـاي سـل و        
  نحوه مصرف آنها

   ماه اول، دوز داروها2 در چهار دارو با ذکر اسامی داروها، مصرف ناشتا، نظارت مستقیم روزانه  باید 
  ثناهاي درمان سل مانند حاملگی و بیماري کلیوي و کبدي طبق پروتکلآشنایی با است

  عوارض اصلی هر دارو طبق پروتکل    عوارض دارویی
   ماه اول در بیماران اسمیر مثبت و منفی، ویزیت هر سه هفته یک بار در ادامه درمان و در بیماران خارج ریوي2ویزیت هفتگی پزشک در     پیگیري بیمار
   با ذکر اسامی ماه دو دارویی4و با ذکر اسامی  ماه چهار دارویی 2حداقل شش ماه،   باید  مانطول دوره در

  در برخی موارد بیشتر خواهد بود
اهمیت داتس و نحوه اجراي     

  آن
  .توضیح اینکه میزان موفقیت در درمان با این روش بسیار زیاد است و از مقاوت دارویی جلوگیري میکند  باید

 ماه اول به صورت روزانه و بعـد از آن هـر چنـد روز یـک بـار در      2شتی به منزل بیمار قبل از مصرف ناشتا و مصرف دارو زیر نظر پرسنل در رفتن پرسنل بهدا 



 
  صورت اطمینان از مصرف دارو به صورت روزانه

  کمعلت بوجود آمدن مقاومت، درمان طوالنی، هزینه باال، موفقیت درمان   باید  اهمیت سل مقاوم به درمان
   براي گروه درمانی اول ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان4 ماه و 2دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط   باید  نحوه پایش درمان

   براي گروه درمانی دوم ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان5 ماه و 3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط 
 نفر را دارد، در بیمار اسمیر مثبت و اسمیر منفی خانواده را بررسی میکنیم، بررسـی بـر اسـاس عالیـم،         15 تا   10ر مثبت توانایی آلوده کردن سالیانه       بیمار اسمی   باید  بررسی اطرافیان

  ...، بررسی اطرافیان شامل همکالسی ها، همکاران و  سال ارجاع به پزشک6کودکان زیر 
   هفته بعد از تشخیص2ان حداکثر تا یک هفته بعد از تشخیص و در اسمیر منفی تا در بیماران اسمیر مثبت و کودکان بررسی اطرافی

آشنایی با مطالبی کـه بهـورز    
  باید بداند

  طبق استاندارد  باید

آشنایی با مطالـب آموزشـی      
  بیمار

  طبق استاندارد  باید

 1آشنایی با فرمهاي شـماره      
  ، پرونده بیمارو کارت درمان

   براي فرد مشکوك به سل، نحوه تکمیل کارت درمان طبق دستورالعمل1ه نحوه تکمیل فرم شمار  باید

آشنایی بـا مـوارد پـایش از        
 و مرکـــز خانـــه بهداشـــت
  بهداشتی درمانی

  طبق چک لیست  باید

ــطوح  ــایف سـ ــز وظـ مرکـ
ــه   ــانی و خان ــتی درم بهداش

  بهداشت

  استانداردطبق   باید

دارد، یک آزمایشگاه سل در هر شهرستان وجود دارد، گزارش وضعیت درمانی بیمار باید به هماهنـگ کننـده ارسـال شـود،     هر شهرستان یک هماهنگ کننده       باید  آشنایی با سیستم سل
  پرونده در انتهاي درمان براي هماهنگ کننده ارسال گردد

  
  



   
  اندمطالبی که پزشک غیر سیستم شبکه باید بد

  

ــزان   مطلب میــ
  توضیح  آشنایی

   هفته2شتر از سرفه بی  باید  تعریف سرفه مزمن 
، خلط خونی یا غیر خونی، درد مفاصل، تورم غـدد لنفـاوي،   سرفه مزمن با یا بدون خلط، کاهش وزن، تب شبانه،خستگی، تنگی نفس، تعریق، درد قفسه سینه        باید  عالئم سل در بزرگساالن 

  ...نازایی و 
  ...، سرفه، تب شبانه، تعریق و )ا فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبتتماس ب(کاهش وزن یا عدم رشد، سرفه، خستگی   باید  عالئم سل در کودکان 

  ، افزایش سن، بیماري کلیوي، بیماریهاي مزمن، استفاده از داروهاي سرکوب کننده سطح ایمنی، اعتیاد تزریقیکاهش سطح ایمنی، ایدز، دیابت، سوء تغذیه  باید  عوامل مستعد کننده سل 
  ، در برخی موارد از راه گوارش)مستقیم، از طریق خلط بیمار در محیط بسته، هواي آلوده اتاق فرد مبتال(اه تنفسی،از ر  باید  راههاي انتقال سل

  ، بیوپسیگرافی سینه، تست پوستی توبرکولین، در مواردي آزمایش خلط  باید   نحوه تشخیص سل 
اول هنگام مراجعه، نمونه دوم قبل از برخاستن از بستر، نمونـه گیـري در فـضاي بـاز، تـنفس عمیـق، فیزیـوتراپی،              طبق دستورالعمل با اشاره به اینکه نمونه          باید   نحوه نمونه گیري خلط 

  نظارت بر نمونه گیري
  طبق پروتوکل    تعریف سل اسمیر منفی
  حداقل دو نمونه مثبت داشته باشد، یا یک نمونه خلط مثبت و گرافی   باید   تعریف سل اسمیر مثبت

وهـاي سـل و     آشنایی بـا دار   
  نحوه مصرف آنها

   ماه اول2 در چهار دارو با ذکر اسامی داروها، مصرف ناشتا، نظارت مستقیم روزانه  باید 
  

  عوارض اصلی هر دارو طبق پروتکل    عوارض دارویی
  دامه درمان و در بیماران خارج ریوي ماه اول در بیماران اسمیر مثبت و منفی، ویزیت هر سه هفته یک بار در ا2ویزیت هفتگی پزشک در     پیگیري بیمار

   با ذکر اسامی ماه دو دارویی4و با ذکر اسامی  ماه چهار دارویی 2حداقل شش ماه،   باید  طول دوره درمان
  در برخی موارد بیشتر خواهد بود

اهمیت داتس و نحوه اجراي     
  آن

  .از مقاوت دارویی جلوگیري میکندتوضیح اینکه میزان موفقیت در درمان با این روش بسیار زیاد است و   باید
 ماه اول به صورت روزانه و بعد از آن هر چنـد روز یـک بـار در    2رفتن پرسنل بهداشتی به منزل بیمار قبل از مصرف ناشتا و مصرف دارو زیر نظر پرسنل در                  

  صورت اطمینان از مصرف دارو به صورت روزانه



  قاومت، درمان طوالنی، هزینه باال، موفقیت درمان کمعلت بوجود آمدن م  باید  اهمیت سل مقاوم به درمان 
   براي گروه درمانی اول ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان4 ماه و 2دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط   باید  نحوه پایش درمان

  روه درمانی دوم براي گ ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان5 ماه و 3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط 
 نفر را دارد، در بیمار اسمیر مثبت و اسمیر منفی خانواده را بررسی میکنیم، بررسی بـر اسـاس عالیـم،       15 تا   10بیمار اسمیر مثبت توانایی آلوده کردن سالیانه          باید  بررسی اطرافیان

  ...، بررسی اطرافیان شامل همکالسی ها، همکاران و  سال ارجاع به پزشک6کودکان زیر 
   هفته بعد از تشخیص2در بیماران اسمیر مثبت و کودکان بررسی اطرافیان حداکثر تا یک هفته بعد از تشخیص و در اسمیر منفی تا 

آشنایی با مطالـب آموزشـی      
  بیمار

  طبق استاندارد  باید

  وجود دارد، هر شهرستان یک هماهنگ کننده دارد، یک آزمایشگاه سل در هر شهرستان   باید  آشنایی با سیستم سل
  

  : باید بداندکارشناس سلمطالبی که 
  

ــزان   مطلب میــ
  توضیح  آشنایی

  هفته2سرفه بیشتر از   باید  تعریف سرفه مزمن 
فاصل، تورم غـدد لنفـاوي،   ، خلط خونی یا غیر خونی، درد مسرفه مزمن با یا بدون خلط، کاهش وزن، تب شبانه،خستگی، تنگی نفس، تعریق، درد قفسه سینه       باید  عالئم سل در بزرگساالن 

  ...نازایی و 
  ...، سرفه، تب شبانه، تعریق و )تماس با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت(کاهش وزن یا عدم رشد، سرفه، خستگی   باید  عالئم سل در کودکان 

  ي، بیماریهاي مزمن، استفاده از داروهاي سرکوب کننده سطح ایمنی، اعتیاد تزریقی، افزایش سن، بیماري کلیوکاهش سطح ایمنی، ایدز، دیابت، سوء تغذیه  باید  عوامل مستعد کننده سل 
  ، در برخی موارد از راه گوارش)مستقیم، از طریق خلط بیمار در محیط بسته، هواي آلوده اتاق فرد مبتال(از راه تنفسی،  باید  راههاي انتقال سل

  ، بیوپسی سینه، تست پوستی توبرکولینگرافی، در مواردي آزمایش خلط  باید   نحوه تشخیص سل 
طبق دستورالعمل با اشاره به اینکه نمونه اول هنگام مراجعه، نمونه دوم قبل از برخاستن از بستر، نمونـه گیـري در فـضاي بـاز، تـنفس عمیـق، فیزیـوتراپی،                      باید   نحوه نمونه گیري خلط 

  نظارت بر نمونه گیري
نحوه و زمان ارسـال نمونـه       

  خلط
  ، یکی براي کاردان و دیگري براي آزمایشگاه1 فرم شماره 2عد از جمع کردن هر سه نمونه، در داخل جعبه حمل، نگهداري دور از نور خورشید، همراه با ب  باید



  طبق پروتوکل    تعریف سل اسمیر منفی 
  ی حداقل دو نمونه مثبت داشته باشد، یا یک نمونه خلط مثبت و گراف  باید   تعریف سل اسمیر مثبت

آشنایی بـا داروهـاي سـل و        
  نحوه مصرف آنها

   ماه اول2 در چهار دارو با ذکر اسامی داروها، مصرف ناشتا، نظارت مستقیم روزانه  باید 
  

  عوارض خفیف و شدید    عوارض دارویی
   در ادامه درمان و در بیماران خارج ریوي ماه اول در بیماران اسمیر مثبت و منفی، ویزیت هر سه هفته یک بار2ویزیت هفتگی پزشک در     پیگیري بیمار

   با ذکر اسامی ماه دو دارویی4و با ذکر اسامی  ماه چهار دارویی 2حداقل شش ماه،   باید  طول دوره درمان
  

اهمیت داتس و نحوه اجراي     
  آن

  .میکندتوضیح اینکه میزان موفقیت در درمان با این روش بسیار زیاد است و از مقاوت دارویی جلوگیري   باید
 ماه اول به صورت روزانه و بعد از آن هر چنـد روز یـک بـار در    2رفتن پرسنل بهداشتی به منزل بیمار قبل از مصرف ناشتا و مصرف دارو زیر نظر پرسنل در                

  صورت اطمینان از مصرف دارو به صورت روزانه
  نه باال، موفقیت درمان کمعلت بوجود آمدن مقاومت، درمان طوالنی، هزی  باید  اهمیت سل مقاوم به درمان

   براي گروه درمانی اول ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان4 ماه و 2دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط   باید  نحوه پایش درمان
   براي گروه درمانی دوم ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان5 ماه و 3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط 

 نفر را دارد، در بیمار اسمیر مثبت و اسمیر منفی خانواده را بررسی میکنیم، بررسی بـر اسـاس عالیـم،      15 تا   10بیمار اسمیر مثبت توانایی آلوده کردن سالیانه          باید  رافیانبررسی اط
  ...، بررسی اطرافیان شامل همکالسی ها، همکاران و  سال ارجاع به پزشک6کودکان زیر 

   هفته بعد از تشخیص2 و کودکان بررسی اطرافیان حداکثر تا یک هفته بعد از تشخیص و در اسمیر منفی تا در بیماران اسمیر مثبت
آشنایی با مطالبی کـه بهـورز    

  باید بداند
  طبق استاندارد  باید

آشنایی با مطالـب آموزشـی      
  بیمار

  طبق استاندارد  باید

 1آشنایی با فرمهاي شـماره      
  ، پرونده بیمارو کارت درمان

   براي فرد مشکوك به سل، نحوه تکمیل کارت درمان طبق دستورالعمل1نحوه تکمیل فرم شماره   یدبا

آشنایی بـا مـوارد پـایش از        
 و مرکـــز خانـــه بهداشـــت
  بهداشتی درمانی

  طبق چک لیست  باید



ــطوح   ــایف سـ ــز وظـ مرکـ
ــه   ــانی و خان ــتی درم بهداش

  بهداشت

  استانداردطبق   باید

رستان یک هماهنگ کننده دارد، یک آزمایشگاه سل در هر شهرستان وجود دارد، گزارش وضعیت درمانی بیمار باید به هماهنگ کننـده ارسـال شـود،     هر شه   باید  آشنایی با سیستم سل
  پرونده در انتهاي درمان براي هماهنگ کننده ارسال گردد، گردش کار بیماران مبتال به سل و آشنایی با تمام فرمهاي برنامه سل

  
  

  : باید بداندهماهنگ کننده سلزشک مطالبی که پ
  

ــزان   مطلب میــ
  توضیح  آشنایی

گردش کار مبـتال بـه سـرفه        
  مزمن

 مطابق توضیحات داده شده باید

   هفته2سرفه بیشتر از   باید  تعریف سرفه مزمن 
، خلط خونی یا غیر خونی، درد مفاصل، تورم غـدد لنفـاوي،   درد قفسه سینهسرفه مزمن با یا بدون خلط، کاهش وزن، تب شبانه،خستگی، تنگی نفس، تعریق،         باید  عالئم سل در بزرگساالن 

  ...نازایی و 
  ...، سرفه، تب شبانه، تعریق و )تماس با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت(کاهش وزن یا عدم رشد، سرفه، خستگی   باید  عالئم سل در کودکان 

  ، افزایش سن، بیماري کلیوي، بیماریهاي مزمن، استفاده از داروهاي سرکوب کننده سطح ایمنی، اعتیاد تزریقی، دیابت، سوء تغذیهکاهش سطح ایمنی، ایدز  باید  عوامل مستعد کننده سل 
  ، در برخی موارد از راه گوارش)مستقیم، از طریق خلط بیمار در محیط بسته، هواي آلوده اتاق فرد مبتال(از راه تنفسی،  باید  راههاي انتقال سل

  ، بیوپسیگرافی سینه، تست پوستی توبرکولین، در مواردي آزمایش خلط  باید   شخیص سل نحوه ت
طبق دستورالعمل با اشاره به اینکه نمونه اول هنگام مراجعه، نمونه دوم قبل از برخاستن از بستر، نمونـه گیـري در فـضاي بـاز، تـنفس عمیـق، فیزیـوتراپی،                       باید   نحوه نمونه گیري خلط 

   و جزئیات آنه گیرينظارت بر نمون
نحوه و زمان ارسـال نمونـه       

  خلط
  ، یکی براي کاردان و دیگري براي آزمایشگاه1 فرم شماره 2بعد از جمع کردن هر سه نمونه، در داخل جعبه حمل، نگهداري دور از نور خورشید، همراه با   باید

  طبق پروتوکل کامل با جزئیات باید  تعریف سل اسمیر منفی



  با جزئیاتحداقل دو نمونه مثبت داشته باشد، یا یک نمونه خلط مثبت و گرافی   باید  میر مثبت تعریف سل اس 
آشنایی بـا داروهـاي سـل و        

  نحوه مصرف آنها
  اي رده دوم ماه اول، دوز داروها، دوز داروها در کودکان، آشنایی با داروه2 در چهار دارو با ذکر اسامی داروها، مصرف ناشتا، نظارت مستقیم روزانه  باید 

  آشنایی با استثناهاي درمان سل مانند حاملگی و بیماري کلیوي و کبدي طبق پروتکل
  عوارض اصلی هر دارو طبق پروتکل و نحوه برخورد با آن  باید  عوارض دارویی
 Catر در ادامه درمان و در بیماران خـارج ریـوي، در مـوراد     ماه اول در بیماران اسمیر مثبت و منفی، ویزیت هر سه هفته یک با2ویزیت هفتگی پزشک در   باید  پیگیري بیمار

II هر هفته و بعد از آن هر دو هفته، موارد مقاوم به درمان ویزیت هر هفته تا پایان درمان3 اسمیر مثبت ویزیت تا ماه   
   و نحوه درمان در این دو گروهCat II و Cat Iاسامی و توضیح  با ذکر  ماه دو دارویی4و با ذکر اسامی  ماه چهار دارویی 2حداقل شش ماه،   باید  طول دوره درمان

  طول دوره درمان بیشتر، در موارد مزمن طبق دستورالعمل مرکز مسیح دانشوري... در سل مننژ، استخوان و 
اهمیت داتس و نحوه اجراي     

