
  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  

 

  هاي غيرواگير و خاص پاسخ بيماريعمليات ملي برنامه 

 هادر باليا و فوريت 

  
  :تهيه كنندگان

  دكتر عليرضا مهدوي، دكتر محمدرضا علوي نياي، نيدكتر محبوبه د، دكتر كورش اعتماد
  دكتر اشرف سماوات، دكتر طاهره سماوات ، دكتر محمد عقيقي،دكتر مهدي نجمي، دكتر عليرضا حيدري

  دكتر شهين ياراحمدي، دكتر نسرين آژنگ، پروانه كاظمي

  

  واحد مديريت بيماري هاي غيرواگير
  1390زمستان 

  
  
  
  

  :با مشاركت
  واحد مديريت و كاهش خطر بالياي معاونت بهداشت   
  كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه   
  بهداشت عمومي باليا، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهراندپارتمان    
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  :مقدمه

تواند ها ميت آنااثر رچهاست كه گ داده نشان آنها با برخورد و بر سالمتيو انسان ساخت  طبيعي بالياي جهاني و ملي هاي تجربه بررسي
رنج مردم از  باليا بروز هنگام در. هستندمشابه  پذيرد نياز است براي حفظ و تامين سالمتي انجام كهاي پايه اقدامات اما باشد مختلف
نين افراد داراي در اين خصوص ميانساالن و سالمندان و همچ. بيشتر است اندشده مبتال آنها به قبال كه هايي بيماري و بهداشتي مسائل
 اقدام است داده نشان تجربه. ، متاثر مي شونداز عدم مراقبت صحيح بيماريهاي مزمني كه قبال به آن مبتال بوده اندهاي خاص بيماري

 تهداش وجود است مناسب عمل براي آنچه از درستي درك بايد آن بر عالوه بلكه نيست كافي اطالعات داشتن تنها باليا بروز در والنهمسئ
 شرايط در .با آمادگي قبل از وقوع و جدي گرفتن  هشدارها مي توان آثار آنها را كم كردليكن  ،ايران جزء كشورهاي بالخيز دنياست .باشد
نه پشتيباني و ارتباطي، اايجاد سام هماهنگي، روند ايجاد اجرايي، هايسياست چهارچوب تعيين شهري، و استاني پروفايل تهيه ، كشور فعلي

 هاي برنامه در سالمت بخش هاي اولويت از نياز مورد منابع تامين و تحقيقاتي و آموزشي هاي برنامه انجام ،فني هاي برنامه ايجرا
هاي غيرواگير و مزمن منجر شده است كه   هاي واگير و عفوني به بيماري گذار اپيدميولوژيك بيماريها از بيماري .باشد باليا مي مديريت
بدين ترتيب مديريت بيماريهاي غير واگير  در مراحل مختلف . خون و ديابت جمعيت زيادي را تحت تاثير قرار دهند فشارهايي مثل  بيماري

پس از وقوع باليا نقش موثري در حفظ و ايجاد سالمتي دارد كه  نسخه پيش رو با هدف آماده سازي نظام سالمت قبل از وقوع باليا در 
با توجه به آنكه عليرغم اقدامات انجام شده در زمينه درمان بيماران ديابتي و  .ير تهيه گرديده استحوزه مديريت بيماريهاي غير واگ

هاي شناسايي، حمايت، مراقبت و پيگيري در مرحله پاسخ   مجموعه مدوني جهت مديريت فعاليت... مبتاليان به نارسايي كليه در زلزله بم و
  .باشداولين مستند تدوين شده در اين زمينه مي مديريت باليا تهيه نشده بود، اين مجموعه 

   
EOP  هاي غيرواگير و با هماهنگي فني واحد مديريت و كاهش خطر باليا و مديريت بيماري مركزحاضر با تالش همكاران اينجانب در
المت در حوادث غيرمترقبه ها در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه مسئوليت كميته بهداشت كارگروه سفوريت

هاي علوم پزشكي در سطوح استاني و شهرستاني از كليه مديران و كارشناسان اين حوزه در دانشگاه. را بر عهده دارد، تدوين شده است
ي باليا قرار هاها و تمرينحاضر را با شرايط منطقه اي و محلي خود تطبيق داده و آن را مبناي آموزش EOPرود در مرحله اول انتظار مي

ماه يكبار با مشاركت كليه ذينفعان بازبيني شده و به تاييد معاونين محترم  6با فاصله زماني  EOPهمچنين انتظار است اين . دهند
  .شودهاي علوم پزشكي به جهت ارتقاي برنامه كشوري قدرداني ميخوراند دانشگاهپيشاپيش از پس. بهداشت برسد

  

  دكتر كورش اعتماد

 ي غيرواگيرهاركز مديريت بيماريرييس م
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  : سابقه برنامه

 اجتماعي اقتصادي، توسعه پنجم ودر برنامه اسالمي ايران با توجه به اثرات بيماريهاي مزمن در كيفيت زندگي، در نقشه سالمت جمهوري

هاي  پايه همراه با افزايش آگاهي گروه سال به نسبت %5 ميزان هاي غير واگير به بار بيماري كاهش  ،)1390 -1395( فرهنگي و
پيش بيني شده است  بر همين اساس بدليل اولويت مديريت بيماريهاي  ساله 5 برنامه درمعرض خطر نسبت به عوامل خطر بيماري در

به  1389ي واگير از مهر ماه سال هاي غير واگير پس از چندين بار ادغام با مركز مديريت بيماريهامزمن سرانجام مركز مديريت بيماري
  . باليا مي باشدبه هاي غير واگير در پاسخ اين مجموعه اولين مستند تدوين شده جهت مديريت بيماري .صورت  مستقل ادامه فعاليت داد
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 ضروري است و بايد يك EOPها در تدوين و اجراي موفق آني كه مشاركت ها و افرادسازمان

  : دريافت كنندنسخه از آن را 

  هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاهمعاون بهداشت  •

  هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاههاي غيرواگير مديران و كارشناسان مديريت بيماري •

در سطح وزارت، ) هكميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقب(واحد مديريت و كاهش خطر باليا در معاونت بهداشت  •
 هاها و شهرستاندانشگاه

 هاها و شهرستاندبيرخانه كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه در سطح وزارت و دانشگاه •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاه) EOC/مركز هدايت عمليات بحران( مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي •

 سازمان مديريت بحران كشور •

 پدافند غير عامل كشور سازمان •

  هاها و شهرستانواگير در سطح وزارت، دانشگاه يهايمركز مديريت بيمار •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاه دفتر بهبود تغذيه جامعه •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاهو مدارس  خانواده ،جمعيت دفتر سالمت •

 آزمايشگاه مرجع سالمت  •

 هاها و شهرستانحيط و كار در سطح وزارت، دانشگاهمركز سالمت م •

 هاها و شهرستاندفتر آموزش و ارتقاي سالمت در سطح وزارت، دانشگاه •

 هاها و شهرستاندر سطح وزارت، دانشگاه دفتر سالمت رواني اجتماعي و اعتياد •

 هاها و شهرستان مديركل مديريت بحران در استان •

 هاو شهرستان ها جمعيت هالل احمر در استان •

 هاها و شهرستان در استان) ره(كميته امداد حضرت امام  •

  هاها و شهرستان در استانسازمان بهزيستي كشور  •

 سازمانهاي خيريه و مردم نهاد •

 دفتر سازمان جهاني بهداشت در جمهوري اسالمي ايران •

 دفتر يونيسف در جمهوري اسالمي ايران •
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  :بيانيه هدف

الزم است الزامات و استانداردها با توجه به  ،تغيير مي نمايد حادثه با نوع  ان نيازمند مراقبت و درمان بيمارافراد و ويت با توجه به اينكه اول
وقوع  در شرايطبراي مديريت بيماريهاي غير واگير الزم  كه پيش بيني خدماتمستند سعي شده است در اين . اين تفاوت ها طراحي گردد

وقوع حادثه به يكي از اشكال زير بر مديريت بيماريهاي غيرواگير  .شودطراحي و الزامات و استانداردهاي آن ارائه  )در مرحله پاسخ (باليا 
  :موثر است 

 بروز موارد جديد  •

 هاي غيرواگير افزايش عوامل خطر بيماري •

 اختالل در روند شناسايي و ادامه مراقبت بيماران  •

  يماري در باليااحتمال تشديد موارد پنهان و يا خفيف ب •
  

  :عبارتند از EOPاهداف اين  بر اين اساس،

 هاي غيرواگير در صورتي كه حادثه منجر به بروز موارد جديد گرددبازماندگان مبتال به بيماري ، حمايت و مراقبتشناسايي •

افزايش عوامل خطر  ههاي غيرواگير در صورتي كه منجر ببازماندگان مبتال به بيماري كنترلو پيگيري ،شناسايي، پيشگيري •
 گردد هاي غير واگيربيماري

اختالل در روند شناسايي و  هاي غيرواگير در صورتي كه منجر بهبازماندگان مبتال به بيماري تقويت نظام ثبت و گزارش دهي •
  گرددادامه مراقبت بيماران 
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   :شرح وضعيت

اندميك هر منطقه تغيير  يها ي، فصل وقوع بحران و بيمار يو زيست محيط يبراساس شرايط جغرافياي هايمارياست كه اولويت ب يبديه
 يعملها و فرمهاالنمايد، الزم است دستور يها با نوع شرايط بحران حادث شده تغيير م يتوجه به اينكه اولويت بيمار باو  كند يم

ته ضروري است كه بيماري غيرواگير به دو دسته تهديد ي غير واگير توجه به اين نكدر حوزه مديريت بيماريها. گردد يها طراحياختصاص
  . شوندميه كيفيت ادامه حيات تقسيم بندي كننده حيات و تهديد كنند

  
-ي مي باشد، مركز مديريت بيماريمارستانيو ب يمارستانيب شياورژانس پ در حوزه  اتيحبا توجه به آنكه مديريت بيماريهاي تهديد كننده 

اين تقسيم بندي . هايي كه تهديد كننده كيفيت ادامه حيات هستند را برعهده دارددمات بهداشتي و درماني به بيماريهاي غيرواگير ارائه خ
بدين ترتيب ارائه خدمات . صرفا جهت تقسيم وظايف با توجه به توان اجرايي هر يك از بخش ها جهت بهبود ارائه خدمات انجام شده است

ي و ارائه مارستانيو ب يمارستانيب شياورژانس پز حادثه با عاليم آنژين قلبي شناسايي مي گردد با همكاران درماني به بيماري كه متعاقب برو
  . هاي غير واگير مي باشدخدمات درماني و مراقبتي به همين بيمار پس از ترخيص از بيمارستان با همكاران حوزه مديريت بيماري

  
شده و صرفا چارچوب برنامه ريزي الزم براي مديربت در سطح ملي تهيه عمل الدستوراين  هاين نكته ضروري است ك توجه بهعالوه بر آن 

در سطح دانشگاه ها و شهرستان ها جزئيات مربوطه محلي آن  پس از ابالغهاي غير واگير در هنگام باليا را مشخص مي كند و بيماري
  .گردداضافه الزم است كه 
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  :هاپيش فرض

  :ظرفيت هاي موجود

 هاهاي غيرواگير در در سطح دانشگاهوجود كارشناسان مديريت بيماري •

 هاي غيرواگيرتوجه مسئولين ارشد نظام سالمت به موضوع بيماري •

• EOP حاضر 

  

 :  نقاط قابل ارتقا در برنامه هاي موجود

ت مهم كمبود هماهنگي بين به نظر مي رسد يكي از مشكال) منطقه اي، ملي و بين المللي ،محلي(با توجه به سطوح پاسخ دهي  •
 .مي باشد يادستگاه هاي متولي در زمان بال

چند بخشي بدليل ماهيت در باليا  يو برون بخشي جهت تقسيم وظايف سازمانهاي درون بخشي  توافقنامه همكاريانعقاد  •
 .بودن مديريت باليا و فوريت ها ضروري به نظر مي رسد

 رواگير در باليا در نظام سالمتهاي غيجديد بودن برنامه مديريت بيماري •
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  :مباني عمليات

 :هماهنگي و اجراي عمليات

در سطح وزارت، دانشگاه و شهرستان، معاون بهداشتي رييس كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه و رييس  •
 .واحد مديريت و كاهش خطر باليا، دبير كميته بهداشت است

و كاهش خطر باليا در معاونت بهداشت، مسئوليت كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه و واحد مديريت  •
 . هماهنگي واحدهاي بهداشتي در باليا را عهده دار است

هاي واگير و غيرواگير، بهداشت محيط و حرفه اي، جمعيت و خانواده، واحدهاي بهداشتي شامل مديريت بيماري/دفاتر/مراكز •
 .، روان و آزمايشگاه عضو كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه هستندتغذيه

مركز و در خانه بهداشت توسط بهورز /شهرستاني/كاردانان مربوطه استاني/عمليات هر واحد بهداشتي در باليا توسط كارشناسان •

 . گيردحاضر انجام مي EOPبر اساس 

 . شودشتي از رابطين بهداشت و نيروهاي داوطلب استفاده ميدر صورت نياز براي اجراي عمليات بهدا •

 .دبيرخانه كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه مسئوليت هماهنگي كميته هاي كارگروه را عهده دار است •

محل استقرار نماينده معاونت بهداشت و مرجع ) وزارت، دانشگاه و شهرستان(در هر سطح ) EOC(مركز هدايت عمليات بحران  •
 . هاي الزم استدريافت و انتشار اطالعات در زمان باليا و هماهنگي

 EMSها، محيط، تغذيه و است كه توسط تيمي متشكل از واحدهاي بيماري "ارزيابي سريع"در آغاز هر حادثه، اولين اقدام  •

 .است  EOCهماهنگي ارزيابي سريع بعهده. گيردانجام مي

اين . انجام گيرد) بر اساس شرايط فيلد(هاي زماني مشخص ابي هاي بهداشتي با دورهالزم است متعاقب ارزيابي سريع، ارزي •
بعنوان مثال در شرايط مشابه زلزله بم (شود ها تنها شامل فاز حاد پاسخ نبوده و بخشي از فاز بازيابي را نيز شامل ميارزيابي
 ).ماه 12حدود 

تدوين  (Incident Action Plan / IAP)برنامه عمليات حادثه  متعاقب هر حادثه، بر اساس نتايج ارزيابي سريع بايد •

نتايج ارزيابي فيلد، برنامه عمليات ) و ب EOP) با استناد به الف IAPبرنامه كلي را بيان مي كند و  EOPدر واقع . شود
 . اختصاصي پاسخ به يك مخاطره در منطقه جغرافيايي مورد نظر را بيان مي كند

 . سامانه فرماندهي حادثه است "ريزيمسئول بخش برنامه"در هر سطح بعهده   IAPمسئوليت تدوين  •

  

 :سطوح فوريت

. شودسطح مربوطه مشخص مي EOCسطوح فوريت در سطح وزارت، دانشگاه يا شهرستان بر اساس سطوح تعيين شده توسط  •
  .دهر دانشگاه يا شهرستان بايد به ازاي هر سطح فوريت، اقدامات الزم را تعريف نماي
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بندي فوريت بر در هر مركز بهداشتي شامل خانه بهداشت، پايگاه بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي، سطح •
 : شوداساس معيارهاي زير انجام مي

 

  تعريف سطح فوريت
E0 شرايط عادي 
E1  درصد تخريب يا اختالل عملكرد مركز 20كمتر از  
E2  40-20عملكرد مركزدرصد تخريب يا اختالل 
E3   40-70يا تخريب بخشي از مناطق مجاور   /درصد تخريب يا اختالل عملكرد مركز و  
E4  يا تمام تخريب تمام مناطق مجاور /درصد تخريب يا اختالل عملكرد مركز و70بيش از  
E5 تخريب فراتر از مناطق مجاور 

 

  :سطوح هشدار

و با هماهنگي  EOCتوسط ) ت آب و هوايي مانند سيل، طوفان، خشكساليبخصوص مخاطرا(سطوح هشدار ويژه هر مخاطره  •
 . شودتعريف مي) عمدتا سازمان هواشناسي(سازمان هشدار دهنده 

يا تقسيم بندي بر مبناي رنگ هاي قراردادي مثال  "اخطاريه/ اعالميه ": سطوح هشدار معموال بصورت هاي زير تعريف مي شود •
  "قرمز/ نارنجي / زرد "

 . زم است اقدامات متعاقب هر سطح هشدار در سطوح استاني، شهرستاني مراكز بهداشتي تعريف شودال •

 

 :اعالم شرايط اضطراري و فعال شدن سامانه فرماندهي حادثه

اعالم شرايط اضطراري و فعال شدن سامانه فرماندهي حادثه در مخاطراتي كه معاونت بهداشت بايد فعال شود، به ترتيب بر  •
 :رآيند زير انجام مي گيرداساس ف

o  از"EOC  معاونت بهداشت و كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث "به  ")بسته به سطح حادثه(وزارت يا دانشگاه
 "غيرمترقبه

o  واحد مربوطه در معاونت بهداشت"به  "معاونت بهداشت و كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه"از" 

وزارت يا دانشگاه دچار اختالل كاركرد شود، كميته بهداشت ضمن هماهنگي  EOCراتي كه به هر دليل در صورت وقوع مخاط •
 . شودبا كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه و ستاد مديريت بحران استان يا شهرستان فعال مي

، رييس مركز يا )ي و روستاييشامل خانه بهداشت، پايگاه بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهر(در سطح مراكز بهداشتي  •
- حادثه در سطح مركز اتفاق بيفتد مانند آتش) 1: هاي زير برعهده داردجانشين وي مسئوليت اعالم شرايط اضطراري را در حالت

عليرغم وقوع حادثه در منطقه، كسي مركز را مطلع ) 3مركز از وقوع حادثه در منطقه زودتر از سايرين مطلع شود، ) 2سوزي ، 
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سازي سامانه فرماندهي حادثه، اطفاي مثال فعال(در هر يك از موارد فوق، مراتب پس از انجام اقدامات حياتي . ته استنساخ
 : شود، فورا توسط رييس مركز يا جانشين وي به مراكز ذيل اطالع داده مي)حريق يا تخليه

o ستاد مركز بهداشت شهرستان 

o EOC  دانشگاه 

o EOC  منطقه 

 

 :ط اضطرارياعالم اتمام شراي

 . گيرداعالم اتمام شرايط اضطراري در هر سطح، فقط توسط سطح باالتر انجام مي •

 

  : (ICS)سامانه فرماندهي حادثه 

اين . موظف به ايجاد سامانه فرماندهي حادثه هستند) از سطح مركز بهداشت استان تا خانه بهداشت(كليه مراكز بهداشتي  •
 . كنندندهي حادثه دانشگاه مي باشند و با هماهنگي آن فعاليت ميها جزيي از سامانه كلي فرماسامانه