  آن
  .دارویی جلوگیري میکندتوضیح اینکه میزان موفقیت در درمان با این روش بسیار زیاد است و از مقاوت   باید

 ماه اول به صورت روزانه و بعد از آن هر چنـد روز یـک بـار در    2رفتن پرسنل بهداشتی به منزل بیمار قبل از مصرف ناشتا و مصرف دارو زیر نظر پرسنل در                  
ه صورت روزانه و بعد از آن هر سـه روز یـک    ماه اول ب3 اسمیر مثبت نظارت مستقیم در Cat II، در موارد صورت اطمینان از مصرف دارو به صورت روزانه

  بار و در موارد مقاوم به درمان تا آخر درمان نظارت روزانه
  علت بوجود آمدن مقاومت، درمان طوالنی، هزینه باال، موفقیت درمان کم  باید  اهمیت سل مقاوم به درمان

   براي گروه درمانی اولعد از شروع درمان و ماه پایان درمان ماه ب4 ماه و 2دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط   باید  نحوه پایش درمان
   براي گروه درمانی دوم ماه بعد از شروع درمان و ماه پایان درمان5 ماه و 3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط 

ر مثبت و اسمیر منفی خانواده را بررسی میکنیم، بررسی بـر اسـاس عالیـم،     نفر را دارد، در بیمار اسمی   15 تا   10بیمار اسمیر مثبت توانایی آلوده کردن سالیانه          باید  بررسی اطرافیان
  ...، بررسی اطرافیان شامل همکالسی ها، همکاران و  سال ارجاع به پزشک6کودکان زیر 

  خیص هفته بعد از تش2در بیماران اسمیر مثبت و کودکان بررسی اطرافیان حداکثر تا یک هفته بعد از تشخیص و در اسمیر منفی تا 
آشنایی با مطالبی کـه بهـورز    

  باید بداند
  طبق استاندارد  باید

آشنایی با مطالـب آموزشـی      
  بیمار

  طبق استاندارد  باید

 1آشنایی با فرمهاي شـماره      
  ، پرونده بیمارو کارت درمان

   براي فرد مشکوك به سل، نحوه تکمیل کارت درمان طبق دستورالعمل1نحوه تکمیل فرم شماره   باید

ی بـا مـوارد پـایش از        آشنای
 و مرکـــز خانـــه بهداشـــت

  طبق چک لیست  باید



  بهداشتی درمانی 
ــطوح  ــایف سـ ــز وظـ مرکـ

ــه   ــانی و خان ــتی درم بهداش
  بهداشت

  استانداردطبق   باید

ود دارد، آشنایی بـا گـردش کـار بیمـاران     توضیح ادغام برنامه سل در شبکه، هر شهرستان یک هماهنگ کننده دارد، یک آزمایشگاه سل در هر شهرستان وج      باید  آشنایی با سیستم سل
  مشکوك و مبتال به سل و آشنایی با تمامی فرمهاي برنامه سل

  
  

  :باید بدانندو خانواده آنها مطالبی که بیماران مبتال به سل 
  سل چیست؟

تعـداد زیـادي از مـردم    .  حاضر می باشددر حال یکی از مهمترین بیماریهاي عفونی ري این بیما.استسال هاي بسیار دور وجود داشته است که از  دارواگیر یک بیماري عفونی )Tuberculosis(سل 
  .استبه اسم باسیل کخ میکروبی بسیار کوچک  بیمارياین عامل . در سراسر دنیا و در کشور ما به این بیماري مبتال هستند

  : و عوامل موثر راه انتقال
  . و از راه تنفسی به افراد دیگر منتقل میگرددمی شود وارد هوا طسه، سرفه و حتی صحبت کردن در حین ع عامل این بیماري همراه با قطرات تنفسی

 میتوانـد سـایه  داراي و محـل خنـک   این میکروب در .  روز از بین می رود10حدود خلط خشک شده و گرد و غبار پس از در   و ماندمی   در هوا باقی  براي مدت طوالنی    اتاق   فضاي بسته    میکروب در این  
  .گرددآلوده کردن دیگران نیز موجب بیمار ، می تواند حتی در زمان غیاب واي اطاق آلوده شده به میکروب سل ه پسماندب ماه زنده 6 تاحتی 

  .رند به سل را دامبتال شدن بیشترین خطر )یعنی میکروب سل در خلط آنها وجود دارد (مبتال به سل ریوي خلط مثبتافراد در تماس نزدیک با بیماران 
  عالیم آن چیست؟

  باشد) خونی یا غیر خونی(است که میتواند همراه یا بدون خلط  ) هفتهدوبیشتر از (سرفه مزمن مهمترین عالمت این بیماري 
رد اسـتخوانها و مهـره هـا و نـازایی نیـز از عالیـم دیگـر        تورم و بزرگی غدد لنفاوي، مفاصـل، د . تب و تعریق شبانه، کاهش وزن، درد قفسه سینه، الغري و بی اشتهایی از عالیم دیگر این بیماري است      

 هفته طول کشد ولی با کاهش وزن، تعریـق شـبانه و   2در بیماریهاي معمولی مانند سرماخوردگی باکتریال یا ویروسی سرفه میتواند بیشتر از      . این عالیم باید بیشتر از دو هفته طول کشیده باشند         . هستند
، کـاهش وزن و بیحـالی از    ، تـب )عدم وزن گیـري و رشـد مناسـب   (ناتوانی در افزایش وزن .  بدون خلط است" معموالعالیم سل شبیه بزرگساالن نمی باشد و در آنها سرفه در کودکان   . همراه نیست ... 

  .ده کودك استبراي تشخیص سل در کودکان یکی از نکات مهم که باید مد نظر قرار گیرد وجود فرد مبتال به سل در خانوا. عالیم دیگر است
  



  تشخیص آن چگونه است؟ 
بیماري که مشکوك به سل باشد در بدو ورود به درمانگاه یک نمونـه خلـط   از .  انجام میشود0 درمانی که به صورت رایگان در مراکز بهداشتی بهترین آزمایش براي تشخیص سل بررسی خلط بیمار است        
یک نمونه دیگر نیز در روز دوم که بیمار مجددا مراجعه میکند گرفتـه  . لط الزم داده میشود تا روز بعد نمونه خلط صبحگاهی خود را در آن بریزد     زیر نظر پرسنل بهداشتی گرفته میشود و به بیمار قوطی خ          

  . سه نمونه خلط براي تشخیص سل الزم است گرفته شود"پس کال. میشود
  آیا قابل درمان است؟

 داروهـاي ضـد سـل خـوراکی بـوده و      .اسـت % 50است ولی در سل مقاوم به درمان در حدود % 95بهبودي در سل غیر مقاوم بیشتر از .  رایگان است   کامال آندرمان  خوشبختانه سل قابل درمان است و       
در برخـی  . اسـت وص درمان سـل  مخصچند نوع کپسول و قرص  و شامل ماه 6حداقل درمان طول مدت .  مگر در موارد خاص که پزشک تشخیص دهد   نداردوجود  نیازي به بستري شدن در بیمارستان       

  .بر حسب نوع سل و فرد مسلول دوره هاي طوالنی تري الزم استنیز موارد 
   :دباید در درمان دارویی بیماري سل رعایت نمایبیمار اصولی را که 

  .دارو را باید در چند ماه اول تحت نظر پرسنل بهداشتی مصرف کند
  .د و آنها را صبح قبل از میل نمودن صبحانه استفاده کندکنتمام انواع داروهاي تجویز شده را مصرف 

  .از کم و زیاد کردن خودسرانه مقدار هر یک از داروها با هر بهانه اي پرهیز نماید
 . و آنها را به همان روشی که توسط مسئولین مربوطه توصیه شده مصرف نمایدکندنظم در مصرف داروها را رعایت 
  . اینکه بهبودي حاصل کرده و دیگر نیازي به ادامه داروها نیست، بطور خودسرانه قطع نکنده ماه است، کامالً رعایت نماید و مصرف داروها را به بهان6ل طول دوره درمانی را که حداق

قـوي تـر    و زنـده مانـده   در بـدن  ، تعدادي از میکروب هـاي سـل   نگردداگر حتی یکی از موارد ذکر شده در باال رعایت . در صورتی که بیمار نکات فوق را رعایت نکند سل مقاوم به درمان بوجود می آید     
مبتال به بیماري سـل مقـاوم بـه    فرد،  این بار  ود بطوري که این میکروب ها بسیار خطرناکتر و کشنده تر از میکروب هاي معمولی سل خواهند بود       نمقاومت پیدا می کن   سل   و نسبت به داروهاي      میشوند
لـذا رعایـت   . هستند و دیگران را نیز بـشدت آلـوده میکننـد   کوم به مرگ تعداد زیادي از این افراد که داروي خود را درست استفاده نکردا اند مح   که  بود  نخواهد  ی در مورد او موثر      شده و داروهاي قبل    دارو

بیمار براي حفـظ سـالمت ایـشان نیـز     توسط  ی اطرافیان بیمار، در رعایت نکات درمان مسئولیتپس. نکات فوق و عدم سهل انگاري در این رابطه بخصوص براي بیماران مسلول ریوي جنبه حیاتی دارد               
  .بسیار حائز اهمیت می باشد

لذا تـوزین ماهانـه و   . ندبطوري که در این زمان ممکن است افزایش وزن نیز پیدا ک.  زیاد خواهد شدبیماردر چند هفته اول درمان احساس بهبودي می کند، تب قطع شده و اشتهاي      بیمار  عالوه بر اینکه    
  . کم می گرددنیز کم و یا قطع شده و خلط بیماراز طرف دیگر سرفه هاي . اما ممکن است این افزایش وزن در تمام افراد مشاهده نشود. نشانه پیشرفت بهبودي باشدمیتواند افزایش وزن 

 توصیه می شود در پایـان مـاه   بیماربه همین خاطر به . )البته در افراد داراي سل ریوي خلط مثبت ( راه آزمایش خلط می باشداما براي اطمینان از سیر بهبودي بیمار مسلول ریوي در حین درمان، بهترین            
 مـاه  6 ولی ادامه درمان تا حـداقل  واهد شد دیگر میکروب سل دیده نخبیماردر اکثر موارد در آزمایش خلط پایان ماه دوم درمان    .  و پایان دوره درمانی خود، آزمایش خلط انجام دهد          درمان دوم، ماه پنجم  

 نحوه دادن نمونه خلط بسیار مهم است و باید نمونه خلط واقعی از ریـه هـا   .در افرادي که خلط آنها مثبت نیست و یا سل خارج ریوي دارند بهبود عالیم بالینی میتواند نشاندهنده بهبودي باشد. الزم است 
  .آموزش نحوه نمونه گیري خلط را باید پرسنل بهداشتی به شما آموزش دهند. ریخته شوددر قوطی خلط ) و نه حلق یا آب دهان(



  براي اطرافیان خطرناك است؟سل آیا  
ج ریـوي هـستند ضـرورتی نـدارد ولـی      بررسی خانواده افرادي که مبتال به سل خار. باید از نظر سل بررسی شوندو خلط منفی    کلیه افراد خانواده نیز بعد از تشخیص بیمار مبتال به سل ریوي خلط مثبت               

  .میتوان آنها را نیز بررسی کرد
)  هفتـه اول 2(افراد اسمیر مثبت سل را به دیگران منتقل میکننـد و در نتیجـه در ابتـداي درمـان     . بهترین راه مبارزه با سل و پیشگیري از ابتال به سل در جامعه، تشخیص و درمان سریع افراد بیمار است        

خلـط خـود را   . اتاق آنها باید تهویه کافی و همیشگی داشته باشـد .  با آنها باید کاهش یابد ولی در صورت درمان مناسب و مصرف منظم داروها بعد از دو هفته فرد آلوده کننده نمی باشد         تماس افراد دیگر  
   .پراکنده شده و دیگران را آلوده میکندروي زمین نریزد زیرا ذرات آن در هوا 

  
  : مورد استفاده در برنامه کشوري سلتعاریف استاندارد

  . هفته باشد4کمتر از    بیماري که در گذشته هیچگاه درمان ضد سل دریافت ننموده و یا سابقه مصرف داروهاي ضد سل در او :مورد جديد
بعنـوان  توسط پزشـک   و  کامل ضد سل دریافت نمودهدرمانل بیماري سل، یک دوره بدلیل ابتال به هریک از اشکادر گذشته  ولیکن خلط مثبت مراجعه کرده   اسمیر  با   در حال  حاضر   که  بیماري   :عود
  .شده استاعالم و یا تکمیل دوره درمان  ) Cured(یافته   بهبود 

 .1 مثبـت گـردد  مدت پس از منفـی شـدن مجـدداً   در عرض همین  ا ـد و یـباشباقی مانده شروع درمان هنوز مثبت   از رـ یا بیشت ماه5  پس ازبیماري که آزمایش مستقیم خلط وي :شكست درمان
  .شده باشد مثبت شانآزمایش خلطدرمان خلط منفی بوده ولی پس از دو ماه اسمیر   دارايهمچنین مواردي که در ابتداي درمان

  . جهت مداوا مراجعه کرده باشد با اسمیر خلط مثبتن مجدداً ماه غیبت از درما2 را گذرانده باشد و حداقل پس از  ضدسل خوددرمانازماه  بیماري که حداقل یک :غيبتدرمان بعد از 
  .شده باشدد  منتقل ـ واح اینه درمان بهـان بوده و جهت ادامـ دیگر تحت درم)انـشهرست( گزارش دهی بیماري که در یک واحد :وارده
  .م بذکر است موارد مزمن بیماري نیز دراین گروه قرار می گیرندالز .بیماري که با تعاریف فوق مطابقت نداشته باشد در این گروه طبقه بندي می شود :ساير
یـا  (مثبت باقی بماند مستقیم خلط وي همچنان اسمیر  ) 2 ی گروهرژیم درمان(  و یک دوره کامل درمان مجدد 1بیماري که علیرغم درمان کامل مشتمل بر حداقل یک دوره رژیم درمانی گروه        :مزمن

  .)ن مجددا مثبت گردددر طی درمان پس از منفی شد
  

  :سل ريوي اسميرمثبت

                                                
 قرار داشته و در پایان ماه چهارم درمان نتیجه اسمیر خلطشان مثبت باشد نیز مشمول تعریف شکست درمان می گردند؛ هر چند که این راهکارِ عملی 1بیمارانی که تحت رژیم درمانی گروه  ؛ آندسته از WHOطبق آخرین متون 1

  . منعکس نگردیده استWHOهنوز در تعاریف استاندارد 



  .داشته باشدAFB از نظر بیماري که حداقل دو آزمایش اسمیرخلط مثبت  
  .  داشته باشد و تغییرات رادیوگرافیک قفسه سینه مؤیدسل ریوي باشدAFBبیماري که فقط یک آزمایش اسمیرخلط مثبت ازنظر یا
  . داشته باشدAFB داشته و یک مورد نیز کشت مثبت خلط ازنظرAFBازنظر بیماري که فقط یک آزمایش اسمیر خلط مثبت یا
  

  :سل ريوي اسميرمنفي
 :بیماري که تمام شرایط زیر را داشته باشد

یرات رادیوگرافیک قفسه سـینه مؤیـد سـل ریـوي      منفی باشد و تغیAFB هفته انجام داده باشدو درهرسري کلیه نمونه ها، ازنظر    2بیماریکه دو سري آزمایش اسمیر خلطٍ سه نمونه اي به فاصله حداقل             
  . باشدتصمیم پزشک بر شروع یک دوره درمان کامل  ضد سل نشود و  روز درمان آنتی بیوتیکی وسیع الطیف تغییري در حال عمومی بیمار ایجاد14 تا 10باشد و علیرغم 

  :یا بیماري  باعالئم مطرح کننده سل که تمام شرایط زیر را داشته باشد 
شـامل تـصاویر   ( تغییرات رادیوگرافیک قفسه سینه مؤید سـل ریـوي    و  منفی باشدAFBانجام داده باشد وکلیه نمونه ها ازنظر)  حداقل دو نمونه اي(یکسري آزمایش اسمیرخلط  و شدت بدحال با شد    ب

  . باشد درمان کامل ضد سلتصمیم پزشک بر شروع یک دوره و  باشد) ضایعات سل ریوي با درگیري بافت بینابینی یاسل ارزنی 
  :     یا

  2. منفی بوده ولی آزمایش کشت خلط او مثبت گزارش شودAFBبیماریکه آزمایشات اولیه اسمیر مستقیم خلط وي ازنظر 
  

  :سل خارج ريه
  . به ابتالي سایر اعضا بدن به غیر از ریه ها اطالق می شود 

  . تناسلی و مننژ در این گروه قرار دارند-نها و مفاصل، دستگاه ادراري ، گره هاي لنفاوي، استخوا)پرده جنب (  پلور ي ابتال
مطرح کننده سل فعال خارج ریوي به همراه تصمیم پزشک مبنی بر شـروع  ) وجود تغییرات بافت شناسی به نفع سل  ( ، پاتولوژیک )حداقل یک نمونه کشت مثبت      (تشخیص بر مبناي شواهد باکتریولوژیک    

  .د سل قرار داردیک دوره درمان کامل ض
  

 
 

                                                
  .در وي مثبت شده باشد نیز بعنوان سل ریوي اسمیر منفی تلقی می گردد)  BAL(منفی بوده ولی اسمیر تهیه شده از شستشوي برونش و آلوئولها  AFBط وي از نظرکه آزمایشات اولیه اسمیر مستقیم خل  بیماري2



   

  :دوز داروهاي سل
  

  حداکثر دوز  ورده هاي ژنریک ایرانآفر  mg/kgمقدار روزانه   دارو
 :H(   )6 -4 ( 5  Double Scored Tablets(ایزونیازید 

100,300 mg  300میلی گرم  

 R)(  )12 -8( 10  Capsules:150 ,300mgریفامپین
Drop:153mg/ml  600میلی گرم  

  میلی گرمZ)(  )30 -20 ( 25  Scored Tablets: 500mg  2000پیرازینامید

 :E)(  )20 -15( 15  Double Scored Tabletsاتامبوتول
400mg 1600میلی گرم  

   میلی گرمS(  )18 -12 ( 15  For Injection :1g/vial  1000(استرپتومایسین
  
  

  :رژیم هاي درمانی
Cat I : است) به این مرحله  نگهدارنده گفته میشود( ماه دو دارویی 4و )  مرحله حمله اي گفته میشودبه این( ماه چهار دارویی 2یا گروه درمانی یک که.  