رييس واحد مديريت و كاهش خطر بالياي (فرمانده عمليات بهداشتي در باليا در سطح استان، معاون بهداشت يا جانشين وي  •
 .است) معاونت بهداشت

رييس واحد مديريت و كاهش خطر (جانشين وي  فرمانده عمليات بهداشتي در باليا در سطح شهرستان، رييس مركز بهداشت يا •
 .است) بالياي مركز بهداشت شهرستان

 . فرمانده عمليات بهداشتي در باليا در سطح هر مركز، رييس مركز يا جانشين وي است •

. در هر مركز بهداشتي رييس مركز در صورت عدم حضور، موظف به تعيين يك جانشين مديريت باليا در هر واحد زماني است •
رييس مركز يا جانشين وي در صورت وقوع شرايط اضطراري . در واقع در هيچ واحد زماني مركز بدون مسئول باليا نخواهد بود

  . موظف به فعال كردن سامانه فرماندهي حادثه در مركز هستند

يك فرد جانشين  به ازاي هر موقيعت، يك فرد مسئول و. چارت فرماندهي حادثه مراكز بهداشت درماني در ذيل آمده است •
  . شودتعريف مي

 . دار شودبا توجه به تعداد كم پرسنل در هر مركز يك نفر مي تواند مسئوليت بيش از يك موقعيت را عهده •

در زمان وقوع باليا، هر موقعيت با . مشابه چارت فرماندهي حادثه مركز در ستاد مركز بهداشت شهرستان و استان نيز وجود دارد •
 .اس و تعامل خواهد بودهمتاي خود در تم
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  چارت سامانه فرماندهي حادثه يك مركز بهداشتي 

 )شامل خانه بهداشت، پايگاه بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي(
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  :هاتعيين مسئوليت
  

  م پزشكي كشورهاي علودر دانشگاههاي غيرواگير شرح وظايف كارشناسان مسئول بيماري - ها تعيين مسئوليت 1جدول 

 هايبخش و كل ادارات مختلف، هايحوزه و دفاتر از اعم ستادي سطح در شهرستان درمان بخش و بهداشت مختلف هايبخش بين هماهنگي ايجاد
 كشور درماني بهداشتي دولتي غير داوطلب هايسازمان ساير و احمر هالل جمعيت مختلف، هايمعاونت پشتيباني

 دولتي و خصوصي بخش بين تنگاتنگ نگيهمكاري در ايجاد هماه

 موجود ساختارهاي و منابع از حداكثر و بهينه استفاده

 )ريزي براي تامين نيرو و لوازمبرنامه( نيازها ارزيابي نتايج براساس ديده حادثه منطقه به رساني همكاري دركمك

  بخشي چند بصورت پيچيده يا و اضطراري گسترده وضعيتهاي بخصوص اضطراري هايوضعيت همكاري درمديريت

 ها برنامه پيشبرد در جامعه و مردم عموم مشاركت جلب

  امور اندركاران دست براي بخشي داخل تخصصي و همگاني آموزش هاي برنامه اجراي
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  هاي غير واگير يمديريت  بيمارمراكز و واحد هاي درون بخشي مرتبط با  مسئوليت  - هاتعيين مسئوليت 2جدول 
  در باليا

  مسئوليت/نقش  دفتر/واحد/مركز

هاي غير واگير متناسب با نوع پاكسازي محيط از عوامل خطر بيماري  مركز سالمت و محيط كار
  ...)مواد راديو اكتيو و( حادثه 

  تامين منابع انساني و مالي  مركز مديريت توسعه شبكه

  كاري در ارائه خدمات به گروه هاي خاصهم  و مدارس خانواده جمعيت، دفتر سالمت

 همكاري در گزارش دهي و بيمار يابي  واگير يهايمركز مديريت بيمار

همكاري در افزايش آگاهي عموم مردم  نسبت  به چگونگي مديريت   سالمتي دفتر آموزش و ارتقا
  حادثه و انتشار دستورالعمل ها

  ديده و كاركنان بهداشتي تامين سالمت روان جمعيت آسيب  دفتر سالمت روان
  انجام هماهنگي هاي  درون و برون بخشي  باليادبيرخانه كارگروه بهداشت و درمان در كميته بهداشت 
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  هاي غير واگير هاي برون بخشي مرتبط با مركز مديريت بيماريشرح وظايف پيشنهادي سازمان -  هاتعيين مسئوليت 3 جدول
  در باليا

  ليتمسئو  اداره/سازمان
  نظارت و هماهنگي و تامين برخي از منابع  كشورسازمان مديريت بحران 

  متناسب با نيازهاي بيماران غيرواگير ارائه خدمات  سازمان هالل احمر 

  حمايت مالي ازتداوم ارائه خدمات  بهداشتي درماني  سازمان تامين اجتماعي 

  ن غيرواگيرمتناسب با نيازهاي بيمارا ارائه خدمات  سازمان بهزيستي

  متناسب با نيازهاي بيماران غيرواگير ارائه خدمات  )ره(كميته امداد امام خميني 

اورژانس بيمارستاني و پيش بيمارستاني و مديريت 
  هاي خاصبيماري

  متناسب با نيازهاي بيماران غيرواگير ارائه خدمات
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  :پشتيباني

الزم است تجهيزات و . .هستنددر سطوح شهرستان، استان، منطقه و كشور  EOP نايمجري  ي غيرواگيرهامبارزه با بيماري كارشناسان
از قبل توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي تهيه  ي منطقه و منابع موجود،س اولويت هابر اساوسايل جهت اجراي برنامه مطابق چك ليست 
درمان شهرستان، دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت و  شبكه بهداشت يادر حين بال .و در انبار مديريت بحران به روز نگهداري گردد

  .كشور مي باشند درمان به ترتيب مسوول پشتيباني تيم سالمت در سطح شهرستان، استان و
  

ليكن در حال حاضر، . ايجاد سامانه پشتيباني استاندارد براي عمليات بهداشتي در دستور كار واحد مديريت و كاهش خطر باليا قرار دارد

البته پس از ايجاد . ريزي الزم را جهت تامين موارد زير در مرحله آمادگي انجام دهنددر هر سطح برنامه EOPروري است مجريان ض
  : اي و محلي الزم خواهد بودسامانه استاندارد نيز انجام هماهنگي منطقه

  فضاي ارايه خدمت •

  لوازم و تجهيزات ارايه خدمت •

  ، تجهيزات گرمايشي و سرمايشي، توالت، حماممحل اسكان، غذا: اسكان در فيلد •

  خودرو •

 تنخواه اضطراري •

 برقراري امنيت •
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  :ختيارات قانوني و برنامه هاي مرجعا

  قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  •

  آيين نامه اجرايي تشكيل قانون سازمان مديريت بحران كشور مصوب هيئت محترم وزيران •

  و درمان در حوادث غيرمترقبه مصوب شوراي هماهنگي مديريت بحران شرح وظايف كارگروه بهداشت •

 نقشه راهبردي مديريت و كاهش خطر باليا در نظام سالمت •
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 :EOPو بازبيني مستمر نگهداري 

لين به عنوان سندي كه قابليت هاي غير واگير تدوين شده و پس از ارائه و تاييد از سوي مسئواين برنامه توسط مركز مديريت بيماري
ها و واحد مديريت و كاهش خطر بالياي معاونت بهداشت نگهداري خواهد شد و به منظور اجرايي داشته باشد در گروه مبارزه با بيماري

        ول ارسال خواهد شد تا كارشناسان مسئ يك نسخه براي دانشگاههاي علوم پزشكي ،هاي آنعملاليكسان سازي در اجراي دستور
ها به هاي بهداشتي ضمن الگوگيري از آن براي طراحي برنامه عملياتي دانشگاهي خود در مانورها و آموزشواگير معاونتهاي غيربيماري

نه جزء برنامه عملياتي ساليا EOPضمنا ويرايش و به روز رساني اين  .گيردميماهه انجام  6هاي بازنگري برنامه در دوره. آن استناد نمايند
و واحد مديريت و كاهش خطر باليا در معاونت بهداشت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي واگير هاي غيرمركز مديريت بيماريدفتر 

  .مي باشد
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  و خاص هاي غيرواگيربيماري EOPي هاپيوست
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  در باليا ريرواگيغ يهايماريصلي واحد با كاركردهاي -  1 وستيپ
  

   پيوست   كاركردها

  استاندارد سازي

  تامين تجهيزات  •

تهيه  آموزش عموم مردم و كاركنان بهداشتي ،( سازي ظرفيت •

  ...) ، تكميل چك ليست پايش و هادستورالعمل

   3و 2پيوست 

  بررسي وسعت حادثه

  عرض خطرشناسايي تعداد و پراگندگي بيماران و افراد درم •

  مداخله نوع تعيين اولويت و •

  هماهنگي جهت اجراي فعاليت هاي اولويت دار •

 توليد اطالعات در سطح داخلي و بين المللي •

  بيماريهاي غير واگير فرم بررسي وضعيت تكميل  •

  4پيوست 

مراقبت از آسيب ديدگان مبتال به بيماري هاي غيرواگير و 

  خاص

  ويزيت بيماران و افراد در معرض خطر •

براساس اطالعات حاصل از چك (تهيه و تكميل پرونده پزشكي  •

  )ليست

  )پاراكلينيكي(تعيين نياز هاي دارويي ودرماني  •

  )متناسب بانوع حادثه( ارائه خدمات پيشگيري، مراقبت وحمايت •

  13الي  5پيوست 

  ارزيابي فعاليت ها

 تكميل فرم هاي ارزيابي •

 هادهي فعاليتارشثبت وگز •

-  
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  در باليا  هاي غيرواگيرمديريت بيماريمورد نياز داروي  -2پيوست 
 

  نفر 10000در باليا براي  هاي غيرواگيرليست بر آورد دارويي مديريت بيماري

  رديف
  اقالم مصرفي مورد نياز

  )بدون رعايت اولويت(
  ذخيره سطح جمع آوري و  نياز مورد كل

و   Regularينويال  انسول  NPH 120و    Regularويال  انسولين  1

NPH  

  مركز بهداشت استان

 مركز بهداشت استان  دعد1000  سالبوتامول اسپري  2

 مركز بهداشت استان  عدد1000  اسپري بكلومتازون  3

 مركز بهداشت استان  عدد 500  اسپري سالمترول  4

 مركز بهداشت استان  عدد 5000  )پردنيزولون( استروئيد خوراكي  5

 مركز بهداشت استان  دعد 500  )ورتيزونهيدروك( ئيد تزريقيواستر  6

 مركز بهداشت استان  دعد 500  آمينوفيلينآمپول   7

 مركز بهداشت استان  عدد1000  )براي استفاده درنبواليزر(آمپول سالبوتامول   8

 مركز بهداشت استان  متناسب با تعداد  تيم ها  گلوكومتر  9

قند داروهاي كاهنده   10
  خون 

  بسته  400  متفورمين 
  بسته  270 گلي بن كالميد  ركز بهداشت استانم

 مركز بهداشت استان  نفر 250 يبرا  خون داروهاي كاهنده فشار   11

  هالل احمر تهران   -تهران  قوطي B 200شير كوميدا    12

  شركت پخش هجرت  –تهران   قوطي 50  شير آنالوگ  13

  جرتشركت پخش ه –تهران   قوطي  50  شير ماكزيمايد  ساده   14

  هالل احمر تهران   -تهران  عدد BH4  50قرص   15

  باشدها  مسئول تامين آن مياداره امور آزمايشگاه  يك بسته  كيت غربالگري فنيل آالنين   16

 مركز بهداشت استان  كيت تكي16  نوزادان     TSHكيت غربالگري   17

 هداشت استانمركز ب  عدد 20  كاغذ فيلتر پيپر                             18

 مركز بهداشت استان  عدد 20  النست                                  19

 مركز بهداشت استان  عدد  100  قرص لووتيروكسين                     20

 مركز بهداشت استان  عدد  10  ) شالدون (كاتتر ساب كالوين   21

 مركز بهداشت استاندر  ،پك در ماه 13به ازاي هر بيمار محلول ، صافي دياليز(پك دياليز شامل   22
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پودر ، لوله رابط، يستئالسوزن ف ،دياليز

  ) محلول صفاقي، بيكربنات

  پك  10كل براي يك ماه 

پك بيماران هموگلوبينوپاتي شامل   23

اسكالپ وين ، آمپول دفروكسامين(

  ...) فبلتر لوكوسيت و، اختصاصي

پك در يك ماه در  2به ازاي هر بيمار 
  پك  10كل 

 مركز بهداشت استان

براي هموفيلي (هاي انعقادي  فرآورده  24

A (  

 مركز بهداشت استان   8ويال فاكتور   20

 مركز بهداشت استان   9ويال فاكتور   B (  15براي هموفيلي(هاي انعقادي فرآورده  25
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   ادر بالي هادانشگاه هاي غيرواگيرمديريت بيماري ارزيابي آمادگي - 3پيوست 
  

نامه هاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي به منظور برآورد شاخص هاي واحد بيمارهاي غيرواگير در برچك ليست زير در كليه معاونت
  :مديريت باليا تكميل مي گردد

  

  سوال  رديف
  پاسخ

  توضيحات
  خير  بلي

1  
هداشت كارگروه بدانشكده عضو كميته /آيا كارشناس مسئول بيماريهاي غير واگير  دانشگاه

  سالمت در حوادث غيرمترقبه است؟
      

2  
مطابق با  بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبه كميته  آيا جلسات هماهنگي 

  دستورالعمل تشكيل شده است؟
      

3  
بهداشت كارگروه كميته هاي غير واگير به طور مرتب در جلسات آيا كارشناس مسئول بيماري

  شركت فعال دارد؟مترقبه سالمت در حوادث غير
      

        را دريافت كرده است ؟كشوري بهداشت عمومي  EOP، شناس مسئول بيماريهاي غير واگيرآيا كار  4
        باشد؟مي) تعديل شده براي شرايط محلي( غيرواگير  EOPدانشكده علوم پزشكي داراي/آيا دانشگاه  5
        ماه بازبيني شده است؟  6غيرواگير هر   EOPآيا   6

7  
تهيه بسته هاي و  آيا فعاليت هاي آموزشي از قبيل برگزاري كارگاه ها، كالس هاي آموزشي

  آموزشي ويژه كاركنان بهداشتي و عموم مردم انجام شده است؟ 
      

        است؟ در دسترسهاي غير واگير بيماري  EOPاجرايتجهيزات مورد نياز براي آيا   8

  
به تفكيك هر شهرستان   وع بيمارهاي غير واگير و خاصآيا اطالعات مربوط به برآورد شي

  )موارد زيرشامل (؟ موجود است
      

        تعداد مبتاليان به بيماري ديابت   9
        بيماري فشار خونبه  انتعداد مبتالي  10
        مبتاليان به بيماريهاي مزمن تنفسي  تعداد  11
        )ربتا تاالسمي مينو(تعداد زوجين ناقل شناسايي شده   12
        تعداد ميتاليان به كم كاري مادرزادي تيروييد  13
         PKUتعداد ميتاليان به   14
        تعداد مبتاليان به نارسايي كليوي   15
        تعداد مبتاليان به تاالسمي ماژور  16
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  :شوندمحاسبه ميهاي زير شاخصها پس از تكميل چك ليست فوق و تجميع اطالعات دانشگاه
  

 كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبهدانشكده عضو /هاي غيرواگير دانشگاهيكارشناسان مسئول بيمار ددرص •

 كميته بهداشت كارگروه سالمت در حوادث غيرمترقبههاي درون بخشي از طريق شركت در جلسات همكاريميزان  •

 هاي همكار در برنامه مديريت كاهش خطر و باليا مانهاي برون بخشي از طريق شركت در جلسات ساير سازهمكاري ميزان •

 اطالع دارندخود در باليا دانشكده كه از وظايف /هاي غير واگير  دانشگاهكارشناسان مسئول بيماري درصد •

 .هاي غير واگير هستندبيماري EOPدانشكده علوم پزشكي كه داراي /درصد دانشگاه •

 .شده استمستمر بازبيني  هاي غير واگيربيماري EOPدانشكده علوم پزشكي كه /درصد دانشگاه •

 موجود است؟هر شهرستان  كيبه تفك ريواگ ريغ يمارهايب وعيبرآورد شاطالعات  دانشكده علوم پزشكي كه/درصد دانشگاه •

واگير  هاي غيرالمتي ويژه بيماريدانشكده علوم پزشكي كه اطالعات و تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات س/درصد دانشگاه •
 در دسترس است؟

در صد كاركنان بهداشتي درماني كه آموزش هاي الزم در زمينه ارائه خدمات سالمتي ويژه بيمارهاي غير واگير در هنگام بروز  •
كاردانهاي مراكز بهداشتي درماني شهري و /بهورزان ، كارشناسان شامل به تفكيك موقعيت شغلي (اند باليا را ديده

 )هاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشورمسئول در معاونتروستايي،كارشناسان 

  با ارتباط موضوعي  مديريت بيمارهاي غير واگير در هنگام بروز باليا كتب چاپ شده/پمفلت /تعداد نشريه  •
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  هاي غيرواگيراز نظر بيماري بررسي وسعت حادثه – 4پيوست 

فعاليت هاي شناسايي تعداد و پراكندگي بيماران و افراد درمعرض خطر، تعيين  باهاي غيرواگير نظر بيماري حادثه ازبررسي وسعت حادثه 
-تكميل چك ليست دار، توليد اطالعات در سطح داخلي و بين المللي وهاي اولويتهماهنگي جهت اجراي فعاليت ،مداخلهاولويت و نوع  

 :است به شرح ذيل حله فعاليت اصلي جمع آوري دادهدر اين مر .گرددانجام ميهاي ارايه خدمت 

 . اي دنبال مي شودهاي دورهنقطه آغازين ارزيابي در باليا، ارزيابي سريع است كه با پيمايش •

سيستماتيك هدفمند و جمع آوري داده در شرايط باليا ممكن است به صورت مرحله به مرحله انجام نگردد ولي الزم است كه  •
  باشد 

) مشاهده(بازديد  ،در مركز بهداشت شهرستان و استانبازنگري اطالعات موجود  : آوري داده ها عبارتند ازاصلي جمعچهار روش  •
ي الزم در هابلي دادهي قدر صورتي كه از روش ها( سريعپيمايش مصاحبه با افراد و مسئولين محلي و  ديده،از مناطق آسيب 
  )دسترس نيستند

  : آوري شوند شامل موارد ذيل هستند اوم ارائه خدمات سالمتي بيماريهاي غير واگير  بايد جمعحداقل داده هايي كه براي تد •
o هاي هاي غيرواگير براي بيماريهاي بهداشتي در حوزه مديريت بيماريپوشش برنامه :اطالعات پايه بهداشتي شامل