Cat II : 5ویـی و   مـاه چهـار دار  1 ماه پنج دارویـی،  2 ماهه است به این صورت که 8 براي بیمار انجام میشود که رژیم 2یا گروه درمانی دو که در برخی موارد مانند شکست درمان و عود گروه درمانی 
  )سه ماه اول درمان حمله اي بوده و پنج ماه بعدي را نگهدارنده میگویند. ( ماه سه دارویی خواهد بود

 و  آمـوزش دیـده  يهداشـتی و یـا فـرد    بطور روزانه وتحت نظارت مستقیم یک نفر از کارکنان ب )ایزونیازید، ریفامپین، پیرازینامید و اتامبوتول   (  دارو   4بمدت دو ماه با     ؛ که   )مرحله حمله اي    ( مرحله اول   
  .دراین مرحله اکثر باسیل ها کشته میشوند. ردیگ  انجام میمطمئن

ام می پذیرد، هرچند کـه  انج این مرحله  هفتگی  مراجعات در کهاستیاد آوري الزم به . بطور روزانه ادامه می یابد) ایزونیازید، ریفامپین (  داروي   2بمدت چهار ماه با     که   ؛)مرحله نگهدارنده   ( مرحله دوم   
  . خواهند شدنابودفاز نهفته  دراین مرحله باکتري هاي باقیمانده و باکتري هاي.  اي نیزصورت پذیرددو هفتهحداکثر  مراجعات صورتب و یا روزانه نظارت مستقیم تواند با بر حسب شرایط می

  
  



  : درمانموفقیت روندپایش  
تنها گروهی هستند که ارزیابی روند موفقیت درمانشان با انجام آزمایش اسمیر خلط امکان پذیر می باشد، لذا در فواصل زمـانی معینـی بنـا بـه گـروه درمـانی                مبتالیان به سل ریوي با اسمیر خلط مثبت         

 سل ریوي با اسمیر خلط منفـی نیـز در پایـان مرحلـه درمـان حملـه اي،        هالبته روند درمان مبتالیان ب(  . دو نمونه خلط تهیه و جهت انجام آزمایش مستقیم به آزمایشگاه ارسال می گردد بیماران هر بار
  .)توسط انجام آزمایش اسمیر خلط مورد بررسی قرارداده می شود

   .آن مرحله کافی استنکته قابل توجه آنکه مثبت شدن یکی از دو نمونه خلطی که در هر مرحله از پایش درمان بیماران تهیه می شود، جهت اعالم مثبت بودن نتیجه آزمایش در 
  

  پایش درمان بوسیله آزمایش خلط در بیماران مبتال به سل ریوي  خلط مثبت
  )رژیم  هشت ماهه( 2گروه درمانی  )رژیم شش ماهه (1گروه درمانی   آزمایش گسترده خلطزمان انجام 

  )چهارم(پایان ماه سوم  )سوم(پایان ماه دوم  پایان مرحله حمله اي
  )ششم(پایان ماه پنجم  )پنجم(پایان ماه چهارم  نده در طی مرحله نگهدار

  )نهم(ماه هشتمدر طی   )هفتم(ماه ششمدر طی   پایان درمان
  

() و ماههـاي داخـل پرانتـز     دارویی را یک ماه بیشتر ادامه میدهند که در این صورت پایش درمان مطابق جـدول بـاال   4در برخی موارد بعد از دو ماه درمان هنوز خلط مثبت است که در این افراد درمان                
  .انجام میشود

 درمـان حملـه اي را   ، هنوز مثبت باقی مانده باشـد دوم درمانماه  ریوي اسمیر مثبت در پایانمبتال به سل بیمار جدید آزمایش اسمیر خلط  دو ماه است ولی اگر 1مرحله حمله اي در مورد گروه  :  1توجه  
  .آزمایش خلط آغاز می کنیممثبت یا منفی شدن نتیجه پس درمان نگهدارنده را بدون توجه به ستکرار می کنیم و مجددا   را یان ماه سوم آزمایش خلطپادر  ودادهتا پایان ماه سوم نیز ادامه 

بعـد در  و ) بـدون استرپتومایـسین   ( اده ادامـه د  ا پایان ماه چهارم سه ماه است ولی اگر در پایان ماه سوم هنوز  خلط بیمار مثبت باشد درمان مرحله حمله اي را ت    2مرحله حمله اي در مورد گروه         :2توجه
  .دهیم ولی درمان نگهدارنده را نیز آغاز می کنیم  انجام می  هنوز مثبت باقی مانده باشد کشت خلط و آزمایش حساسیت دارویی را پاسخ اگر وکنیم را تکرار میخلط پایان ماه چهارم آزمایش 

مبتالیان به سـل خـارج   جهت  حتی با انجام آزمایش اسمیر خلط مورد بررسی قرار داد؛) حمله اي مرحله درمان( مبتال به سل ریوي با اسمیر خلط منفی را نیز در پایان ماه دوم            الزم است بیماران  : 3توجه  
انجام ایـن آزمـایش   . دگرد آن اطمینان حاصل ماندن/دنبوتا از منفی  داده شوند یش قرار مورد آزماAFBشود تا در پایان ماه دوم درمان، یکبار از نظر وجود  توصیه می) در صورت داشتن خلط( نیز ریوي

  . تشخیص داده نشده باشدیااساساً براي کنترل بیماران از نظر عدم ابتال به بیماري سل ریوي با  اسمیر خلط مثبت است که ممکن است در ا بتدا به آن توجه نشده و
  



   ) DOTS(تقیم درمان کوتاه مدت تحت نظارت مس 
 باشد که با توجه به شرایط کشور مـا، ایـن نظـارت در مرحلـه     توسط پرسنل بهداشتیدر طول درمان باید تحت نظارت مستقیم به صورت روزانه و اسمیر منفی درمان بیماران اسمیر مثبت    

ستگان یا اطرافیان آموزش دیده بیمار و کنترل هفتگی توسط پرسنل بهداشـتی قابـل قبـول اسـت و بایـد بـه       حمله اي توسط پرسنل بهداشتی و روزانه بوده و در مرحله نگهدارنده روزانه توسط یکی از ب           
 .در تمامی طول دوره درمان الزامی است) سل مقاوم به درمان (MDR همچنین بیماران  و مثبتHIV، زندانی و 2جهت بیماران گروه درمانی  خاطر داشت که اجراي نظارت مستقیم روزانه

  . بیماران خارج ریوي نظارت در طول درمان هفتگی توسط پرسنل بهداشتی کنترل شوددر  
  

  :عوارض داروهاي ضد سل
 

 داروهاي احتمالی عارضه دارویی
 ریفامپین اشتهایی ، تهوع ودردشکم

 پیرازینامید  دردمفاصل

یف
 خف
ض
عوار

 ایزونیازید احساس سوزش درپاها 
 استرپتومایسین، ایزونیازید، ریفامپین و گاهی پیرازینامید  ) یابدون وجود تب ، ادم ، زخم مخاطی و شوك همراه( لک هاي پوستی 

 استرپتومایسین خارش
 استرپتومایسین کاهش شنوایی یاکري

 ایزونیازید ، ریفامپین ، پیرازینامید )علت هاي دیگر رد شده باشد ( زردي 
 اتامبوتول )قرمز و سبز( اختالل دید رنگ 

 ایزونیازید ، ریفامپین ، پیرازینامید )احتمال هپاتیت دارویی ( استفراغ و کنفوزیون 

دید
ض ش

عوار
 

 ریفامپین  شوك ، پورپورا ، تومبوسیتوپنی و نارسایی حاد کلیه 

  
   :پیگیري اطرافیان بیمار

  .را جهت معاینه و اخذ شرح حال به پزشک معرفی میکنندفعال دارند یعنی بهورز یا کاردان، کلیه افراد خانواده به صورت نیاز به بررسی   خلط مثبت با اسمیرکلیه اطرافیان بیمار مبتال به سل ریوي
  .قرار گیرد و سه نمونه خلط جهت آزمایش از وي تهیه گردد در صورتیکه فردي دچار سرفه باشد باید بعنوان مورد مشکوك به سل تحت بررسی: پیگیري بالغین



توصیه می شود که یک ماه بعـد نیـز ایـن    . یم خاصی در این زمینه نداشته باشند ضمن آموزش عالیم بیماري کافی است به آنها یادآور شد تا در صورت احساس ناراحتی مراجعه نمایند        اگر اطرافیان عال   
  .افراد مورد معاینه مجدد قرار گیرند

 وجـود  ؛داشتن سابقه تماس نزدیک با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبـت  « معیار از معیارهاي پنجگانه تشخیصی سل اطفال 3د  واجکه  سال6ودکان کمتر از  ک بویژه کانودلیه کک: کان پیگیري کود
  در؛ال به سل تحت معالجـه قـرار گیرنـد    باید بعنوان بیمار مبت هستند» ) AFBتست توبرکولین مثبت، رادیوگرافی مشکوك ریه، خلط یا شیره معده مثبت از نظر ( عالیم بالینی و نشانه هاي پاراکلینیک    
   . قرار داده شونددرمان پیشگیريمطابق الگوي مورد بررسی و در صورت لزوم تحت  در معرض تماس بوده اند باید  فقطکه یسال6غیر این صورت کلیه کودکان کمتر از 

، لـذا بررسـی   بروز عالیم بیماري و مثبت شدن آزمون ممکن است بعدها آشکار گـردد . دنسالم نیز باشظاهراً ی داشته و  ممکن است آزمون توبرکولین منف )اعم از کودك یا بزرگسال( جدید گیآلودافراد با   
د خـانواده بیمـاران مـسلول    افـرا . اگر بیمار کودك است بررسی افراد خانواده جهت شناسایی فرد انتقال دهنده باسیل به کودك ضروري اسـت . مجدد اطرافیان یک ماه بعد از ویزیت اولیه توصیه می شود     

  . مشمول پیگیري فعال هستند
   روز تمام29ماه و 11 سال و 5از بدو تولد تا =  سال 6منظور از کمتر از 

  .منظور فرد در معرض تماس نزدیک با بیمار مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت است
  .صورت میگیردن بدن بطور روزانه زو  میلی گرم براي هر کیلو5 ایزونیازید به مقدار  تجویزدرمان پیشگیري با

  
  راهنماي فرمهاي برنامه ملی مبارزه با سل

    فرم بیماریابی موارد مشکوك-فرم شماره یک 
ن، مطـب پزشـک    بیمارستاهداشتی، تیم سیار،، پایگاه بخانه بهداشت،  شهريیامرکز بهداشتی درمانی روستائی .  می باشدصورت گرفتهو یا بیماریابی کرده جایگاه این فرم در هر واحدي که بیمار مراجعه    

  . کسی که بیمار مشکوك به سل ریوي را شناسائی کند مسئول تکمیل این فرم خواهد بود خالصه هر واحد یا  و بخش خصوصی
در .  خلط خونی و درد قفسه سـینه باشـد  ،، خلط، تعریق تب،کاهش وزن ،  بی اشتهایینظیر سایر عالئم  باسرفه بیش از سه هفته می باشد که ممکن است همراه: مهمترین عالمت بیمار مشکوك به سل 

دو . ارسـال گـردد  سل مرکـز بهداشـت شهرسـتان     بیمار مشکوك به آزمایشگاه  تهیه شده از به همراه سه نمونه خلط سپس تکمیل شود وبرایشانمراکز فوق بایستی این افراد شناسائی و فرم بیمار یابی          
  : می بایسترماننمونه در موارد پیگیري د

  . نوشته شودکاملنام مراکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت  -1
 .نام و مشخصات بیمار کامل نوشته شود -2
 .دسترسی باشدشناسایی و  که بسهولت قابل ثبت شودنشانی بیمار آنچنان  -3
 آزمـایش خلـط در طـی    کـه  باشـد  یبور بیمار مبتال به سـل ز ضربدر می زنیم ولی اگر فرد م تشخیص بیماري است خانه مقابل تشخیص را، آزمایش خلط انجاماگر منظور از  : علت انجام آزمایش   -4

 .میزنیم عالمتخانه مقابل ادامه درمان را  برایش صورت گرفته باشد، کنترل نتیجه درمانو با هدف درمان 



سـل   بـراي هـر بیمـار مـشخص و ضـمن ثبـت در دفتـر ثبـت         کننده سل شهرسـتان   پزشک هماهنگ   این شماره در بدو تشخیص توسط       ): براي بیماران تحت درمان   (شماره سل شهرستان     -5 
  .عالم می گردد ادرمان کننده مربوطه از طریق مرکز بهداشت شهرستان به مراکز شهرستان

 .منظور از سابقه ابتالء به سل این است که شخص قبال مبتال به سل تشخیص داده شده است -6
 .ابقه مصرف بیش از یک ماه می باشدمنظور از مصرف قبلی داروهاي ضد سل س -7
 .و یا عالئمی که به ترتیب اهمیت مطرح شده مراجعه نموده است  منظور از عالئم بالینی و شکایات این است که فرد با چه تابلو -8
 .می شود و در این فرم ثبت  یح ب ث ژ قبلی تاییدب ث ژ وجود داشته باشد تلق اگر اسکار.  مشخص می شود و یا کارت واکسنسابقه تلقیح ب ث ژ  با دیدن محل اسکار ب ث ژ -9

اگـر از  : مثـال  .  از اول سال تا آن تاریخ است) واحد تکمیل کننده فرم (  در محل بیماریابی این شماره نشان می دهد که نمونه خلط دریافتی چندمین خلط گرفته شده          : شماره مسلسل نمونه ها    -10
 نفـر   نمونـه هـاي خلـط     مسلسل هايشماره  حال, نمونه خلط دریافت کرده است60 جمعیت تحت پوشش خود به بیست نفر مشکوك به سل شده و از آنها ن میا بهورز از 80 سال    فروردین ماه  روز اول 

 . خواهد بود63 و 62 ،61 به ترتیب نمونه گرفته شده  )  بدهد  نمونه خلط3که باید  ( بیست و یکم
  .می شود قسمت زیر این فرم توسط آزمایشگاه تکمیل  -1

  .  اسمیر خلط انجام داده اند در آن آزمایشگاهشماره دفتر آزمایشگاه سل می باشد که نشان دهنده تعداد افراد مشکوکی است که از ابتداي هر سالکه عالوه بر تاریخ وصول نمونه ها به آزمایشگاه  شامل 
، در ستون کیفیت نمونه شکل ظاهري و احیانـا خـشک بـودن     تاریخ آزمایش خلط،در ستون تاریخ آزمایش کننده.  ذکر می گردد دوم و سوم ,در جدول نتایج آزمایشگاهی در ستون نمونه فقط نمونه اول           

از نمونـه هـا در سـتون مربوطـه      اما در ستون درجه مثبت بودن بسته به شدت مثبت بودن اسمیر تهیه شده از هر یک .دکن ثبت می  اسمیر را نتیجه شدن و در ستون نتیجه  فقط مثبت یا منفی   نمونه ها   
 نـام خـود را نوشـته و    آزمـایش کننـده در نهایـت     .  فیلد میکروسکوپی مرقوم شود100 مشاهده شده در AFBضربدر زده شود باید تعداد ) ها ( عالمت می زند؛ فقط در صورتیکه ستون اول براي نمونه    

  .امضاء می کندفرم را 
از جمله نشت خلط، خالی بـودن   (  عدم تکمیل صحیح فرم بیمار یابی یا عدم ارسال صحیح نمونه هاي خلط، پسخوراند هاي الزم در مورد نواقص ارسال نمونه  نیز،  فرم قسمت مالحظات این بخش از    در  

 در انتهاي فرم محلی  براي ثبت تاریخ وصول نتیجه آزمایش به مرکز درمـان کننـده در نظـر گرفتـه     . گردد می و غیره ذکر)ظرف یا ناکافی بودن خلط یا عدم حمل ظروف خلط با استفاده از جعبه حمل    
  .شده است