  ان سرط و  PKU،كم كاري مادرزادي تيروييد نوزاران ،تاالسمي ،ديابت ،فشارخون
o هاي در برنامه )درمان و پيگيري( تعداد افراد تحت مراقبت، تعداد كل جمعيت آسيب ديده :ساختار جمعيتي شامل

و   PKU، تاالسمي، كم كاري مادرزادي تيروييد نوزادان،2بهداشتي كنترل و پيشگيري فشارخون، ديابت تيپ 
  سرطان

o  به مراكز چگونگي دسترسي مردم : شاملآسيب ديده در منطقه ه خدمات بهداشتي درماني ياراو وضعيت ساختار
، وضعيت در دسترس موجود، ميزان تخريب و تعداد تخت بيمارستاني هايبيمارستان  ها وآزمايشگاه ،بهداشتي درماني
بخش از اطالعات به صورت مشترك  با  نيا(مورد نياز در دسترس و تعداد افراد و پرسنل بهداشتي ، دارو و مسكن

  )رديشود ودر دسترس قرار گ ديتواند تول يمعاونت ها م ايتر دفا ريسا
  

-الزم است تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده منجر به توليد گزارشي شود كه براساس آن بتوان برآورد وسعت تهديدهاي بيماري

ضمن آنكه  .انجام گردد آنهاچگونگي اجراي  ويت اولوواگير  در جامعه مورد نظر و برنامه ريزي براي تعيين نوع و مقدار مداخالت، هاي غير
درون هاي درگيريت توزيع در بين سازمانبهتر است شفاف و ساده باشد تا توسط مديران و سياستگذاران مورد استفاده قرار گيرد و قابل

  ). ها رجوع شودبه بخش تعيين مسئوليت(داشته باشد بخشي و برون بخشي 

تكميل ازآسيب ديدگان  و مراقبت مرحله حمايت بعنوان مبناي برنامه ريزي  هاي غيرواگيرضعيت بيماريفرم بررسي والزم است  :نكته

  . شود



 
 

341 

  هاي غير واگير فرم بررسي وضعيت  بيماري - 4پيوست  1فرم 
  

 .........درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه
  ........درماني بهداشتي پايگاه / مركز                                                   .......شهرستان بهداشت مركز

 

  رديف
 نام 

 و نام خانوادگي

 سن 

  1يا گروه سني

  بيماريي كه بدليل آن فرد تحت درمان است

  /داروهاي مصرفي

  خدمات ويژه مورد نياز

ت 
دياب

ون   
ر خ

فشا
سي   
 تنف

ري
بيما

  
يد 

روي
ي تي

رزاد
 ماد

ري
م كا

ك
  

يه 
ي كل

ساي
نار

2   
ز

مي 
الس

تا تا
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وج
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U
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) 
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 كر
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 عر
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 (  

ژور 
ي ما

السم
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ري
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ير 
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( ها 

س،
ام ا

 
ي م

 ها
كته

س
زي،

غ
 

شنج
ت

( 

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

11                            

12                            

  
  ..........امضا و اريخت                    ................: فرم خانوادگي تكميل كننده نام و نام

  

                                                 
 تر باشد  سني مناسبشايد استفاده از گروه  )به عنوان مثال با دفتر سالمت خانواده (در صورتي كه فرم ها تلفيق شوند  1
 نياز به دياليز حتما پرسيده گردد  2
  )برنامه غربالگري تاالسمي يكي استجمعيت هدف  جمعيت هدف اين ستون با(يا افراد متاهل تكميل گردد مرتبط  براي گروه سني 3
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  هاي غيرواگيراريبرآورد داروها و تجهيزات مورد نياز  براي ارائه خدمات سالمتي بيمگزارش فرم  - 4پيوست  2فرم 
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زيم
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اير
س

  

   ديابت
                            

    

                                  فشار خون

                       بيماري تنفسي

كم كاري مادرزادي 
  تيروييد

                                 

                                  ي كليهنارساي

                                   بتا تاالسمي مينور

PKU                                  

آنژين صدري
بيماري عروق (

  )كرونر

                                 

ام (هاساير بيماري
سكته هاي  ،اس

  )1...مغزي و

                                 

  

                                                 
  .نام بيماري به صورت مشخص عنوان گردد 1
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  باليا گانآسيب ديد هاي غيرواگير درمراقبت بيماريريزي برنامه – 5پيوست 

تكميل پرونده  تهيه،، ويزيت بيماران و افراد در معرض خطربا هاي غير واگير و براساس اطالعات حاصل از فرم بررسي وضعيت بيماري
و توزيع نير، )متناسب بانوع حادثه(حمايت  ارائه خدمات پيشگيري، مراقبت و و) پاراكلينيكي(تعيين نيازهاي دارويي ودرماني ، پزشكي

هاي بهداشتي مديريت عملالدستوردسترسي به  ،جهت ارائه خدمات استاندارد .شودانجام مي) تجهيزات و دارو(و منابع ) بهداشتي پرسنل(
  . باشدمي ضروريبيماريهاي غير واگير 
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  يقلب مارانيدستورالعمل ارائه خدمات به ب– 6پيوست 
  

ايد در اسرع وقت اما ب  ،باشداست كم  يا كسي كه دچار كريز فشار خون باال در شرايط اضطرار احتمال توجه به يك بيمار قلبيممكن است 
ا پايدار باشد مي با گرفتن شرح حال و تاريخچه فرد و معاينه باليني از جمله اندازه گيري فشار خون آنها در شرايطي كه فرد در وضعيت نسبت

  :به به بيماري عروق كرونرچند دسته مي شوند افراد مبتال .عرض خطر يا بيمار را شناسايي كردتوان افراد در م

 .كه آنژين پايدار داشته اند كساني )1

 .ير بعد از حادثه دچار آن شده اندكه آنژين ناپايدار داشته اند يا ظرف چندروز اخ كساني )2

 .كه سابقه سكته هاي قلبي ثابت شده دارند افرادي )3

عاليم و نشانه هايي را دارند كه احتمال بيماري ايسكميك قلبي در  حاضر افرادي كه قبل ازحادثه عالمتي نداشته اند اما در حال )4
 .آنها را افزايش مي دهد

  

 : اقدامات مهم

دانست اين داروها  دارو و ميزان مصرف را مي ، اگر نوع، از بيمار سابقه داروهاي مصرفي را سوال كنيدبراي كسانيكه آنژين پايدار دارند •
هر گونه بروز عاليم قلبي را در اين فرد . جديد ويزيت گردد ويز نماييد، در غير اين صورت به عنوان بيماررا مطابق قبل براي بيمار تج

  .پيگيري نماييد

ار عاليم پايدار پيدا كرده اند يا اخيرا دچاما در حال حاضر آنژين نا كسانيكه آنژين ناپايدار دارند يا تا قبل از حادثه آنژين پايدار داشته اند •
  .ويژه اقدام گردد هاي قلبي شده اند بايد بالفاصله جهت بستري در بخش هاي و نشانه

كرده و براي بروز عاليم جديد تحت  ها را مطابق قبل دريافتاند اگر تحت درمان بوده اند داروافراديكه قبال دچار سكته قلبي شده  •
نارسايي قلبي در شرايط  .وسيع دچار نارسايي قلب هستند بعضي از اين افراد بدليل نوع سكته قلبي در يك منطقه. پيگيري قرا گيرند

  .لذا پيگيري اين بيماران بسيار حائز اهميت استمكن است منجربه بروز ادم ريه شود، اضطرار م

در به سرعت جهت بستري  بايد ،دارند) ايهاي دريچه ، بيماريهر علتي از جمله سكته قلبي، كارديوميو پاتيبه (كه قلب نارسا  افرادي •
  .بخش هاي ويژه اقدام گردد

از آريتمي ها اضطراب و استرس افراديكه سابقه آريتمي قلبي داشته اند بايد تحت پيگيري قرارگيرند به خصوص اينكه زمينه بسياري  •
 .است
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  يابتيد مارانيه خدمت به بيعمل اراالدستور – 7پيوست 

  

  :1ذخيره سازي دارو براي بيماران ديابتي

درصد آنها تيپ يك و صرفا مصرف كننده انسولين  10درصد جمعيت مبتال به ديابت هستند و  5تا  3كه  فرض بر اين است •
البته اكنون اين مقدار (درصد مبتاليان تيپ دو نيز همراه با مصرف دارو انسولين مصرف مي كنند  20در شرايط ايده آل . هستند

يان به تيپ يك حياتي است ولي ديابتي هاي تيپ دو كه مقاومت به وجود انسولين براي مبتال). درصد برسد 20بعيد است به 
البته براي مدت زمان (انسولين دارند اگر انسولين در دسترشان نباشد قندشان كنترل نمي شود ولي زندگي آنها به خطر نمي افتد 

  ). كوتاهي

هزار نفر مبتال به  700هستند و  1مبتال به تيپ  هزار نفر 350ميليون نفر مبتال به ديابت هستند لذا  4تا  5/3در كشور ايران  •

  .)البته در حال حاضر تعداد كمي از اين افراد ديابت مصرف مي كنند(باشندكه بايد انسولين تزريق كنند مي 2ديابت تيپ 

ع كريستال براي انسولين نو  3/2و  3/1واحد فرض كنيم كه معموال به نسبت  45اگر مقدار متوسط مصرف روزانه انسولين را  •

در نظر گرفته مي شود ولي در شرايط اضطراري نياز به انسولين كريستال زياد مي گردد يعني انسولين كريستال را   NPHو

  .بايد ذخيره نمود 3/1بيشتر از 

شدن بهتر است انسولين نوع رگوالر   Stableافراد زخمي و آسيب ديده كه قرص خوراكي مصرف مي كنند نيز تا زمان •
  .بگيرند

از انسولين  30/70يا تركيب ) سريع االثر(و آسپارات ) انسولين بازال -با اثر طوالني(انسولين هاي نوتركيب مثل گالرژين  •

  .و رگوالر بهتر است چون خطر هايپو گليسمي آنها كمتر است اما بدليل گراني تامين آن سخت است  NPHهاي

واحدي                           100هر يك از سرنگ هاي انسولين . زمند سرنگ هم هستيمو رگوالر نيا  NPHهاي در صورت استفاده از انسولين •
از نظر اقتصادي براي . روز تا يك هفته قابل استفاده است 3هر سرنگ بمدت . معموال چند بار براي تزريق استفاده مي شوند

ز سرنگ مصرف شود انسولين هاي نوتركيب معموال روز يك رو 6تا  3كسي كه يك عمر انسولين تزريق مي كند بهتراست هر 
  .بصورت قلم هاي نوتركيب عرضه مي شوند و نياز به سرنگ نيست ولي به سوزن نياز است

عدد روزانه و  3كنند كه به صورت متوسط متفورمين مصرف كنندگان قرص نيز معموال متفورمين يا گلي بن كالميد مصرف مي •
  .د در روز مي باشد داروهاي جديدتر هم هستند كه بسيار متنوع بوده و بعضا گران مي باشندعد 3گلي بن كالميد نيز حداكثر

  :نفر جمعيت آسيب ديده براي يك ماه موارد ذيل نياز است 10000بر اساس توضيحات باال، براي هر  •

o 120  ويال انسولين رگوالر وNPH  

                                                 
  . لعمل محاسبه لوازم مصرفي جهت ذخيره سازي ذكر شده استبا توجه به شيوع متفاوت ديابت در هر استان دستورا١
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o 2700  سرنگ يكصد واحدي انسولين  
o 400   بسته يكصد عددي قرص متفورمين  
o 270 بسته يكصد عددي قرص گلي بن كالميد  

  

  : جمعيت آسيب ديده 10000برآورد تجهيزات مورد نياز براي تزريق انسولين در 

  .يك دستگاه گلوكومتر به ازاي هر نفر بيمار كه انسولين تزريق مي كند •

نفر هم كافي  10نفر تا 5اما يك دستگاه به ازاي هر (شرايط ايده آل  در 2يك دستگاه گلوكومتر به ازاي هر نفرديابتي تيپ  •
  )است

  :1بيماران تيپ  •
o 380  عددي نوار گلوكومتر 50بسته  
o 190  عددي النست 100بسته  
o 90  شامل دستگاه گلوكومتر، قلم النست، (كيت گلوكومتر (....  

  : 2بيماران تيپ  •
o 540  عددي نوار گلوكومتر 50بسته  
o 270  عددي النست 100بسته  
o 90  شامل دستگاه گلوكومتر، قلم النست، (كيت گلوكومتر(....  
  

  :ساير تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات درماني به بيماران ديابتي 

  امكانات شستشو، دبريدمان و پانسمان زخم هاي پاي ديابتي  •

ازي و مقاوم به درمان براي درمان عفونت پاي داروهاي آنتي بيوتيكي وسيع الطيف و داراي قابليت درمان عفونت هاي بيهو •
  ديابتي

  آمپول گلوكاگون  180تعداد  •

  % 50ويال گلوكز هايپرتونيك  200 •

  عدد 100%  5سرم دكستروز  •

  عدد  100با قندي نمكي  3/2و 3/1سرم  •

  عدد  100سرم ساالين نرمال و نيم نرمال  •

  ) از نظرآب و هوا و وضعيت بيمار(شد ليتر روزانه  اگر شرايط عادي با 6الي  4آب معدني حداقل  •
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  :آزمايشات الزم

  ساعت پس از صرف غذا حداقل بصورت ماهانه 2امكانات اندازه گيري قند ناشتا و  •

  هر سه ماه يكبار براي بيماران HbA1cآزمايش  •

 ماهه تا يكساله 6آزمايشات ليپيد ها در فواصل  •

  

  : دستورالعمل درماني بيماران ديابتي 

  بتديا  درمان •

o داروها و   انواع  تا مصرف  بهداشتي  هـاي و از تـوصيه  بـوده  در افـراد مبتال به ديابت متفاوت  عوارض  و كنترل  نحوه درمان
  .است شده  صورت يك راهنماي كلي براي درمان ديابت ذكر در اين كتـاب مطالب آمـوزشي به. متغير است  انسولين

o وجـود   شود و درصـورت پيروي  آموزشي  مندرج در متون  درمان  دستورالعمل  هارچوبديابت از چ  در درمـان  بهتر است
 .كند گيري مـشـورت و تصميم  مركز ديـابـت  متـخصـص  تـواند بـا پزشـك مي  اسـتثنا، پزشـك

  

   ديابت  مراقبت •

o و   وزن  كاهـش  در  معالج  ي پزشك ه، توصي بيماران  در اين  ي زندگي شيوه  و اصالح  وزن  كاهش  اهميت  به  با تـوجه
  . اسـت بـار ضـروري  يـك  مـاه  هـر سـه  و پيگيـري  منـاسب  ي بـدني، تغذيـه  فعاليـت  افزايـش

o را   ي زماني فاصله   تـوان اين نياز، مي  شونـد و درصورت معاينه  پزشك  بار توسط يك  ماه 3  بايد حداقل  بيماران  تمام
 .داد كاهش

o باشـد  بيمار مطلع  قند خون  از ميزان  بايد هر ماه  كپزش . 

o شود  بررسي  ماهه 3  بايد در مراقبت  كه  مواردي: 

  HbA1C  امكان  غذا، درصورت  از صرف  پس  ناشتا دو ساعت  قند پالسماي  آزمايش 
   نبض  و ضربان  در حالت نشسته و ايستاده  فشار خون  گيري اندازه 
   وزن  گيري اندازه 
  تحتاني  ي اندام معاينه 
   ي نوروپاتي درباره  پرسش 
  كرونر  عروق  ي وجود بيماري درباره  پرسش 
  )باال  خـون  ، چربي ، فشـار خون ، چاقي دخانيات  مصرف(كرونر  عروق  خطرزاي بيماري  عـوامل  و درمان  بررسي 
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  ، درمـان صحيح  غـذايـي  ، رژيـم وزن  حفظ ، بـدنـي  فعاليت( درمـان  ي انجـام ي نحـوه هـايـي دربـاره پـرسش 
  ) دارويـي

كرونر   عروق  ، بيماري فشار خون( عـروقي قلبي  ، بيماري ، نفروپاتي نظير رتينوپاتي  ي ديابت شده داده  تشخيص  عوارض 
نظر   طبـق  اول ي در وحله  مراقبت. بايـد در هر معاينه بررسي و مراقبت شود  ديابتي  و پـاي  و نوروپاتي...) و 

  .گيرد مي هـا انجام و دستورالعمل  آمـوزشي  متـون  طبـق  و سپس  مركز ديابت  متخصص  پزشك

شـود و در  مي انـجام  ساالنه  بـودن، معـمـولي  درصـورت LDLو  HDLگليـسيريـد،  ، تري كـلـسترول  گـيـري اندازه 
 .گـيرد قـرارمي  و پيگـيري  تـحت درمـان  تمركز دياب  ديد پزشـك صـالح  بـا  صـورت غـير اين

  

   آموزش •

o شود مي  انجام  تيم  طـور مستـقيم زير نظر پـزشك به 2و  1  سطوح  در تمام  آمـوزش  .  
o براي از بيماران  با تعدادي  آموزشي  هـاي كالس. گير بودن بسيار مؤثر است ، با وجود وقت بيماران  به  چهره به چهره  آموزش ،  

 .  ي آنها بسيار مفيد است و خـانواده  ارانبيم

  
  

  مركز ديابت  به  بيماران  ارجاع •

o بـا داروها   همـراه  بدني  فعاليت  ، انجام ي صحيح نـظير تغذيـه  درمـاني  بيمار با دستـورات  قنــد خون  كه  در صـورتي
  يـا كـنترل  درمـان  به  موارد مـقاوم(نشود   رمـاني حاصـلاهـداف د  مـاه 3از   نـشود و پـس كنترل )  يـا انـسولين  خـوراكي(

  .شـوند  ارجـاع   شـهرستان  مركز ديـابت  بـايـد به) نامنـظم
o ارجاع  شهرستـان  مركز ديابت  باشند، بايد به  ديابت  از عوارض  هايي دچار درجه  بيماري  تشخيص  در زمان  كه  بيماراني  تمام  

  .شوند  داده
o ديـابـت  از عـوارض  هايي دچار درجه  و درمـان  بيماري  و يا در طول  بيماري  پـس از تشخيص  كه  افـرادي  تمـام  

  ، طـبـق...)حــاد و   ، عــوارض ، رتـيـنـوپـاتـي ديــابتـي  و پــاي  ، نــوروپــاتـي عــروقي قلـبي  بيـمـاري(شـونـد  مي
 . ) يا غيرفوري برحسب مورد  فوري(شوند  ارجاع  كز ديـابـتمر  بـايـد بـه  آمـوزشـي  مــتـن

 

  راهنماي درمان داروئي  •

o طبق الگوريتم ذيل عمل شود: 
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  (ADA)ميالدي انجمن ديابت امريكا  2009براساس توصيه سال  2درمان ديابت نوع الگوريتم  - 7پيوست  1فلوچارت 
  