  
    کارت درمان سل-فرم شماره دو 
هماهنـگ کننـده   ط محدودي ممکن است پزشـک  البته در شرای. پزشک معالج مستقر در مرکز درمان کننده تکمیل می شود و توسط محسوب می شودپرونده بیمار مبتال به سل      معادل  کارت درمان سل    

نکته حائز اهمیت تالش براي استقرار و تقویـت  اسـتراتژي ادغـام    (نماید  ارسال ،ز می باشدک که بیمار جزء جمعیت تحت پوشش آن مردرمان کننده ايتکمیل و به مرکز  کارت درمان را     سل شهرستان   
 و یـا فـرد   یا یکی از کارکنان بهداشتی آن مرکز و  دارو را دریافت می کند  مرکزآنتحت نظارت مستقیم  یا با مراجعه به مرکز درمان کننده این بیمار سپس  . )برنامه مبارزه با سل در نظام شبکه می باشد        

اگر بیمار تحت پوشـش مرکـز بهداشـتی    . کندرت درمان ثبت می روي کا، مراتب را مصرف دارو توسط بیمارنظارت بر جهت دادن دارو روزانه به منزل بیمار مراجعه و پس از        ناظر مطمئن و آموزش دیده      
 ، به خانه بهداشـتی کـه بیمـار تحـت پوشـش آن اسـت       ويکارت درمان میشود اما نسخه دومی از مرکز بهداشتی درمانی روستائی نگهداريهمان   در    او  کارت درمان   نسخه اصلی  درمانی روستایی است  

  .گردد منعکس کارت تکمیل  در روزانه  بطور وسط بیمار در جلوي چشم بهورز انجام گیرد و سپس مصرف روزانه دارو تتا فرستاده می شود 



  روش تکمیل فرم  
  .مشخصات و نشانی کامل بیمار بدقت نوشته می شود -1
 بتوان آدرس جدید بیمار را پیـدا و ثبـت   این شخصالع نداد با مراجعه به اط مراتب را به مرکز درمان کننده  وه اگر بیمار تغییر مکان دادتا می شود ثبتنام و نشانی یکی از نزدیکان بیمار بدقت       -2
 .دنمو

 . یده می شود نام او مشخص می شود که شماره سل شهرستان  هر بیمار مبتال به سل که در دفتر سل شهرستان ثبت می گردد بوسیله یک شماره،شماره سل شهرستان -3
پزشـک  شماره سل شهرستان براي هر بیمـار توسـط    . و در دفتر سل شهرستان ثبت گشته است بیماري است که از روز اول سال تشخیص داده شده و         این شماره نشان می دهد که بیمار مزبور چندمین        

  . تعیین  می گرددهماهنگ کننده سل شهرستان 
   .به مرکزي گفته می شود که بیمار از آن مرکز دارو دریافت میکند: مرکز درمان کننده -4
مـی  ) شامل جدید، عود، درمان بعد از غیبت، وارده و سایر مـوارد  ( و نوع بیمار )  نشان دهنده عضو مبتال و محل جایگزینی بیماري است که( ؛ شامل نوع بیماري    ده شده در این کارت    تعاریف استفا  -5

  . تعاربف مربوط به نوع بیمار و نوع بیماري در متن دستورالعمل به تفصیل آمده است .باشد
   :حمله اي  اندرم مرحله 

موارد درمان مجدد شـامل مـوارد   ( درمانی 2 دارو و براي گروه 4) موارد جدید ریوي اسمیر مثبت، موارد اسمیر منفی و خارج ریوي (  درمانی  1در این مرحله براي گروه      . مرحله شروع درمان را می گوئیم       
  . دارو تجویز می شود5) عود و شکست درمان

 درمان مرحله حمله اي را تـا پایـان مـاه سـوم نیـز     باشد،  هنوز هم مثبت شان آزمایش خلطماه دوم درماندو ماه است ولی اگر بیماران جدید ریوي اسمیر مثبت در پایان ، 1گروه مرحله حمله اي در مورد     
  ) .بدون استرپتومایسین (داد  ادامه باید

  ) بدون استرپتو مایسین ( داد  تا پایان ماه چهارم نیز ادامه  بایداه سوم هنوز هم خلط بیمار مثبت باشد درمان مرحله حمله اي راسه ماه است  ولی اگر در پایان م ، 2مرحله حمله اي در مورد گروه 
  . دسته بندي می شوند2 و 1 درمانی دو گروه در) ریوي و خارج ریوي اعم از (کلیه مبتالیان به سل : دسته بندي بیماران از نظر نوع درمان 

  
   1گروه 
  . بیماران جدید با اسمیر مثبت و موارد اسمیر منفی و خارج ریوي می باشد :شامل 

 مـی  ) S( استرپتومایـسین   و گاهـا   )E( تـامبوتول  ا ترجیحـا به اضافه داروي چهارم که  ) Z(   پیرازینامید ،)R(ین  مپ ریفا ، )H(  این بیماران حتما باید با سه داروي  ایزونیازید            در درمان مرحله حمله اي   
  .  مقدار مصرف روزانه هر کدام از دارو ها در خانه مربوطه و بر حسب میلی گرم نوشته می شود  1 در جداول زیر مورد گروه ،در این فرم. انجام شودباشد 

  
  :مثال 

  



 750 1000 1250 450 300 

S E Z R H 
 
  .ونهاي عمودي است تول داراي ردیفهاي افقی و ساین جدا  صفحه دوم کارت درماندول پائین صفحه اول و جدولج: ول زمانی درماناجد

  :می شود ول با ذکر مثال زیر روشنااین جدنحوه تکمیل .  عمودي مربوط به ماههاي درمان استهايستونو  خانه  و هر خانه مخصوص روز خاصی از ماه است 31ردیفهاي افقی داراي 
  .می زنیم  ) X( در ردیف اول را ضربدر 23خانه . تحت درمان قرار گرفته است ) 1گروه (  آذر ماه با تشخیص سل ریوي خلط مثبت 23بیماري در 

 بـا  نوشته می شود و ادامه درمان بسته به اینکه. . .  بهمن و ‚ دي  ماههاي  به ترتیببعدي این ستون خانه هاي  دربدیهی است که؛ نوشته می شود) آذر  (   شروع درمان ماهاول،   ستون    از در خانه اول  
  .نظارت مستقیم یا بدون نظارت باشد دو حالت زیر را خواهد داشت 

در ایـن حالـت خانـه    . مصرف می کنـد )   داوطلب بهداشتییا  پزشک ، کارشناس،کاردان، بهورز(  آنکه بیمار هر روز دارو هاي ضد سلی خود را تحت نظارت مستقیم و در حضور یک نفر ناظر           :حالت اول 
  .زده می شود ) X(اصله پس از مصرف دارو توسط بیمار بوسیله فرد ناظر عالمت مربوط به آن روز بالف

   Directly Observed Treatment Short Course : DOTS )اجراي استراتژي ( 
ی شـود کـه روزانـه    به او توضیح داده میل خود بیمار داده می شود و تحو)  ماهانه    در شرایط استثنائییاهفتگی (  اینکه پس از آموزشهاي الزم دارو هاي ضد سل بیمار براي یک مدت معین   :حالت دوم 

مـی خـورد ولـی بقیـه روزهـا تـا پایـان         ) X(  ضربدر میگردد در اینصورت خانه مربوط به روزي که دارو تحویل . داروهاي تجویز شده را مصرف نماید یعنی بدون نظارت مستقیم و حضور یک نفر ناظر     
  .شده خط مستقیم کشیده می شود مصرف داروهاي تحویل داده 

در هر حال به منظور اعمال نظارت کامل و اطمینان از اینکه بیمـار در تمـام   . خالی می ماند خانه هاي مربوط به روزهایی که بیمار دارو هاي ضد سل خود را در آن روزها مصرف نکرده است  : حالت سوم   
 ت نماید الزم است تمام داروهاي الزم براي یک دوره کامل درمان هر بیمار بالفاصله پس از تشخیص به خانه بهداشت یا مرکز بهداشـتی درمـانی  طول درمان داروهاي مورد نیاز خود را به سهولت دریاف        

  .مربوطه که بیمار را تحت درمان دارد تحویل گردد 
  

  :جدول نتایج آزمایش خلط 
  . می باشد )  دانشگاه / استان (آزمایشگاه سل در سطح میانی , ن و آزمایشگاه رفرانس آزمایشگاه سل شهرستا, در این جدول منظور از آزمایشگاه محلی 

  .با دقت کامل در خانه مربوطه ثبت گردد  از آزمایشگاه باید نتیجه اطالعات مربوط به این جدول بالفاصله پس از دریافت
  ) در موقع تشخیص ( ان در این جدول منظور از ماه صفر عبارتست از آزمایش خلط قبل از شروع درم

 پـس از  8 و 4 و 2 اطمینان از درمان مـاه هـاي   "ضمنا. نکته قابل توجه دیگر اینکه در ستونهاي آزمایش مستقیم از سه نمونه خلط آزمایش شده نتیجه اي که بیشترین مثبت را داشته باشد قید می شود      
  .ایش انجام می شود  آزم2درمان بستگی به وابسته بودن بیمار به گروه یک یا گروه 

  :این موارد عمدتا شامل موارد ذیل است . گرددمی در این قسمت هر گونه اتفاقی که در طی درمان افتاده است ذکر : مالحظات



  افی ابتدا و انتهاي درماننتایج رادیوگر -1 
 :شامل )  اسمیر مثبت باشد در صورتیکه بیمار صاحب کارت درمان مبتال به سل ریوي   (  سال6نتایج بررسی موارد تماس زیر  -2
  سال در تماس نزدیک 6تعداد کودکان زیر  •
  ضد سل سال تحت درمان 6اسامی کودکان زیر  •
  سال تحت درمان و پیشگیري6اسامی کودکان زیر  •
 نتایج بافت شناسی در موارد خارج ریوي یا احتماال اسمیر منفی  -3
  علت قطع درمان تاریخ و  -4
 نتایج درمان -5
  .دیگر در طی درمان در این قسمت ذکر گردد هرگونه اطالعات  -6
  

  کارت همراه بیمار  – 3فرم شماره 
 مرکز درمان کننده تنظیم و به بیمار تحویل داده می شود و به بیمار تاکیـد مـی گـردد کـه تـا پایـان        پزشکاین فرم بصورت کارت مقوایی چاپ می شود و در موقع شروع درمان و تشکیل پرونده توسط 

  . کارت را ارائه دهد درمان کننده ودي کامل این کارت را باید همراه خود داشته باشد و در هر بار مراجعه به مرکز درمان و بهب
  . به شرح زیر تکمیل می شود نیز توسط پزشک معالج و یا پرسنل بهداشتی ناظر بر درمان  ) صفحه دوم( پشت آن  توسط مرکز درمان کننده و ) صفحه اول  ( روي این کارت
 مراجعـات روتـین بـراي ویزیـت     . ثبت می گـردد  ،در این ستون تاریخ مراجعه بیمار به مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت که به منظور دریافت دارو و کنترل عوارض داروئی می باشد           : تاریخ مراجعه   

  .کبار صورت می پذیرد ؛ مگر آنکه مورد غیر مترقبه اي نظیر بروز عوارض دارویی اتفاق افتاده باشد توسط پزشک در مرحله حمله اي درمان هر دو هفته یکبار و در مرحله نگهدارنده ماهی ی
  .در این ستون تاریخ مراجعه بیمار در نوبت بعدي تعیین می گردد : تاریخ مراجعه بعدي 

  ) .حداقل ماهی یکبار ( در این ستون وزن بیمار پس از کنترل ثبت می شود : وزن بیمار 
  .عوارض احتمالی ناشی از داروهاي مصرفی و چگونگی همکاري بیمار ثبت می نماید ، در این ستون بهورز یا کاردان نظر خود را در مورد سیر بیماري: ه بهورز یا کاردان نظری

  
  نمونه گیري خلط براي تشخیص سل

  :زمان نمونه گیري
یعنی بیماري که به شما مراجعه میکند و سرفه و خلط دارد را در همـان لحظـه از او نمونـه    (. زیر نظر پرسنل بهداشتی  دریافت می شود در اولین مراجعه بیمار و):First spot specimen (:لنمونه او

  )خلط بگیرید
  . ن جمع آوري کرده و به واحد بهداشتی بیاوردگاهی خود را در آحدر همان روز اول یک ظرف خلط به بیمار داده می شود تا فردا صبح زود، خلط صب:  )Early morning specimen(نمونه دوم



  . از او دریافت می شودجا در مراجعه روز دوم به واحد بهداشتی پس از تحویل نمونه دوم یک نمونه خلط دیگر در :  )Second spot specimen(نمونه سوم 
  .سه نمونه را در سه روز متوالی نیز میتوان گرفت

  :روش گرفتن خلط به صورت زیر است
 بیمار قبل از دادن نمونه باید چندین نفس عمیق کشیده و سرفه هاي آرام داشته باشد تا حجـم کـافی خلـط در ریـه     . باز جمع آوري گرددفضايبهتر است نمونه ها در محلی با تهویه مناسب ترجیحا در            
  .در قوطی نریزد) که برخی افراد داخل حلق کشیده و از طریق دهان بیرون میریزند(شحات بینی و سینوسها را باید توجه کرد که فرد به اشتباه تر. جمع گردد و در نهایت خلط خود را درون قوطی بریزد

یق نفس خود را نگـه داشـته   بیمار پس از یک دم عم. در صورتی که بیمار نتواند با سرفه خلط خود را خارج کند بیمار باید طوري بخوابد که صورت او رو به پایین بوده و سرش پایین تر از سینه قرار گیرد          
میتوان با ضربات آهسته با کف دست به پشت بیمار به مدت چندین دقیقه همراه با نفسهاي عمیـق  . سپس با بازدمی محکم خلط خود را خارج کند و این کار تا دریافت نمونه کافی از خلط باید ادامه یابد             

  . بیمار را در دادن نمونه خلط کمک کرد
 بهتر است نمونه ها در محلی با تهویه مناسب ترجیحـا در  . جمع آوري می شود بهتر از نمونه اي است که توسط بیمار بدون هر گونه راهنمایی بدست می آید  یبهداشتپرسنل  ه زیر نظر    نمونه اي ک  : توجه

  . هواي باز جمع آوري گردد
نمونه هایی که آب دهـان هـستند بایـد تکـرار     .  از نظر کیفیت و بررسی قوطی خلط از نظر بسته بودن درب آن الزامی است   بررسی نمونه اخذ شده   . نمونه ها باید در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد         

  .حل نمونه گیري درج شودروي نمونه ها باید برچسب زده شده و نام و نام خانوادگی، تاریخ نمونه گیري و م. و این کار تا دادن نمونه مناسب تکرار گردد) ولی نمونه باید آزمایش گردد(گردد 
  

  )TB4(راهنماي تکمیل دفتر ثبت نام بیماران مبتال به ســـل 
  : می باشـدچند قسمت  شامـل  که به صورت دفتر استاین فـرم

       
   تاریخ ثبت بیمار و اولین مراجعه به واحد سل و جذام:تاریخ ثبت بیمار

 بیماران وارده که شـماره سـل در شهرسـتان دیگـري     . بیمار ثبت شده چندمین بیمار از ابتداي سال تا آن موقع در آن شهرستان می باشداین شماره نشان دهنده این است که  : شهرستانشماره سل   
  .دریافت نکرده اند، شماره سل میگیرند

  :ام خانوادگی بیمارام و نن
  : جنسیت
   سن بیماران  :سـن
  . تا یک رقم اعشار جهت تعیین دوز دقیق داروهاي ضد سل اهمیت به سزایی داردkgحسب  وزن بیماران به خصوص کودکان مبتال به ســـل بر: وزن
  )ملیت غیر ایرانی ذکر شود (غیر ایرانییا ایرانی بر حسب بیماران : ملیت
  روستائــیوشهري بر حسب :  سکونتمنطقه



  : مرکز درمان کنندهاسم کد واحد یا  
   دوز داروتاریخ شروع مصرف اولین: تاریخ شروع درمان

  ) و سایر موارد شکست درمان ،عودمانند بیماران تحت درمان مجدد  (Cat2، ) بیماران جدید اسمیر مثبت ، اسمیر منفی و خارج ریوي (Cat1: رژیم درمانی 
  .که در داخل همان قسمت ارگان درگیر ذکر میشود و مبتال به سل خارج ریوي ریويبیماران مبتال به سل : نوع بیماري

  
  .و خارج ریوي باشد هر دو ذکر شوداسمیر مبتـال به سـل ریوي همزمان در صورتیکه بیمـار  :کرتذ
  

  : بر حسبنوع بیمار 
  . یا کمتر از یک ماه سابقه درمان ضد سلی داشته استنداشته وبیماري که هیچگونه سابقه درمان ضد سل : بیمار جدید 

از نظر بهداشتی، هـر بیمـاري کـه     ( .واع سل دوره کامل درمان را دریافت و بهبودي یافته ، ولی مجددا بعد از مدتی اسمیر مثبت تشخیص داده شده است  بیماري که در گذشته بدلیل یکی از ان       : مورد عود 
  .) با اسمیر مثبت مراجعه نماید عود محسوب میشود"مجددا) اسمیر مثبت، منفی و خارج ریوي(بعد از درمان کامل براي هر گونه سل 

  .دا باشد که در این موارد کلیه نتایج درمانی بیمار باید به شهرستان مبدا نیز گزارش شودب و داراي شماره سل از شهرستان م این شهرستان انتقــــــال یافته استدیگر به بیماري که از شهرستان :وارده
 مجددا براي دریافـت درمـان مراجعـه کـرده      و)بدون توجه به نتیجه اسمیر(درمان خود را قطع کرده است  یا بیشتر  ماه2 به مدت در حین درمان بوده ولیمربوط به بیماري است که      : درمان بعد از غیبت   

  .است
ي که در ابتـداي درمـان    ماه پس از شروع درمان هنوز مثبت باشد و یا در عرض همین مدت پس از منفی شدن مجددا مثبت گردد و یا بیمار   5 ،    او  که آزمایش مستقیم خلط    بیماري یعنی   :شکست درمان 

  .آزمایش خلط وي مثبت شده باشددرمان  ماه 2خلط منفــی بوده ولی پس از 
   . و توسط مرکز مسیح دانشوري تایید شده باشد داروي ایزونیازید و ریفامپین ، مقاومت داروئی دارند2 یعنی بیمارانی که حداقل به ،بیماران مقاوم به درمان

  
   ):یم و کشت خلطمستق( نتایج آزمایشگاهی 

  .مربوط به شماره سریال آزمایشگاه می باشند) ردیف پائین(یا کشت خلط و متغیرهاي ردیف دوم  مربوط به نتایج آزمایش اسمیر و) ردیف باال(متغیرهاي ردیف اول 
 تعـداد باسـیل بایـد     باسیـل مـشاهـــده گـردد  9 الی 1ه در صد میدان میکروسکوپی،  و در صورتیک(+3)، نتیجه سه مثبت (+2)، نتیجه دو مثبت  (+1)  نتیجه یک مثبت      ،)-(ه صورت   بنتیجه منفی   

  .ذکر شود 
  
  
  



   
  
  
  
  
  
  
  

   سومبخش
  شاخصها

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  چهارچوپ شاخصهاي مختلف در سطح خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی 
  

    خانه بهداشت  مرکز بهداشتی درمانی
   ادغام برنامه-1
  انت طرح عملیاتی و جدول گ-2 
   کتاب آموزشی-3 
   دارو-4 
   پرسنل-5 
   پوستر-6 
   فرم بیماریابی-7 
   قوطی خلط-8 
   حق الزحمه-9 
  وسایل ارتباطی- 10 
  ه وسیله نقلی- 11 

  فرمهاي بیمار- 12

  کتاب آموزشی-1
   پوستر-2
   پمفلت-3
   فرم بیماریابی-3
   دارو-4
   جدول گانت-5
  حق الزحمه-6

Input 

   آموزش بیمار-1
  )روستایی(ش مردم  آموز-2
   پیگیري اطرافیان-3
   بیماریابی-4
   فرایندهاي واضح برنامه-5
  وظایف این سطح-6
  آموزش کاردان-7

   آموزش بیمار-1
   آموزش مردم-2
   پیگیري اطرافیان-3
   بیماریابی-4
   فرایندهاي واضح برنامه-5
  وظایف این سطح-6
  آموزش بهورز-7

Process 



  درخواست دارو-8 
  و ارسال نمونه) شهري(نمونه گیري -9

  آموزش پزشک- 10

  درخواست دارو-8
  نمونه گیري و ارسال نمونه-9

   آگاهی-1
  عملکرد-2
   توانایی و مهارت پزشک و کاردان-3

   آگاهی-1
  عملکرد-2
   توانایی و مهارت بهورز-3

Outputs 

   بیماریابی-1
   بررسی افراد مشکوك-2
   موفقیت درمان-3
  کاهش رفتار پرخطر-4

  ماریابی بی-1
   بررسی افراد مشکوك-2
   موفقیت درمان-3
  کاهش رفتار پرخطر-4

Outcomes 

   کاهش تعداد افراد آلوده-1
  کاهش میزان سل در آن سطح-2 

   کاهش تعداد افراد آلوده-1
  کاهش میزان سل در آن سطح-2 

Impact 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   در خانه بهداشتسل برنامه هاي شاخص 
 

  تجهیزات و امکاناتوسایل، ندارد  استاشاخصهاي مربوط به
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات

 15 کسب شدهامتیاز جمع   ملزومات نمونه گیري خلطدرصد تطبیق با استاندارد  1
مشاهده موارد و مستندات در 

 خانه بهداشت
 ساالنه

 4 کسب شدهجمع امتیاز   اي بهورزکتاب راهنمدرصد تطبیق با استاندارد  2
مشاهده موارد و مستندات در 

 خانه بهداشت
 ساالنه

فلوچارت برخورد با فرد مشکوك درصد تطبیق با استاندارد   3
 3 کسب شدهجمع امتیاز   به سل

مشاهده موارد و مستندات در 
  ساالنه  خانه بهداشت

 2 کسب شدهامتیاز جمع   1بایگانی فرمهاي شماره درصد تطبیق با استاندارد   4
مشاهده موارد و مستندات در 

  ساالنه  خانه بهداشت

 6 کسب شدهجمع امتیاز   جدول گانت براي آموزش سلدرصد تطبیق با استاندارد   5
مشاهده موارد و مستندات در 

  ساالنه  خانه بهداشت

درصد تطبیق با استاندارد وسایل، تجهیزات و   6
   خانه بهداشتامکانات

یاز کل موارد وسایل و جمع میزان امت
مشاهده موارد و مستندات در   30  تجهیزات

  ساالنه  خانه بهداشت

 
 
 

  
  
  
  
  

 



 
و مهارت سنجی بهورز در برخورد با فرد مشکوك به سل عملکرد    
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 9 1ب شده از سوال شماره نمره کس  درصد پرسش در مورد طول مدت سرفه 1
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 12 2نمره کسب شده از سوال شماره    نحوه گرفتن خلطدرصد آموزش 2
  االنهس ایفاي نقش بهورز و مشاهده 8 3نمره کسب شده از سوال شماره   مشخصات روي دیواره قوطی خلطبرچسب حاوي درصد درج  3
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 8 4نمره کسب شده از سوال شماره   درصد انجام نمونه گیري در هواي آزاد 4
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد ایستادن پشت بیمار و نظارت روي گرفتن نمونه خلط 5
 ساالنه  ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 6نمره کسب شده از سوال شماره   حجم و کیفیتونه را از نظر درصد پوشیدن دستکش و کنترل نم 6
 ساالنه  ایفاي نقش بهورز و مشاهده 9  7نمره کسب شده از سوال شماره   محکم بودن درب قوطیدرصد بررسی نمونه از نظر   7
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 9 8نمره کسب شده از سوال شماره   1درصد تکمیل فرم شماره   8
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده  75  کل نمره کسب شده از کل سواالت  1درصد مهارت بهورز در تکمیل فرم شماره   9
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  عملکرد بهورز در برخورد با بیمار مبتال به سلشاخصهاي مربوط به  

  
 شماره
 شاخص

 خص استخراج شانحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 1 نمره کسب شده از سوال شماره  م براي تشکیل پروندهز الرعایت موارددرصد  1
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 20 2 نمره کسب شده از سوال شماره  درصد توضیح نکات اساسی در مورد بیماري سل 2
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 20 3 نمره کسب شده از سوال شماره  موزشی به بیمارآارد رعایت مودرصد  3
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 15 4نمره کسب شده از سوال شماره    بیمار اطرافیانثبت اسامیدرصد  4
 ساالنه  ش بهورز و مشاهدهایفاي نق 15 5نمره کسب شده از سوال شماره   روزانه مصرف دارودرصد مهارت ثبت   5
 ساالنه  ایفاي نقش بهورز و مشاهده 15 6نمره کسب شده از سوال شماره   درصد بررسی عوارض دارویی در هر بار دادن دارو  6
 ساالنه  ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 7نمره کسب شده از سوال شماره   درصد توزین ماهیانه بیمار  7
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده  105  کل نمره کسب شده از کل سواالت  د با با بیمار مبتال به سلدرصد عملکرد مناسب در برخور  8

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   در مورد سل بهورزآگاهی  شاخصهاي مربوط به 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 8 1مره کسب شده از سوال شماره ن  درصد آگاهی از شک به سل در بزرگساالن 1
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 6 2نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از شک به سل کودکان 2
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 4 3نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از سرفه مزمن 3
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 4 4نمره کسب شده از سوال شماره   هی از راه اصلی انتقال سلدرصد آگا 4
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 4 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از انواع سل 5
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 6 6ماره نمره کسب شده از سوال ش  درصد آگاهی از اولین اقدام براي تشخیص سل ریوي در بزرگسال 6
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 10 7نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از نحوه نمونه گیري خلط 7
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 6 8نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از زمان و نحوه ارسال نمونه  8
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 5 9نمره کسب شده از سوال شماره    از  روند کار فرد مشکوك داراي خلط منفیدرصد آگاهی  9
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 7 10نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از طول دوره درمان سل  10
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 6 11از سوال شماره نمره کسب شده   درصد آگاهی از  نحوه مصرف داروهاي ضد سل  11
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 5 12نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از عوارض اصلی داروهاي ضد سل  12
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 6  13نمره کسب شده از سوال شماره  درصد آگاهی از  نحوه  نظارت مستقیم روزانه  13
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 4 14نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از  عواقب عدم  نظارت مستقیم روزانه  14
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 4 15نمره کسب شده از سوال شماره   اسمیر مثبت درصد آگاهی از  پایش درمان بیمار  15
  ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او 5 16نمره کسب شده از سوال شماره   دام مهم بعد از تشخیص سل ریوي در اطرافیاندرصد آگاهی از اولین اق  16
 ساالنه پرسش از بهورز و پاسخ او  90  کل نمره کسب شده از سواالت   بهورز در مورد سلتطابق با استاندارد آگاهی درصد   17

  
 
 
 
 



 
  مرتبط با بیمار مسلول اولیهشاخصهاي مربوط به فرایند خدمت  
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 به ازاي هر بیمار بررسی صورتجلسه 5 1نمره کسب شده از سوال شماره  درصد آموزش چهره به چهره بهورز توسط پزشک یا کاردان 1
 به ازاي هر بیمار بررسی کارت درمان 3 2نمره کسب شده از سوال شماره  )یا کپی(درصد به روز بودن ثبت کارت درمان فرعی  2
 به ازاي هر بیمار بررسی کارت درمان 3 3نمره کسب شده از سوال شماره  درصد انجام پایش درمان در زمان مناسب 3
 به ازاي هر بیمار سی کارت درمانبرر 3 4نمره کسب شده از سوال شماره  درصد همخوانی نسخه دوم کارت درمان و کارت درمان اصلی 4

5 
بیمار مسلول در اولیه درصد انجام مناسب فرایند خدمت 
 به ازاي هر بیمار بررسی کارت درمان 14 نمره کسب شده از سواالت  خانه بهداشت

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
خانه بهداشتمصاحبه خارج از مرکز فرد مسلول در شاخصهاي مربوط به    

 
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت ص شاخنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 6 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از طول دوره درمان 1
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 15 2نمره کسب شده از سوال شماره   درصد اجراي درمان تحت نظارت مستقیم 2
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 8 3نمره کسب شده از سوال شماره   گاهی از اهمیت درمان تحت نظارت مستقیمدرصد آ 3
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 7 4نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از عالیم خطر براي مراجعه مجدد 4
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 7 5شده از سوال شماره نمره کسب   درصد انجام ویزیت صحیح در مرحله حمله اي 5
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 6 6نمره کسب شده از سوال شماره   درصد انجام ویزیت صحیح در مرحله نگهدارنده 6
 اربه ازاي هر بیم پرسش از بیمار 5 7نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از  دادن نمونه خلط مجدد 7
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 6 8نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از  نحوه نمونه گیري خلط 8
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار  9  9نمره کسب شده از سوال شماره  درصد آگاهی از میزان مصرف داروها 9
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار  6  10شده از سوال شمارهنمره کسب   درصد استاندارد بودن میزان داروي همراه بیمار 10
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 6 11نمره کسب شده از سوال شماره    سال6درصد انجام بررسی بزرگساالن و کودکان زیر  11
یمارپرسش از ب  5  12نمره کسب شده از سوال شماره  درصد انجام ویزیت پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان 12  به ازاي هر بیمار 
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار -10 13نمره کسب شده از سوال شماره   درصد عدم دسترسی به دارو در طی درمان 13
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 5 14نمره کسب شده از سوال شماره   درصد رضایت از درمان 14

15 
 مرکز درصد تطابق با استاندارد مصاحبه خارج از

 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 91 نمره کسب شده از سواالت  فرد مسلول

 
 
 
 
 
 
 



 
   در خانه بهداشتمرتبط با بیمار مسلول خدمت کامل شاخصهاي مربوط به فرایند  

  
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات

  اولیه بیمار مسلول درصد انجام مناسب فرایند خدمت  1
شاخصهاي مربوط به نمره کسب شده از 

فرایند خدمت اولیه مرتبط با بیمار 
 مسلول

 به ازاي هر بیمار بررسی کارت درمان 14

  درصد تطابق با استاندارد مصاحبه خارج از مرکز فرد مسلول 2
شاخصهاي مربوط به نمره کسب شده از 

مصاحبه خارج از مرکز فرد مسلول در 
 بهداشتخانه 

 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 91

3 
درصد انجام مناسب فرایند کامل خدمت بیمار 

 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 105 نمره کسب شده از سواالت  مسلول در خانه بهداشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  مرکز بهداشتی درمانی در سل برنامه هاي شاخص 
 

  تجهیزات و امکانات، وسایل استاندارد شاخصهاي مربوط به
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت   شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 6 1نمره کسب شده از سوال شماره  پزشکوجود استاندارد درصد  1
2 شماره نمره کسب شده از سوال  درصد استاندارد وجود کاردان یا کارشناس بیماریها 2  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 4 
3نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود نقشه اپیدمیولوژیک سل 3  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 1 
4نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود ملزومات نمونه گیري خلط 4 کز بهداشتیمستندات موجود در مر 3   ساالنه 
5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود ترازو 5  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 1 
6نمره کسب شده از سوال شماره  درصد استاندارد وجود ویال توبرکولین  6  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 1 
7نمره کسب شده از سوال شماره   ده بیماردرصد استاندارد وجود ملزومات پرون  7  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 3 
8نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود داروي ضد سل  8  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 3 
9نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود وسیله نقلیه  9 جود در مرکز بهداشتیمستندات مو 2   ساالنه 
10نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود بسته آموزشی سل  10  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 3 
11نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود فلوچارت برخورد با بیمار مشکوك به سل  11  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 2 

درصد استاندارد وجود گزارش وضعیت بیماري سل و نمونه   12
12نمره کسب شده از سوال شماره   گیري سال گذشته  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 2 

13نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود جدول گانت براي آموزش بهورزها  13 اشتیمستندات موجود در مرکز بهد 3   ساالنه 
14نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود بایگانی  14  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 2 
15نمره کسب شده از سوال شماره   درصد استاندارد وجود دفتر ثبت موارد مشکوك  15  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 2 
16نمره کسب شده از سوال شماره   وارد مشکوكدرصد استاندارد ثبت درست م  16  ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی 2 

درصد تطابق با استاندارد وسایل، تجهیزات و   17
 ساالنه مستندات موجود در مرکز بهداشتی  40 نمره کسب شده از سوات  امکانات



 
  پزشک مرکز بهداشتی درمانی سنجی شاخصهاي آگاهی 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت اخص شنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات

 پرسش از پزشک و پاسخ او 10 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن 1
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 6 2نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از نحوه نمونه گیري خلط 2
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 4 3نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از تعریف سل اسمیر مثبت 3
 تعویض پزشک

  پاسخ اوپرسش از پزشک و 4 4نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از تعریف سل اسمیر منفی 4
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 10 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سل 5
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 4 6نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از نحوه بررسی اطرافیان 6
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 4 7نمره کسب شده از سوال شماره    و روش آنDOTدرصد آگاهی از  اهمیت  7
 تعویض پزشک

و پاسخ اوپرسش از پزشک  3 8نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از مواردي که نیاز  به بررسی بیشتر و بستري دارند 8  
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 7 9نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از نحوه برخورد با کودك در تماس 9
 تعویض پزشک

ز پزشک و پاسخ اوپرسش ا 52 نمره کسب شده از سواالت  درصد تطابق با استاندارد آگاهی پزشک در مورد برنامه سل 10  
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

  