  
•   

  

  هاي بدني مستمر توام با قرص متفورمين انجام فعاليت+ تغذيه صحيح
  ميلي گرم در روز 2000و افزايش تدريجي آن تا حداكثر ) ميلي كرم در روز500(با دوز كم 

 ماه بعد3تا1پيگيري

 عدم پاسخ مطلوب
HbA1c>7% 

 HbA1c<7% پاسخ مطلوب
 3ادامه درمان و پيگيري هر 

 درمان تركيبي با دو دارو

  انسولين پايه+ متفورمين
  :درصورت

  هيپرگليسمي شديد• 
HbA1c>8.5%• 

  گلوتازون+ متفورمين سولفونيل اوره+متفورمين
  :در صورت

افزايش خطر  •
 بيمارهيپوگليسمي براي

    Incretins+متفورمين
  :در صورت

  نگراني از افزايش وزن •
براي افزيش خطرهيپوگليسمي•

 HbA1c>7%عدم پاسخ مطلوب

  *دارو 3درمان تركيبي با 

گلوتازون+سولفونيلوره+متفورمين افزايش دوز انسولين پايه+متفورمين  انسولين پايه+گلوتازون+متفورمين

 HbA1c>7%عدم پاسخ مطلوب

 )االثر با انسولين كوتاه اثرتركيب انسولين طوالني يا متوسط(انسولين درماني
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  ر ديابت نوع دو انسولين درماني د

دهد و به هدف  را به هر ميزان كاهش مي  HbA1cانسولين، مؤثرترين درمان در كنترل ديابت است و در مقادير كافي سطوح  •

واحد /kg( ، مقادير متنابهي 2بعلت حضور مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي نوع . رساند مي)  HbA1c > 7درصد(درماني 
. گيرد جهت كنترل قند خون مورد نياز قرار مي 1در مقياس با بيماران ديابتي نوع  2بيماران ديابتي نوع از انسولين در )  ≤ 1

يا انسولين   NPH، معموأل از انسولين پايه زمان خواب به كمك2هرچند در ابتداي انسولين درماني در بيماران ديابتي نوع 

گردد، اما نهايتأ عمده بيماران ديابتي بعلت نارسايي غده  تفاده ميدر زمان خواب يا صبح اس (Lantus)طوالني اثر آنالوگ 

جهت  (Lispro ,Aspart)االثر  يا سريع (Regular)هاي كوتاه اثر  پانكراس و كمبود شديد انسولين نياز به انسولين
 . هاي پس از غذا دارند كنترل قند خون

 4تا  2حدود (اما همراه با افزايش وزن . دارد HDLكلسترول  گليسريد و درمان با انسولين اثرات مفيدي بر روي سطح تري •

kg (درمان با انسولين همراه با هيپوگليسمي نيز . باشد، كه اين موضوع احتماأل به واسطه كاهش دفع ادراري گلوكز است مي
  .شيوع كمتري دارد 1نسبت به ديابت نوع  2باشد كه اين موضوع در ديابت نوع  مي

ريسك هيپوگليسمي كمتري را در ) Lantusانسولين ( peak effectتر و بدون  وگ با پروفيل طوالنيهاي آنال انسولين •

 Aspart نظير انسولين(االثر كه مدت عملكرد كوتاهي را در بدن دارند  هاي آنالوگ سريع دارد و انسولين NPHقياس با 

،Lispro (هاي كوتاه اثر  در مقايسه با انسولين) انسولينRegular (بايد توجه نمود . هيپوگليسمي كمتري را همراه دارند
گردد، داروهاي  اضافه مي 2االثر يا كوتاه اثر به رژيم درماني بيماران مبتال به ديابت نوع  هاي پيش از غذا سريع زمانيكه انسولين

به منظور افزايش  Metforminتركيب انسولين با . بايد قطع گردد)  نظير سولفونيل اوره(كننده ترشح انسولين  تحريك
تركيب انسولين يا داروهاي گروه . باشد حساسيت به اثر انسولين و كاهش دوز انسولين پروتكل قابل قبول مي

Thiazolidinediones  نظيرpioglitazon تواند  گردد اما مي هر چند سبب افزايش حساسيت به اثر انسولين مي

يك انسولين آنالوگ با ساختار ®NovoMix®30 FlexPenانند م premixedانسولين  .منجر به ادم در فرد گردد

با قدرت اثربخشي سريع ) Aspart(انسولين آسپارت % 30بخش اول حاوي . ويژه اي است كه از دو بخش تشكيل شده است
يق دقيقه پس از تزريق وارد جريان خون ميشود و در مدت يك تا دو ساعت پس از تزر 20الي  10است كه به سرعت در طي 

انسولين % 70بخش دوم . حداكثر تأثيرخود را بر جاي ميگذارد و نهايتاً بعد از چهار الي پنج ساعت اثر آن در خون از بين مي رود

است كه درطي يك الي چهار   (Protaminated Crystalised Aspart)متوسط االثر آسپارت پروتامينه شده 
از آنجاييكه بخش سريع . ساعت توانايي اثربخشي دارد 24آغاز ميكند و تا ساعت پس از تزريق اثر خود را دركاهش قند خون 

را به سرعت به وضعيت طبيعي باز ) Post Prandial Glucose( اثر اين نوع انسولين قادر است قند خون پس از غذا
ند تا بتواند سطح قند خون گرداند و بخش متوسط االثر آن همانند انسولين اندوژن در تمام طول شبانه روز درخون باقي مي ما
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را همواره در محدوده طبيعي حفظ كند، اين تركيب انسولين مي تواند به خوبي ) Fasting Prandial Glucose(ناشتا 
  .در كنترل قند خون به بيماران مبتال به ديابت كمك كند

  :شروع و تنظيم دوز انسولين در فلوچارت زير نشان داده شده است •
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هاي انسولين درماني شيوه  در تهيه رژيم 2شروع و تنظيم دوز انسولين درماني در بيماران ديابتي نوع  - 7 پيوست 2فلوچارت 

  .هاي غذايي مصرفي بايد مدنظر قرار گيرد زندگي افراد و وعده

  

موقع خواب يا انسولين طوالني اثر با تزريق صبحگاهي يا  NPHشروع با انسولين 
واحد به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن تزريق را 2/0حد ياوا10توان باموقع خواب مي

واحد دوز  2توان هر سه روز  و سپس افزايش دوز انسولين، ميمعموأل به شكل روزانه) با گلوكومتر(كنترل قند خون ناشتا 
اگر قند .قرار گيرد) mg/dl130-70(كل مداوم در سطح هدف انسولين شبانگاهي را افزايش داد تا زمانيكه قند ناشتا به ش

  .روز مدنظر قرار داد 3واحد هر  4توان در مقادير باالتر به شكل  باشد افزايش دوز را ميmg 180ناشتا بيشتر از  

 اگر هيپوگليسمي ايجاد گردد يا اگر قند ناشتاماه3تا2برايHbA1c≤7در صورتيكه درصد
باشد دوز انسولين موقع  mg/dl 70كمتر از 
درصد مقدار اول كاهش 10واحد يا  4 خواب

باشد كنترل قند ) mg/dl 130-70(اگر قند ناشتا در هدف   .يابد مي
 بر اساس نتايج. پيش از نهار، شام و موقع خواب صورت گيرد

اين تزريق . قند خون تزريق دوم به شكل ذيل اضافه گردد
االثر  واحد انسولين كوتاه اثر يا سريع 4انسولين معموأل با حدود 

  يابد  واحد تغيير مي 2روز به ميزان  3گردد و هر  شروع مي

گر قند قبل از خواب ا
خارج از محدوده طبيعي 
باشد انسولين كوتاه اثر 

االثر در زمان  يا سريع
 .شام مصرف گردد

اگر قند پيش از شام خارج از محدوده
 NPHها  توان صبح طبيعي باشد مي

را پيش از صبحانه اضافه نمود يا 
االثر پيش  كوتاه اثر يا سريع انسولين

  .از نهار تزريق نمود

اگر قند قبل از نهار خارج 
از محدوده نرمال باشد، 
اضافه كردن انسولين 

االثر  كوتاه اثر يا سريع
پيش از صبحانه صورت 

 .گيرد

باشد  HbA1c >ددرص7 گرا
هر سه ماه  HbA1cچك 

گ

  .پس از سه ماه باشد HbA1c  ≤درصد 7اگر

اگر .تر باشد كنترل مجدد سطوح قند پيش از غذا و اگر خارج از محدوده طبيعي باشد ممكن است نيازمند تزريق اضافه
HbA1c  ساعته پس از غذا صورت گيرد و بر اساس آن ميزان انسولين  2درصد باشد كنترل قند  7كماكان بيشتر يا مساوي

  .غذا تنظيم گردداالثر پيش از  كوتاه اثر يا سريع
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  مبتال به آسم مارانيعمل ارائه خدمت به بالدستور – 8پيوست 
  

  :شودمي  برآوردت پزشكي مورد نياز  طبق جدول ذيل برآورد مي گردد حداقل تجهيزا% 10كه  شيوع آسم در كشور حدود  با توجه به اين
  

  نفر 10000آسم در جمعيت مبتال به داروهاي مورد نياز براي بيماران  - 8پيوست  1جدول 

  نفر جمعيت آسيب ديده  10000تعداد  براي   داروهاي مورد نياز   رديف 

  دعد1000  سالبوتامول رياسپ  1

  عدد1000  اسپري بكلومتازون  2

  عدد 500  اسپري سالمترول  3

  عدد 5000  )پردنيزولون( استروئيد خوراكي  4

  دعد 500  )هيدروكورتيزون( ئيد تزريقيواستر  5

  دعد 500  آمينوفيلينآمپول   6

  عدد1000  )براي استفاده درنبواليزر(آمپول سالبوتامول   7

  