 
  عملکرد  و مهارت سنجی کاردان در برخورد با فرد مشکوك به سلشاخصهاي  
 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات
 ساالنه ي نقش بهورز و مشاهدهایفا 10 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد پرسش در مورد طول مدت سرفه 1
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 2نمره کسب شده از سوال شماره    نحوه گرفتن خلطدرصد آموزش 2
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 3نمره کسب شده از سوال شماره   مشخصات روي دیواره قوطی خلطبرچسب حاوي درصد درج  3
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 4نمره کسب شده از سوال شماره   یري در هواي آزاددرصد انجام نمونه گ 4
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد ایستادن پشت بیمار و نظارت روي گرفتن نمونه خلط 5
 ساالنه  ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 6نمره کسب شده از سوال شماره   حجم و کیفیتدرصد پوشیدن دستکش و کنترل نمونه را از نظر  6
 ساالنه  ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10  7نمره کسب شده از سوال شماره   محکم بودن درب قوطیدرصد بررسی نمونه از نظر   7
  ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده 10 8نمره کسب شده از سوال شماره   1درصد تکمیل فرم شماره   8
 ساالنه ایفاي نقش بهورز و مشاهده  80  کل نمره کسب شده از کل سواالت  1درصد مهارت بهورز در تکمیل فرم شماره   9

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

   در برخورد با بیمار مبتال به سلکاردانعملکرد شاخصهاي مربوط به 
  

 شماره
 شاخص

 ت جمع آوري اطالعاتوالی  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام

 ساالنه یا در صورت تعویض کاردان ایفاي نقش کاردان و مشاهده  15 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد اطالع از موارد الزم براي تشکیل پرونده 1
ورت تعویض کاردانساالنه یا در ص ایفاي نقش کاردان و مشاهده 30 2نمره کسب شده از سوال شماره   درصد توضیح نکات اساسی در مورد سل براي بیمار 2  
 ساالنه یا در صورت تعویض کاردان ایفاي نقش کاردان و مشاهده 15 3نمره کسب شده از سوال شماره   درصد معرفی بیمار براي اولین ویزیت به پزشک 3
صورت تعویض کاردانساالنه یا در  ایفاي نقش کاردان و مشاهده  25  4نمره کسب شده از سوال شماره   دادن موارد آموزشی به بیماردرصد 4  
 ساالنه یا در صورت تعویض کاردان ایفاي نقش کاردان و مشاهده 15 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد ثبت اسامی اطرافیان 5
 ساالنه یا در صورت تعویض کاردان ایفاي نقش کاردان و مشاهده 15 6نمره کسب شده از سوال شماره   درصد مهارت ثبت کارت درمان 6
 ساالنه یا در صورت تعویض کاردان ایفاي نقش کاردان و مشاهده  15  7 نمره کسب شده از سوال شماره  رصد توزین ماهانه بیمارد  7

درصد عملکرد مناسب  کاردان در برخورد با   8
  ردان کاساالنه یا در صورت تعویض ایفاي نقش کاردان و مشاهده  130  8کل نمره کسب شده از سواالت   بیمار مبتال به سل

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  در مورد سلکاردان  آگاهی  شاخصهاي مربوط به 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات

 پرسش از کاردان و پاسخ او 10 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن 1
تعویض ساالنه یا در صورت 
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 2 2نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از عالیم سل ریوي بزرگساالن 2
 کاردان

 ساالنه یا در صورت تعویض پرسش از کاردان و پاسخ او 3 3نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از شک به سل در کودکان 3
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 2 4نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از انواع سل 4
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 3 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از اهمیت سل ریوي اسمیر مثبت 5
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 3 6نمره کسب شده از سوال شماره   د آگاهی از نحوه تشخیص سل ریويدرص 6
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 10 7نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سل 7
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 3 8نمره کسب شده از سوال شماره    آگاهی از راه انتقال سل اسمیر مثبتدرصد 8
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 6 9نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از نحوه نمونه گیري خلط 9
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 4 10نمره کسب شده از سوال شماره   گاهی از زمان و نحوه ارسال نمونهدرصد آ  10
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 4 11نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از داروهاي ضد سل  11



 
 

 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 3 12نمره کسب شده از سوال شماره   اسمیر مثبت ز نحوه پایش درمان بیماردرصد آگاهی ا  12
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 4 13نمره کسب شده از سوال شماره  درصد آگاهی از  نحوه  نظارت بر درمان  13
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 4 14نمره کسب شده از سوال شماره   صد آگاهی از عوارض اصلی داروهاي ضد سلدر  14
 کاردان

یض ساالنه یا در صورت تعو پرسش از کاردان و پاسخ او 2 15نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از نحوه برخورد با عوارض داروهاي ضد سل  15
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 3 16نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از بررسی اطرافیان  16
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او 2 17نمره کسب شده از سوال شماره    در تشخیص سلPPDدرصد آگاهی از   17
 کاردان

ساالنه یا در صورت تعویض  پرسش از کاردان و پاسخ او  68  کل نمره کسب شده از سواالت   کاردان در مورد سلآگاهی درصد   18
 کاردان

  
 
 
 

  
  
  
  
  



 
  مرتبط با بیمار مسلولاولیه شاخصهاي مربوط به فرایندهاي خدمت  
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 به ازاي هر بیمار بررسی صورتجلسه 3 1نمره کسب شده از سوال شماره  کاردانپزشک و درصد آموزش چهره به چهره  1
 به ازاي هر بیمار بررسی کارت درمان 9 2نمره کسب شده از سوال شماره  درصد ثبت درست کارت درمان 2
3سب شده از سوال شمارهنمره ک  درصد انجام ویزیت در زمانهاي مناسب در مرحله حمله اي  3  به ازاي هر بیمار  بررسی پرونده بیمار  3 
4نمره کسب شده از سوال شماره  درصد انجام ویزیت در زمانهاي مناسب در مرحله نگهدارنده  4  به ازاي هر بیمار  بررسی پرونده بیمار  3 
5نمره کسب شده از سوال شماره  درصد توزین ماهانه بیمار  5  به ازاي هر بیمار  ربررسی پرونده بیما  3 
6نمره کسب شده از سوال شماره  درصد بررسی اطرافیان بیماران اسمیر مثبت در زمان استاندارد  6  به ازاي هر بیمار  بررسی پرونده بیمار  3 
7نمره کسب شده از سوال شماره  درصد بازدبد پزشک هماهنگ کننده در دو هفته اول تشخیص  7  به ازاي هر بیمار  اربررسی صورتجلسه و پرونده بیم  3 
8نمره کسب شده از سوال شماره  درصد بازدبد دیگر پزشک هماهنگ کننده در طی درمان از آن مرکز  8  به ازاي هر بیمار  بررسی صورتجلسه و پرونده بیمار  2 
9نمره کسب شده از سوال شماره  درصد ارجاع پرونده خاتمه یافته بیمار به شهرستان 9 اي هر بیماربه از بررسی پرونده 2   
10نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود ناظر بر درمان از پرسنل بهداشتی  10  به ازاي هر بیمار بررسی پرونده بیمار  3 
11نمره کسب شده از سوال شماره   ساعت اول تشخیص24درصد تجویز دارو در   11  به ازاي هر بیمار بررسی پرونده بیمار  3 
12نمره کسب شده از سوال شماره   آخرین وضعیت بیماردرصد اطالع کاردان از  12  به ازاي هر بیمار  پرسش از کاردان  3 
13نمره کسب شده از سوال شماره  درصد تشخیص سل طبق استاندارد تشخیص  13  به ازاي هر بیمار بررسی پرونده بیمار  4 
14نمره کسب شده از سوال شماره  درصد صحت بررسی کودك در تماس  14 پرونده بیماربررسی   3   به ازاي هر بیمار 
 به ازاي هر بیمار بررسی پرونده بیمار  3 15نمره کسب شده از سوال شماره  درصد صحت پروفیالکسی کودك در تماس  15

16 
درصد انجام مناسب فرایند خدمت اولیه بیمار مسلول در 

 به ازاي هر بیمار ده بیماربررسی صورتجلسات و پرون 50 نمره کسب شده از سواالت  مرکز بهداشتی درمانی

 
 
 

 



 
مصاحبه خارج از مرکز فرد مسلولشاخصهاي مربوط به    

 
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 4 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از طول دوره درمان 1
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 16 2نمره کسب شده از سوال شماره   ي درمان تحت نظارت مستقیمدرصد اجرا 2
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 4 3نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از اهمیت درمان تحت نظارت مستقیم 3
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 8 4سوال شماره نمره کسب شده از   درصد آگاهی از عالیم خطر براي مراجعه مجدد 4
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 6 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد انجام ویزیت صحیح در مرحله حمله اي 5
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 6 6نمره کسب شده از سوال شماره   درصد انجام ویزیت صحیح در مرحله نگهدارنده 6
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 4 7نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از  دادن نمونه خلط مجدد 7
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 4 8نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از  نحوه نمونه گیري خلط 8
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار  8  9شمارهنمره کسب شده از سوال   درصد آگاهی از میزان مصرف داروها 9
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار  4  10نمره کسب شده از سوال شماره  درصد استاندارد بودن میزان داروي همراه بیمار 10
  بیماربه ازاي هر پرسش از بیمار 6 11نمره کسب شده از سوال شماره    سال6درصد انجام بررسی بزرگساالن و کودکان زیر  11
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار  6  12نمره کسب شده از سوال شماره  درصد انجام ویزیت پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان 12
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار -10 13نمره کسب شده از سوال شماره   درصد عدم دسترسی به دارو در طی درمان 13
 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 4 14 شده از سوال شماره نمره کسب  درصد رضایت از درمان 14

15 
درصد تطابق با استاندارد مصاحبه خارج از مرکز 

 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 80 نمره کسب شده از سواالت  فرد مسلول

 
 
 
 
 
 
 



 
  مرکز بهداشتی درمانی در مرتبط با بیمار مسلول خدمت کامل شاخصهاي مربوط به فرایند  

  
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات

  درصد انجام مناسب فرایند خدمت اولیه بیمار مسلول  1
شاخصهاي مربوط به نمره کسب شده از 

فرایند خدمت اولیه مرتبط با بیمار 
 مسلول

 به ازاي هر بیمار بررسی صورتجلسات و پرونده بیمار 40

  طابق با استاندارد مصاحبه خارج از مرکز فرد مسلولدرصد ت 2
شاخصهاي مربوط به نمره کسب شده از 

مصاحبه خارج از مرکز فرد مسلول در 
 خانه بهداشت

 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 80

3 
درصد انجام مناسب فرایند کامل خدمت بیمار 

 به ازاي هر بیمار پرسش از بیمار 120 نمره کسب شده از سواالت  مرکز بهداشتی درمانیمسلول در 

 
 

  
  
 
 

  
  
  
  
  
 



 
  مرکز بهداشتی درمانی شاخصهاي مربوط به آمار 

 
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصمنابع  مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات

1 
درصد افراد مشکوك در جمعیت تحت 

 ساالنه و فرمهامستندات، صورت جلسات  کل جمعیت تحت پوشش تعداد افراد مشکوك  پوشش

 ساالنه مستندات، صورت جلسات و فرمها  تعداد افراد مشکوك  تعداد نمونه هاي خلط  میانگین تعداد نمونه خلطها از هر نفر 2
 ساالنه مستندات، صورت جلسات و فرمها کل تعداد نمونه هاي خلط تعداد نمونه خلطهاي بدون کیفیت  درصد نمونه خلطهاي بدون کیفیت 3

4 
مونه خلطهاي بدون کیفیت درصد ن

 تعداد نمونه خلطهاي تکرار شده  تکرار شده
تعداد نمونه خلطهاي بدون 

 کیفیت
 ساالنه مستندات، صورت جلسات و فرمها

5 
درصد جمعیت آموزش دیده در مورد 

 ساالنه مستندات، صورت جلسات و فرمها کل جمعیت تحت پوشش تعداد افراد آموزش دیده  سل

 ساالنه مستندات، صورت جلسات و فرمها  کل بهورزها  تعداد بهورزهاي آموزش دیده  آموزش دیدهدرصد بهورزهاي  6
 ساالنه مستندات، صورت جلسات و فرمها  کل خانه هاي بهداشت  تعداد خانه هاي بهداشت پایش شده  درصد خانه هاي بهداشت پایش شده 7

8 
درصد بررسی مجدد افراد مشکوك بعد 

  ی بیوتیک هفته دریافت آنت2از 
 2تعداد افراد اسمیر منفی که بعد از 
 هفته بررسی مجدد شده اند

 ساالنه مستندات، صورت جلسات و فرمها کل افراد داراي اسمیر منفی

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  مرکز سل شهرستان در سل برنامه هاي شاخص 
 

  ساختار استاندارد شاخصهاي مربوط به
  

 شماره
 شاخص

 شاخص استخراج نحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
  ساالنه بررسی مستندات موجود 10 1نمره کسب شده از سوال شماره  انجام بیماریابی، پیگیري و درمان در محیطدرصد  1
 ساالنه بررسی مستندات موجود 10 2نمره کسب شده از سوال شماره   با استقرار در ستاددرصد وجود پزشک هماهنگ کننده سل 2
 ساالنه بررسی مستندات موجود 10 3نمره کسب شده از سوال شماره  د آزمایشگاه سل شهرستاندرصد وجو  3

درصد استفاده از نظر پزشک هماهنگ کننده در توزیع بودجه   4
 ساالنه بررسی مستندات موجود 5 4نمره کسب شده از سوال شماره  سل

 ساالنه بررسی مستندات موجود 5 5ب شده از سوال شمارهنمره کس  درصد امکان انجام گرافی رایگان براي بیماران مسلول  5
 ساالنه بررسی مستندات موجود 5 6نمره کسب شده از سوال شماره  درصد امکان انجام آزمایشات رایگان براي بیماران مسلول  6
 ساالنه بررسی مستندات موجود 5 7نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود کمیته سل شهرستان  7
 ساالنه بررسی مستندات موجود 5 9نمره کسب شده از سوال شماره   فعال بودن کمیته سل شهرستاندرصد  8

درصد تطابق با استاندارد ساختار مرکز سل   9
 ساالنه بررسی مستندات موجود  55 تنمره کسب شده از سواال  شهرستان

  
  
  
  
  
  



 
   تجهیزات استانداردشاخصهاي مربوط به 

  
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
  ساالنه مستندات موجود 8 1نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود دفتر سل شهرستان  1
 ساالنه مستندات موجود 3 2نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود نقشه اپیدمیولوژیک سل 2
 ساالنه مستندات موجود 5 3شده از سوال شمارهنمره کسب   درصد وجود ملزومات نمونه گیري خلط 3
 ساالنه مستندات موجود 4 4نمره کسب شده از سوال شماره درصد وجود ویال توبرکولین  4
 ساالنه مستندات موجود 5 5نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود ملزومات پرونده بیمار  5
 ساالنه مستندات موجود 10 6هنمره کسب شده از سوال شمار  درصد وجود داروي ضد سل  6
 ساالنه مستندات موجود 7 7نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود وسیله نقلیه  7
 ساالنه مستندات موجود 3 8نمره کسب شده از سوال شماره  درصد دسترسی به تلفن مستقیم  8
 االنهس مستندات موجود 3 9نمره کسب شده از سوال شماره  درصد دسترسی با کامپیوتر  9
 ساالنه مستندات موجود 5 10نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود بسته آموزشی سل  10
 ساالنه مستندات موجود 2 11نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود بایگانی  11
 ساالنه مستندات موجود  55 تنمره کسب شده از سواال  درصد تطابق با استاندارد ساختار و تجهیزات  12

  
  
  
  
  
  



 
  هماهنگ کننده سلپزشک  سنجی شاخصهاي آگاهی 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات

 پرسش از پزشک و پاسخ او 20 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن 1
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 35 2نمره کسب شده از سوال شماره   صد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سلدر 2
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 14 3نمره کسب شده از سوال شماره    پایشدرصد آگاهی از نحوه 3
 تعویض پزشک

ساالنه یا در صورت  پرسش از پزشک و پاسخ او 69 نمره کسب شده از سواالت  دارد آگاهی پزشک در مورد برنامه سلدرصد تطابق با استان 4
 تعویض پزشک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  پزشک هماهنگ کننده سل در زمینه مدیریت برنامهعملکرد  شاخصهاي  
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات
 ساالنه مستندات موجود 5 1نمره کسب شده از سوال شماره   )Tb4(درصد تکمیل درست دفتر سل  1
      4 2نمره کسب شده از سوال شماره   درصد پایش درمان در کلیه بیماران اسمیر مثبت 2
 ساالنه دات موجودمستن 5 3نمره کسب شده از سوال شماره  درصد ارسال صحیح آمار سل شهرستان در دو سه ماهه هاي گذشته 3
 ساالنه مستندات موجود 5 4نمره کسب شده از سوال شماره   در دو سه ماهه هاي گذشته12درصد ارسال صحیح فرم شماره  4
 ساالنه مستندات موجود 4 5نمره کسب شده از سوال شماره   درصد نگارش گزارش عملکرد سل در سال گذشته طبق استاندارد 5
 ساالنه مستندات موجود 4 6نمره کسب شده از سوال شماره  عملیاتی طبق استاندارددرصد تنظیم طرح جامع  6
  ماه یک بار6 مستندات موجود 4  7نمره کسب شده از سوال شماره  طرح جامع فعالیتهاي % 80درصد اجراي حداقل  7

8 
درصد ارسال گزارش عملکرد سل در سال گذشته به مدیران رده 

 ساالنه مستندات موجود 4 8ال شمارهنمره کسب شده از سو  باالتر

  ماه یک بار6 مستندات موجود 4 9نمره کسب شده از سوال شماره  درصد پاسخ دهی مناسب به نامه ها و درخواستها 9
 ساالنه مستندات موجود 10 10نمره کسب شده از سوال شماره  درصد تهیه و توزیع داروها و مواد مصرفی  10
 ساالنه مستندات موجود 4 11نمره کسب شده از سوال شماره   و نشستهاي استانی برنامه سلدرصد شرکت در کارگاهها  11
 ساالنه مستندات موجود 4 12نمره کسب شده از سوال شماره  درصد برنامه ریزي براي روز ملی سل  12
 ساالنه مستندات موجود 4  13تکل نمره کسب شده از سواال  دردص برگزاري ساالنه کارگاه آموزشی سل براي پزشکان و کاردانها  13
 ساالنه مستندات موجود  5 14نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود و انجام برنامه پایش از محیط  14
  ماه یک بار6 مستندات موجود  4 15نمره کسب شده از سوال شماره  درصد تهیه و ارسال پس خوراند پایشها  15
  ساالنه مستندات موجود  4 16نمره کسب شده از سوال شماره  ندرصد انجام بیماریابی فعال در زندا  16
درصد ویزیت ماهیانه پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان از بیمار   17

MDR  ماه یک بار6 مستندات موجود  5 17نمره کسب شده از سوال شماره  

 هفته اول پزشک هماهنگ کننده سل استان و 2درصد ویزیت در   18
 MDRتان از بیمار رئیس مرکز بهداشت شهرس

 ساالنه مستندات موجود  5 18نمره کسب شده از سوال شماره



 
 

درصد ویزیت هر سه ماه یک بار پزشک هماهنگ کننده سل استان   19
  ماه یک بار6 مستندات موجود  4 19نمره کسب شده از سوال شماره  MDRو رئیس مرکز بهداشت از بیمار 

  ماه یک بار6 مستندات موجود  7 20 نمره کسب شده از سوال شماره  بعد از تشخیص بیمار مسلولی درصد بازدید از مراکز بهداشتی درمان 20

 مثبت و مسلول جهت شروع درمان آنتی HIVبررسی بیمار درصد   21
  ویروسی

  ماه یک بار6 مستندات موجود  5 21نمره کسب شده از سوال شماره

  ماه یک بار6 مستندات موجود  5 22نمره کسب شده از سوال شماره  مان بیماران شکست دردر آنتی بیوگرام درصد انجام   22

  ماه یک بار6 مستندات موجود  5 23نمره کسب شده از سوال شماره  کلیه کودکان در تماسدر درمان ضد سل و یا پروفیالکسی درصد   23

 سالیانه مستندات موجود  5 24رهنمره کسب شده از سوال شما  درصد انجام پژوهش با همکاري پزشک هماهنگ کننده سل  24

درصد تطابق با استاندارد عملکرد  پزشک هماهنگ   25
 ساالنه مستندات موجود  115  نمره کسب شده از سواالت   سلکننده سل در زمینه مدیریت برنامه

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  شاخصهاي مربوط به آموزشهاي پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات
 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد گذراندن کارگاه مدیریت برنامه سل 1

 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 2نمره کسب شده از سوال شماره  ICDLدرصد گذراندن  2

 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 3نمره کسب شده از سوال شماره    ریزي استراتژیکدرصد گذراندن کارگاه برنامه 3

 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 4نمره کسب شده از سوال شماره  درصد گذراندن کارگاه روش تحقیق 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  مرکز سل شهرستان شاخصهاي مربوط به آمار 

 
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصابعمن  مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 ساالنه مستندات، صورت جلسات  کل پزشکان سیستم بهداشتی پزشکان آموزش دیده سیستم بهداشتی  درصد پزشکان آموزش دیده سیستم بهداشتی  1
صورت جلساتمستندات،  کل پزشکان بخش خصوصی پزشکان آموزش دیده بخش خصوصی  درصد پزشکان آموزش دیده بخش خصوصی  2  ساالنه 
 ساالنه مستندات، صورت جلسات کل کاردانها کاردانهاي آموزش دیده  درصد کاردانهاي آموزش دیده  3
 ساالنه مستندات، صورت جلسات کل بهورزها بهورزهاي آموزش دیده  درصد بهورزهاي آموزش دیده  4
 ساالنه مستندات، گزارشات رستانکل جمعیت شه افراد مشکوك بررسی شده  درصد افراد مشکوك بررسی شده 5
 ساالنه مستندات، گزارشات  کل نمونه هاي خلط  نمونه خلطهاي بدون کیفیت  درصد نمونه خلطهاي بدون کیفیت  6

درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از سیستم   7
  بهداشتی

از سیستم ارجاعی بیماران اسمیر مثبت 
 ساالنه مستندات، گزارشات  کل بیماران اسمیر مثبت  شبکه

درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از بخش   8
 درمان

از بخش ارجاعی بیماران اسمیر مثبت 
 ساالنه مستندات، گزارشات کل بیماران اسمیر مثبت  درمان

درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از  بخش   9
 خصوصی

از  بخش ارجاعی بیماران اسمیر مثبت 
گزارشاتمستندات،  کل بیماران اسمیر مثبت  خصوصی  ساالنه 

 ساالنه مستندات، گزارشات کل بیماران اسمیر مثبت  از زندانهاارجاعی بیماران اسمیر مثبت   درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از زندانها 10
 ساالنه مستندات، گزارشات HIVکل افراد مبتال به    مثبت مبتال به سلHIVافراد    مثبت مبتال به سلHIVدرصد افراد  11
 ساالنه مستندات، گزارشات  HIVکل افراد مبتال به    مثبت پروفیالکسی شدهHIVافراد    مثبت پروفیالکسی شدهHIVدرصد افراد  12

13 
 سال در تماس و 6درصد کودکان زیر 

  پروفیالکسی شده
 سال در تماس و 6کودکان زیر 

 ساالنه مستندات، گزارشات   سال در تماس6کل کودکان زیر   پروفیالکسی شده
 

  
  
  



 
  مرکز سل استان در سل برنامه هاي شاخص 
 

   سل استانساختار استاندارد شاخصهاي مربوط به
  

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 نهساال بررسی مستندات موجود 10 1نمره کسب شده از سوال شماره   در ستاد پزشک هماهنگ کننده سلاستقراردرصد  1
 ساالنه بررسی مستندات موجود 8 2نمره کسب شده از سوال شماره  استانسل رفرانس درصد وجود آزمایشگاه   2
  ساالنه  بررسی مستندات موجود  4  3 نمره کسب شده از سوال شماره  درصد کنترل کیفی پایش در آزمایشگاه رفرانس سل استان  3
 ساالنه بررسی مستندات موجود 5 4نمره کسب شده از سوال شماره  وزیع بودجه سلدرصد استفاده از نظر پزشک هماهنگ کننده در ت  4
 ساالنه بررسی مستندات موجود 4 5نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود کمیته سل شهرستان  5
 ساالنه بررسی مستندات موجود 4 6نمره کسب شده از سوال شماره  درصد فعال بودن کمیته سل شهرستان  6
 ساالنه بررسی مستندات موجود 4 7نمره کسب شده از سوال شماره   جلسات% 50حداقل د حضور رئیس و دبیر کمیته دردرص  7
 ساالنه بررسی مستندات موجود 8 8 نمره کسب شده از سوال شماره  در کلیه شهرستانهادرصد وجود آزمایشگاه سل   8
 ساالنه بررسی مستندات موجود 9 9 مره کسب شده از سوال شمارهن  پزشک هماهنگ کننده سل در کلیه شهرستانهادرصد وجود   9
 ساالنه بررسی مستندات موجود  56 تنمره کسب شده از سواال  درصد تطابق با استاندارد ساختار مرکز سل شهرستان  10

  
  
  
  
  
  
  



 
   سل استان تجهیزات استانداردشاخصهاي مربوط به 

  
 شماره
 شاخص

  شاخص استخراجنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 ساالنه مستندات موجود 4 1نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود نقشه اپیدمیولوژیک سل 1
 ساالنه مستندات موجود 8 2نمره کسب شده از سوال شماره   ملزومات نمونه گیري خلطتامیندرصد  2
 ساالنه مستندات موجود 5 3هنمره کسب شده از سوال شمار  ویال توبرکولینتامیندرصد   3
 ساالنه مستندات موجود 10 4نمره کسب شده از سوال شماره   ملزومات پرونده بیمارتامیندرصد   4
 ساالنه مستندات موجود 20 5نمره کسب شده از سوال شماره   در استوكدرصد وجود داروي ضد سل  5
 ساالنه مستندات موجود 10 6نمره کسب شده از سوال شماره  وسیله نقلیهدسترسی به درصد   6
 ساالنه مستندات موجود 7 7نمره کسب شده از سوال شماره  درصد دسترسی به تلفن مستقیم  7
 ساالنه مستندات موجود 5 8نمره کسب شده از سوال شماره  درصد دسترسی با کامپیوتر  8
 ساالنه مستندات موجود 5 9نمره کسب شده از سوال شماره  درصد نصب نرم افزار ثبت سل  9
 ساالنه مستندات موجود 6 10نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود بسته آموزشی سل  10
 ساالنه مستندات موجود 4 11نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود سیستم بایگانی سل  11
 ساالنه وجودمستندات م 5 12نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود برنامه جامع عملیاتی شهرستانها  12
 ساالنه مستندات موجود 4 13نمره کسب شده از سوال شماره  درصد وجود و نصب نمودار روند سل در سال گذشته  13
 ساالنه مستندات موجود  93 تنمره کسب شده از سواال  درصد تطابق با استاندارد ساختار و تجهیزات  14

  
  
  
  
  



 
   استانپزشک هماهنگ کننده سل سنجی شاخصهاي آگاهی 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات

 پرسش از پزشک و پاسخ او 30 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن 1
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

 پرسش از پزشک و پاسخ او 45 2کسب شده از سوال شماره نمره   درصد آگاهی از گردش کار بیمار مبتال به سل 2
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

 پرسش از پزشک و پاسخ او 18 3نمره کسب شده از سوال شماره   درصد آگاهی از نحوه پایش 3
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

 پرسش از پزشک و پاسخ او 93 ده از سواالتنمره کسب ش  درصد تطابق با استاندارد آگاهی پزشک در مورد برنامه سل 4
ساالنه یا در صورت 
 تعویض پزشک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  در زمینه مدیریت برنامهاستان پزشک هماهنگ کننده سل عملکرد  شاخصهاي  
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت  شاخصنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات
 ساالنه مستندات موجود 15 1نمره کسب شده از سوال شماره   سه ماهه هاي گذشتهدرصد ارسال صحیح آمار سل استان در دو  1

 ساالنه مستندات موجود 12 2نمره کسب شده از سوال شماره   درصد تنظیم طرح جامع عملیاتی طبق استاندارد 2

 ساالنه دمستندات موجو 8 3نمره کسب شده از سوال شماره   طرح جامع فعالیتهاي % 80درصد اجراي حداقل  3

 ساالنه مستندات موجود 8 4نمره کسب شده از سوال شماره   درصد نگارش گزارش عملکرد سل در سال گذشته طبق استاندارد 4

5 
درصد ارسال گزارش عملکرد سل در سال گذشته به مدیران رده 

 ساالنه مستندات موجود 5 5نمره کسب شده از سوال شماره   باالتر

 ساالنه مستندات موجود 10 6نمره کسب شده از سوال شماره    در دو سه ماهه هاي گذشته12 شماره درصد ارسال صحیح فرم  6

 ساالنه مستندات موجود 7 7نمره کسب شده از سوال شماره   درصد پاسخ دهی مناسب به نامه ها و درخواستها 7

 ساالنه مستندات موجود 12 8نمره کسب شده از سوال شماره   درصد تهیه و توزیع داروها و مواد مصرفی 8

 ساالنه مستندات موجود 6 9نمره کسب شده از سوال شماره   درصد شرکت در کارگاهها و نشستهاي کشوري برنامه سل  9

 ساالنه مستندات موجود 4 10نمره کسب شده از سوال شماره   درصد برنامه ریزي براي روز ملی سل  10

 براي پزشکان دردص برگزاري ساالنه کارگاه آموزشی سل  11
 ساالنه مستندات موجود 5 11نمره کسب شده از سوال شماره   هماهنگ کننده سل

 ساالنه مستندات موجود  12 12نمره کسب شده از سوال شماره   درصد وجود و انجام برنامه پایش از محیط  12

 ساالنه  موجودمستندات  4 13نمره کسب شده از سوال شماره   درصد تهیه و ارسال پس خوراند پایشها  13

 ساالنه مستندات موجود  10 14نمره کسب شده از سوال شماره   درصد انجام پژوهشهایی در زمینه سل  14

 ساالنه مستندات موجود  10 15نمره کسب شده از سوال شماره   MDRدرصد ویزیت  بیمار   15

درصد انجام آموزش بدو خدمت پزشکان هماهنگ کننده سل   16
 ساالنه مستندات موجود  3 16ب شده از سوال شماره نمره کس  جدیدالورود

درصد تطابق با استاندارد عملکرد  پزشک هماهنگ   17
 ساالنه مستندات موجود  131  نمره کسب شده از سواالت  در زمینه مدیریت برنامه سلاستان کننده سل 



 
  شاخصهاي مربوط به آموزشهاي پزشک هماهنگ کننده سل استان 
 

 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه مخرج صورت ص شاخنام
 جمع آوري توالی

 اطالعات
 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 1نمره کسب شده از سوال شماره   درصد گذراندن کارگاه مدیریت برنامه سل 1

 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 2نمره کسب شده از سوال شماره  ICDLدرصد گذراندن  2

 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 3نمره کسب شده از سوال شماره    برنامه ریزي استراتژیکدرصد گذراندن کارگاه 3

 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه 10 4نمره کسب شده از سوال شماره  درصد گذراندن کارگاه روش تحقیق 4

 ساالنه ارگاهگواهی شرکت در ک  10  5نمره کسب شده از سوال شماره  درصد گذراندن کارگاه نظام مراقبت  5

 ساالنه گواهی شرکت در کارگاه  10  6نمره کسب شده از سوال شماره EPI و SPSSدرصد گذراندن کارگاه   6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  استانمرکز سل  شاخصهاي مربوط به آمار 

 
 شماره
 شاخص

  استخراج شاخصنحوه  مخرج صورت  شاخصنام
 جمع توالی

 آوري اطالعات
 ساالنه مستندات، صورت جلسات  کل پزشکان سیستم بهداشتی پزشکان آموزش دیده سیستم بهداشتی  ستم بهداشتیدرصد پزشکان آموزش دیده سی  1
 ساالنه مستندات، صورت جلسات کل کاردانها کاردانهاي آموزش دیده  درصد کاردانهاي آموزش دیده  3
 ساالنه  جلساتمستندات، صورت کل بهورزها بهورزهاي آموزش دیده  درصد بهورزهاي آموزش دیده  4
 ساالنه گزارشاتمستندات،  استانکل جمعیت  افراد مشکوك بررسی شده  درصد افراد مشکوك بررسی شده 5
 ساالنه گزارشاتمستندات،   کل نمونه هاي خلط  نمونه خلطهاي بدون کیفیت  درصد نمونه خلطهاي بدون کیفیت  6

درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از سیستم   7
  شبکه

از سیستم ارجاعی  اسمیر مثبت بیماران
 ساالنه گزارشاتمستندات،   کل بیماران اسمیر مثبت  شبکه

درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از بخش   8
 درمان

از بخش ارجاعی بیماران اسمیر مثبت 
 ساالنه مستندات، گزارشات کل بیماران اسمیر مثبت  درمان

درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از  بخش   9
 خصوصی

از  بخش ارجاعی بیماران اسمیر مثبت 
 ساالنه مستندات، گزارشات کل بیماران اسمیر مثبت  خصوصی

 ساالنه مستندات، گزارشات کل بیماران اسمیر مثبت  از زندانهاارجاعی بیماران اسمیر مثبت   درصد ارجاع بیماران اسمیر مثبت از زندانها 10
 ساالنه مستندات، گزارشات HIVکل افراد مبتال به    مثبت مبتال به سلHIV افراد   مثبت مبتال به سلHIVدرصد افراد  11
 ساالنه مستندات، گزارشات  HIVکل افراد مبتال به    مثبت پروفیالکسی شدهHIVافراد    مثبت پروفیالکسی شدهHIVدرصد افراد  12

13 
 سال در تماس و 6درصد کودکان زیر 

  پروفیالکسی شده
اس و  سال در تم6کودکان زیر 

 ساالنه مستندات، گزارشات   سال در تماس6کل کودکان زیر   پروفیالکسی شده

  
  
  
  



 
  :نحوه محاسبه شاخصها 

 
  

   تقسیم بر مخرج100 ×صورت 
  

  .براي کلیه شاخصها در هر پایش این میزانها محاسبه خواهند شد
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش چهارم
  دستورالعمل اجرایی

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  برنامه سل نظام پایش و ارزشیابی عمل اجراییدستورال 

  
جهت انجام پایش هر سطح توسط سطوح بـاالتر   . قرار میگیرد) پایشگر و پایش شونده(این چک لیستها در اختیار سطوح مربوطه . براي هر سطح یک چک لیست پایش در نظر گرفته شده است      

  . از چک لیست مربوطه استفاده خواهد شد
در پایشها سطوح داراي مشکل در برنامه سل در اولویت براي انجام پایش توسط سطح باالتر قرار میگیرند ولی پـایش بایـد   . ي براي پایش توسط سطوح مختلف طراحی میشود  هر سال برنامه ا   

  .شامل سطح بدون مشکل هم باشد
ایـن اجـزاء داراي امتیازهـاي    .  و عملکرد افراد آن سطح در برنامه سل سنجش خواهـد شـد     طراحی شده براي هر سطح داراي اجزاي مختلفی است که توسط آن آگاهی، مهارت              يچک لیستها 

ل زیـر  اودرصد امتیاز مربوط به هر جزء پرسشنامه سطوح مختلف در جـد . متفاوتی است که بر اساس نظر کارشناسی گروه پایش کشوري و نیز هماهنگ کننده هاي استانهاي مختلف تعیین گردیده است            
  . استدرج گردیده

  .بعد از هر پایش امتیازها جمع زده شده و در جدول انتهاي چک لیست ثبت میشود و نتیجه آن به اطالع پایش شونده یا پایش شونده ها خواهد رسید
  
  

  درصد از کل امتیاز  خانه بهداشت
   درصد10  وسایل و تجهیزات

  درصد25  عملکرد و مهارت سنجی بهورز در برخورد با فرد مشکوك به سل
  عملکرد بهورز در برخورد با بیمار مبتال به سل

  یا
  ک لیست فرایندهاي خدمت مرتبط با بیمار مسلول و مصاحبه خارج از مرکز بیمارچ

   درصد35

   درصد30   بهورزآگاهی سنجی
   درصد100  جمع

  
  
  
  
  
  



 
   

  درصد از کل امتیاز  مرکز بهداشتی درمانی
   درصد11   و پرسنل تجهیزاتوسایل،

   درصد15  جی پزشک مرکز بهداشتی درمانیآگاهی سن
   درصد18   کاردانآگاهی سنجیسواالت 

   درصد21  عملکرد و مهارت سنجی کاردان در برخورد با فرد مشکوك به سل
  عملکرد کاردان در برخورد با بیمار مبتال به سل

  یا
  مصاحبه خارج از مرکز بیمار و چک لیست فرایندهاي خدمت مرتبط با بیمار مسلول

   درصد35

   درصد100  جمع
  
  

  
  درصد از کل امتیاز  سل شهرستان

   درصد19  ساختار و پرسنل
   درصد19  تجهیزات

   درصد24  :آگاهی سنجی پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان
   درصد38  عملکرد پزشک هماهنگ کننده سل در زمینه مدیریت برنامه

   درصد100  جمع
  
  
  
  
  

  



 
   

  درصد از کل امتیاز  سل استان
  درصد15  ساختار و پرسنل

   درصد25  تجهیزات
   درصد25  استانآگاهی سنجی پزشک هماهنگ کننده سل 

   درصد35  عملکرد پزشک هماهنگ کننده سل در زمینه مدیریت برنامه
   درصد100  جمع

  
  
  

  :وظایف پایش سطوح مختلف از برنامه سل
 چک لیست تکمیل نخواهد شد و توالی تکمیـل اجـزاي چـک لیـست از هـر      "در همه این پایشها لزوما. ول زیر درج شده است  میزان پایشهاي استاندارد برنامه سل توسط سطوح مختلف در جد           
  . درج شده استقسمت سطوح پایش شوندهسطح در 

  
  توالی پایش  سطوحی که باید پایش شوند  سطح پایش کننده  ردیف

  دانشکده/دانشگاهآزمایشگاه سل   سطح کشوري  1
 )مرکز سل استان(تان مرکز بهداشت اس

  شهرستان3 و حداقل  شهرستانهاي تابعه٪20حداقل
   مرکز بهداشتی درمان از شهرستانها2حداقل 
   خانه بهداشت از هر مرکز1حداقل 

  هر سال یک بارحداقل 

  شهرستان آزمایشگاه سل  سطح استانی  2
  )مرکز سل شهرستان(مرکز بهداشت شهرستان 

  نی آن شهرستان مراکز بهداشتی درما٪20حداقل 
   خانه بهداشت آن شهرستان٪10حداقل 

   ماه یک بار6هر 

  ماه یک بار6هر  کلیه مراکز بهداشتی درمانی  سطح شهرستان  3



 
   خانه بهداشت آن شهرستان٪25حداقل  

 هر سه ماه  کلیه خانه هاي بهداشت  سطح مرکز بهداشتی درمانی  4

  
در صورتی که اسـتانی از نظـر   .  حضور خواهند داشت نفر کارشناس آزمایشگاه1 نفر پزشک و 2 در این پایشها که .شوندلیانه استانها پایش    طبق برنامه طراحی شده سطح کشوري الزم است سا          

 بیشترین مشکل را از نظر شاخـصهاي اصـلی   در مراجعه به استانها، شهرستانهایی براي پایش انتخاب میشوند که.  در طی همان سال پایش خواهد شد     "برنامه سل مشکالت عمده اي داشته باشد مجددا       
 روز بعد از پایش آماده شـده  10 گزارش پایشها حداکثر تا .ولی در هر پایش از شهرستان داراي کمترین مشکل نیز باید پایش شود     ...)  بیماریابی کم، شکست درمان باال و        "مثال( برنامه سل داشته باشند     

 نفر پزشک به یک شهرستان رفته و همراه با آنها الزم است پزشک هماهنگ کننده سل اسـتان نیـز حـضور داشـته     2 در این پایشها هر     .شور ارسال خواهد شد    به مرکز مدیریت بیماریهاي ک     "و مستقیما 
شگران و کارشناس آزمایشگاه اسـتان نیـز بـا کارشـناس     ر پایش از محیط پزشک هماهنگ کننده سل استان با یک نفر از پایشگران، پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان با یک نفر دیگر از پای               د. باشد

  .آزمایشگاه خواهد بود
ا در اولویـت   شهرستانهاي مشکل دار از نظـر شاخـصهاي اصـلی برنامـه سـل ر     ،سل استانپزشک هماهنگ کننده   سطوح دیگر نیز به عنوان پایش کننده به همین صورت عمل خواهند کرد و               

 در پایش از مرکز بهداشتی درمـانی ابتـدا چـک لیـست مربـوط بـه پزشـک        .مربوطه را تکمیل میکند و گزارش پایش را براي شهرستان مربوطه ارسال خواهد کرد       پایش قرار خواهد داد و چک لیستهاي        
  .ا آموزش داده میشودهمزمان همانج) براي پزشک و کاردان( بعد از آن چک لیست مربوط به کاردان با حضور پزشک مرکز تکمیل شده و موارد الزم . تکمیل میشود

یکی از مشکالت این پایشها درگیر شدن فرد پایشگر در مباحث حاشیه اي است که از ابتدا به پایش شونده این نکته تذکر داده میشود که در انتهاي چک لیست نظـرات ایـشان در هـر مـوردي        
  .ثبت خواهد شد

در صـورتی کـه از آن فـرد چـک     . صورت میپـذیرد ) نگاه، بهورزي که وظایف مبارزه با بیماریها را دارد، کاردان بیماریها پزشک مسئول درما  (تکمیل چک لیست در هر سطح از مسئول آن سطح             
  .لیست تکمیل شده باشد از فرد دیگر به صورت راندوم چک لیست تکمیل خواهد شد

  
  :نحوه برخورد با سطح پایش شونده

تیم پایش شامل فرد اصلی پایشگر همراه بـا پزشـک هماهنـگ کننـده سـل آن شهرسـتان یـا        . فی میکنند و هدف از پایش را ذکر میکنند   در پایش از سطوح مختلف ابتدا پایشگران خود را معر         
هـاي آموزشـی، کتابهـا و فراینـدها     هدف از این پایشها نیازسنجی از سطوح مختلف در برنامه مبارزه با سل می باشد که بر اساس آن برنامه هاي مرتبط بـا سـل ماننـد کارگاه          . کارشناس سل خواهد بود   

. بازنگري شده و تکمیل خواهند شد و همچنین آمادگی سطوح مختلف در امر مبارزه با سل سنجش میشود و در صورت نیاز آموزشهاي الزم به صورت چهره به چهره در همـان محـل ارایـه خواهـد شـد            
  .این یک امتحان از فرد نیست بلکه سیستمی براي رفع اشکاالت اوست

  .بعد از ایجاد ارتباط صمیمی با پایش شونده ذکر خواهد شد براي انجام یک پایش استاندارد و با رویه یکسان الزم است این چک لیستها نیز تکمیل گردد و پایش شروع می شود
  . حضور داشته باشنددر خانه هاي بهداشت به صورت راندوم یک بهورز انتخاب میشود ولی الزم است در حین پایش بهورزهاي دیگر نیز 



 
در مرکز بهداشتی درمانی ابتدا مسئول مرکز چک لیستها تکمیل میشود و بعد او همراه با کلیه پزشکان آن مرکز پایش از کاردان شروع خواهد شد و آموزشهاي الزم نیز حـین پـایش بـه کلیـه       

  .افراد حاضر داده خواهد شد
  . مصاحبه حضوري انجام شودالزم است  MDRدر موارد . ورت عدم امکان میتوان از تماس تلفنی نیز استفاده کرد حضوري میباشد ولی در ص"ترجیحامصاحبه با بیمار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  پایش شوندهسطوح  

  
  :سطح خانه بهداشت

٪ 50پزشک هماهنگ کننـده سـل شهرسـتان نیـز هـر  سـال       . میشودپایش  از چک لیست خانه بهداشت با استفادهاین سطح به صورت مستقیم توسط کاردان و پزشک مرکز بهداشتی درمانی  
پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان در پایش خانه بهداشت چک لیست تکمیل شده توسط آن مرکـز بهداشـتی درمـانی از آن خانـه بهداشـت را      . خانه هاي بهداشت آن شهرستان را پایش خواهد کرد       

  :وسط مرکز بهداشتی درمانی، توالی اجزاي این چک لیست به صورت زیر استدر پایش خانه بهداشت ت.  بررسی میکند" مجددا
  

  توالی تکمیل چک لیست  اجزاي چک لیست  ردیف
  ) بررسی شود"حداقل ملزومات نمونه گیري خلط در هر بار پایش آن خانه بهداشت مجددا(سالیانه   وسایل و تجهیزات  1
  سالیانه  عملکرد و مهارت سنجی بهورز  2
  سالیانه   سنجی بهورزآگاهی  3
   تکمیل گردد"حداقل سالیانه و نیز به ازاي هر بیمار مسلول مجددا  چک لیست فرایند خدمت بیمار  4
  سالیانه  آمار سالیانه  5
   تکمیل گردد"حداقل سالیانه و نیز به ازاي هر بیمار مسلول مجددا  مصاحبه خارج از مرکز بیمار  6

  
  

  :سطح مرکز بهداشتی درمانی
پزشک هماهنگ کننده سل استان نیز در هر پـایش شهرسـتان   . سطح توسط پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان پایش میشود و از چک لیست مرکز بهداشتی درمانی استفاده خواهد شد             این  

  : این چک لیست به صورت زیر استتوالی اجزاي.   بررسی میکند" مراکز بهداشتی درمانی آن شهرستان بازدید کرده و چک لیست تکمیل شده را مجددا٪20از 
  

  توالی تکمیل چک لیست  اجزاي چک لیست  ردیف
 6ملزومات نمونه گیري خلط، پرونده بیمار، دارو و ویال توبرکولین در هر بار پایش آن مرکز یعنـی هـر      (سالیانه  حداقل    وسایل و تجهیزات  1

  ) بررسی شود"ماه مجددا



 
  سالیانه  عملکرد و مهارت سنجی کاردان  2 

  . تکمیل شود"سالیانه ولی در صورت تعویض کاردان یا پزشک مجددا  آگاهی سنجی کاردان و پزشک  3
   تکمیل گردد"حداقل سالیانه و نیز به ازاي هر بیمار مسلول مجددا  چک لیست فرایند خدمت بیمار  4
  سالیانه  آمار سالیانه  5
  . تکمیل شود"دداسالیانه ولی در صورت تعویض پزشک مج  خودنیاز سنجی پزشک  6
   تکمیل گردد"حداقل سالیانه و نیز به ازاي هر بیمار مسلول مجددا  مصاحبه خارج از مرکز بیمار  7
  

  
  :مرکز سل شهرستان

 شهرسـتانهاي آن  ٪20  حـداقل در پایشهاي کشوري از هر استان نیز. این سطح توسط پزشک هماهنگ کننده سل استان پایش میشود و از چک لیست مرکز سل شهرستان استفاده خواهد شد              
  :توالی اجزاي این چک لیست به صورت زیر است. استان مورد پایش قرار خواهند گرفت

  
  توالی تکمیل چک لیست  اجزاي چک لیست  ردیف

  سالیانه  ساختار  1
ر بار پـایش آن شهرسـتان یعنـی    ملزومات نمونه گیري خلط، پرونده بیمار، دارو و ویال توبرکولین در ه      (سالیانه  حداقل    وسایل و تجهیزات  2

  ) بررسی شود" ماه مجددا6هر 
  . تکمیل شود"سالیانه ولی در صورت تعویض پزشک هماهنگ کننده مجددا  خودنیاز سنجی پزشک  3
  . تکمیل شود"سالیانه ولی در صورت تعویض پزشک هماهنگ کننده مجددا  آگاهی سنجی پزشک  4
   ماه 6هر  عملکرد مدیریتی  5
  سالیانه  یانهآمار سال  6

  
  
  



 
  :مرکز سل استان 

  . مرکز سل استان توسط سطح کشوري پایش و از چک لیست مرکز سل استان استفاده خواهد شد
  

  توالی تکمیل چک لیست  اجزاي چک لیست  ردیف
  سالیانه  ساختار  1
  سالیانه  وسایل و تجهیزات  2
  سالیانه  خودنیاز سنجی هماهنگ کننده سل استان  3
  سالیانه  ریتی هماهنگ کننده سل استانعملکرد مدی  4
 سالیانه  آموزشها  5
  سالیانه  آمار سالیانه  6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  گزارش دهی بعد از پایش 

  
  :ي خانه هاي بهداشتامتیازها

  
  کل ...خانه بهداشت  ...خانه بهداشت  ...خانه بهداشت   ...خانه بهداشت   امتیاز کل  عنوان

            30  وسایل و تجهیزات
لکرد و مهارت سنجی بهورز در برخورد با فرد عم

            75  مشکوك به سل
  عملکرد بهورز در برخورد با بیمار مبتال به سل

  یا
 چک لیست فرایندهاي خدمت مرتبط با بیمار مسلول

  مصاحبه خارج از مرکز بیمارو 
105            

            90   بهورزآگاهی سنجی
            300  جمع

            ٪100  درصد استاندارد
  

   ............................................:موارد مشکل دار
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

  :ي مرکز بهداشتی درمانیامتیازها
  

  کل ...............مرکز  ...............مرکز  ...............مرکز  ...............مرکز   ...............مرکز   امتیاز  عنوان
              40   و پرسنل تجهیزاتوسایل،

آگاهی سنجی پزشک مرکز 
              52  بهداشتی درمانی

عملکرد و مهارت سنجی کاردان در 
           80  برخورد با فرد مشکوك به سل

عملکرد کاردان در برخورد با بیمار 
  مبتال به سل

  یا
چک لیست فرایندهاي خدمت 

مصاحبه  + مرتبط با بیمار مسلول
  خارج از مرکز بیمار

130           

           68   کارداناهی سنجیآگسواالت 
              370  جمع

              ٪100  درصد استاندار
   :موارد مشکل دار

  
  
  
  
  
  



 
   

  
  :ي شهرستانهاامتیازها

  
  

  کل  ............شهرستان  ............شهرستان  ............شهرستان  امتیاز  عنوان
          55  ساختار و پرسنل
          55  تجهیزات

نده آگاهی سنجی پزشک هماهنگ کن
          69  سل شهرستان

عملکرد پزشک هماهنگ کننده سل در 
          115  زمینه مدیریت برنامه

          294  جمع
          ٪100  درصد استاندار

  
  :موارد مشکل دار

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

  : استانامتیاز
  
  

  .............استان   امتیاز کل  عنوان
    56  ساختار و پرسنل
    93  تجهیزات
    93  استانهنگ کننده سل آگاهی سنجی پزشک هما

    131  عملکرد پزشک هماهنگ کننده سل در زمینه مدیریت برنامه
    373  جمع

    ٪100  درصد استاندار
  
  

  : موارد مشکل دار
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

  
  
  
  
  

  
  

  پنجمپنجمبخش بخش 
  چک لیستهاچک لیستها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بخش ششم
  )فرمها (ضمیمه

  
  
  
  



 
  :منابع 