  :بيماران مبتال به آسمي براي برنامه درمان

  :تعيين برنامه درماني بر حسب آنكه بيمار قبال تحت درمان داروئي قرار داشته يا خير متفاوت است

چنانچه بيماري براي اولين بار تشخيص داده شده و يا بيمار تحت درمان داروئي مناسب نبوده است بايد با توجه به ) الف •
  : ورالعمل زير درمان انجام گيردر اساس دستبشدت عالئم باليني 

o  ها يك بار يـا كمتـر در مـاه   بار يا كمتر در هفته و شب 2عالئم روزانه (در صورتي كه عالئم بيماري خفيف باشد (
استفاده ) نظير سالبوتامول(و بر حسب نياز مي توان از داروهاي زود اثر  بيمار نياز به درمان منظم نگهدارنده نداشته

 .)ⅠStepياپله اول ( نمود

o دار، درمان از پله دوم در بيشتر بيماران عالمت)ⅡStep (3 در اين مرحله مطـابق جـدول شـماره   . آغاز مي شود 
در موارديكه عالئم بـاليني بيمـار شـديد اسـت     . درمان انتخابي نگهدارنده، استروئيد استنشاقي با دوز كم مي باشد

) از يك بار در هفته به دليل بيماري از خواب بيدار مـي شـود   ها بيشعالئم بيماري هر روز وجود داشته و يا شب(
 . درمان از مرحله سوم و يا باالتر بايد آغاز شود كه در اين موارد الزم است بيمار به سطوح تخصصي ارجاع گردد

o بايد توجه داشت كه در هر مرحله، چنانچه به دليل اقدامات تشخيصـي يـا درمـاني انديكاسـيون ارجـاع     : نكته مهم 
  .وجود داشته باشد  بايد بيمار به سطوح تخصصي ارجاع گردد

انتخاب درمان بر اساس سطح كنتـرل   ،در مورد بيماران شناخته شده قبلي كه تحت درمان داروئي مناسب قرار دارند) ب •
  .بيماري است كه در مبحث پيگيري و مراقبت بيماران به تفصيل آمده است
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توصيه شده براي بزرگساالن و كودكان بزرگتر از آسم ه درمان نگهدارند: 8پيوست   2 لجدو
  سال 5

  درمان جايگزين  درمان انتخابي نگهدارنده  مرحله درمان

  اول پله
ⅠStep  الزم نيست   ----  

  دوم پله
ⅡStep   

  *Leukotriene modifiers  استروئيد استنشاقي با دوز كم

  سوم پله
ⅢStep   

تاآگونيست استروئيد استنشاقي با دوز كم باضافه ب
  *استنشاقي طوالني اثر

  استروئيد استنشاقي بادوز متوسط
  يا

  استروئيد استنشاقي بادوز كم باضافه
Leukotriene  modifiers *  
  يا

تئوفيلين  اضافهه استروئيد استنشاقي بادوز كم ب
  رهش پيوسته

  چهارم پله
ⅣStep   

 اضافه بتاه ب زيادمتوسط يا  دوز استروئيد استنشاقي با
 اضافه يكي ازه ب* يست استنشاقي طوالني اثرآگون

  :موارد زير اگر نياز باشد
  سته رهشپيوتئوفيلين  -  
  -*  modifiers Leukotriene    

  

 پله پنجم
ⅤStep  

  هاي قبلي يكي از موارد زير را به درمان
  :اضافه كنيد

  )كمترين دوز( استروئيد خوراكي -    
  *Anti-IgE درمان با  -    

  

   .باالتر مي باشد تجويز اين داروها محدود به سطوح تخصصي و *        

  
بايد در و درمان آسم  بتاآگونيست استنشاقي براي كاستن عالئم  اثر زوددرمان   ،فوقعالوه بر درمان هاي كنترل كننده : 1نكته

  .همه مراحل در دسترس باشد
بيمار  است ان از مرحله سوم و يا باالتر بايد آغاز شود كه در اين مواردالزم، درمعالئم باليني بيمار شديد استدر موارديكه : 2نكته 

  . سطوح باالتر تخصصي ارجاع گردد به 
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 :بيماران مبتال به آسمدر درمان  مهمنكات 

موثرترين داروي ضدالتهابي براي درمان آسم و نيز موثرترين درمان پيشگيري كننده اين بيماري، كورتيكواستروئيدهاي  )1
 .هستند استنشاقي

  .استروئيد استنشاقي ارجح در كليه سنين بكلومتازون است 1ي اوليههاي بهداشتنظام مراقبتدر )2
توصيه صورت كوتاه مدت درحمله حاد آسم ه ب و نيزرحله پنجم درمان آسم درمان دراز مدت استروئيدهاي خوراكي فقط در م )3

اگرهم در . محدود استفاده گردد رتوجه به خطر عوارض جانبي بايد با احتياط و بطو نيز با اين موارد در با اين وجود. شده است
به كاربرد استروئيد سيستميك هستيم، شكل خوراكي بخاطر كمتربودن عوارض جانبي نسبت به شكل هاي تزريقي  مواردي ناچار
  . ارجحيت دارد

  .باشد جزء داروهاي خط اول درمان آسم نبوده و جايگاه آن بعنوان يك داروي مكمل برونكوديالتور در آسم ميتئوفيلين ) 4
  .سال توصيه نمي شود 5تئوفيلين در سنين كمتر از ) 5
 .كاربرد دارند و به شكل استنشاقي )نه درمان درازمدت(سم حاد و شديد اساساً در درمان آ آنتي كلي نرژيك ها) 6

با اين تفاوت . دتوصيه مي گرد ذكر شده در باالمطابق جدول )  stepwise( پلكاني سال درمان دارويي 5در سنين كمتر از  ) 7
همچنين دوز استروئيدهاي استنشاقي در اين سنين مشابه كودكان . دنكه بتاآگونيست هاي طوالني اثر دراين سنين توصيه نمي شو

  .سال است 5بيشتر از 

                                                 
١ Primary Health Care 

  به سطوح تخصصيآسم مبتال به هاي ارجاع بيماران انديكاسيون - 8پيوست  3جدول 

  .نزديك به مرگ را تجربه كرده باشدبيمار يك حمله آسم  ) 1

  وجود داشته باشند هاي ديگر همزمانو يا بيماري اي آسم غيرمعمول بوده و تشخيص افتراقي مشكل باشدهنشانه عالئم و )2
  ...و نياز باشد، مثل تست پوستي هاي تشخيصي اضافي مورد درموارديكه تست ) 3
  .باشد بيمار در مرحله سوم درمان يا باالتر  )4

براي درمان حمله در يك سال و يا استفاده بلند مدت براي كنترل عالئم  راكي كوتاه مدت بار استروييد خو 2بيمار سابقه استفاده بيش از   )5
  .داشته باشد آسم را

  .سال كه شك در تشخيص و احتمال تشخيص هاي ديگر براي آنها وجود دارد 6كودكان كمتر از )  6

  آسم شغلي كليه بيماران مبتال به  )7
  آسم در بارداري  )8

  .در بيماري كه بتا آگونيست طوالني اثر مصرف مي كند(step down) اني كاهش مرحله درم )9
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 همراه (spacer) محفظه مخصوص با MDI)  ( افشانه در شيرخواران و بچه هاي كوچك وسيله ترجيحي مورد استفاده )8
 .ميباشدماسك 

  .سال توصيه نمي شود 5بتادوآگونيست استنشاقي طوالني اثر در سنين كمتر از ) 9
 PEFو نيز  براساس عالئم Written action plan) (مكتوب بطور ايده آل همه بيماران بايد از قبل يك دستورالعمل ) 10

  1.انجام دهند درمان صحيح را ،داشته باشند كه براساس آن قادر باشند تا هنگام حمله آسم
 

  :آسم پيگيري و مراقبت بيماران بر اساس سطح كنترل بيماري

افزايش يا (هدف از درمان آسم، كنترل عالئم بيماري است و در پيگيري بيماران، ارزيابي سطح كنترل آسم براي تغيير برنامه درماني 
روع درمان بايد مجددا توسط پزشك ويزيت شده و سطح بدين منظوركليه بيماران يك ماه پس از ش. ضروري است) كاهش مراحل درمان

همچنين در مورد بيماران شناخته شده قبلي كه تحت درمان داروئي مناسب قرار . كنترل بيماري توسط پزشك براي ايشان تعيين گردد
س از تعيين سطح كنترل پ .آورده شده استزير سطوح كنترل آسم در جدول . دارند انتخاب درمان، بر اساس سطح كنترل بيماري است

  : بيماري
چنانچه آسم كنترل نشده باشد عالوه بر توصيه به استفاده از داروها و وسايل كمك درماني و كنترل عوامل خطرزاي محيطي و  )1

نيز صورت گيرد كه معموال انتظار مي رود ظرف يك ماه بهبودي ) step up(بيماريهاي همزمان، بايد افزايش مرحله درماني 
  .بنابراين الزم است بيمار يك ماه بعد مجددا توسط پزشك ويزيت گردد. ودحاصل ش

ضمن توصيه به استفاده از داروها و وسايل كمك درماني و كنترل عوامل ) كنترل نسبي(اگر آسم بيمار تا حدي كنترل شده باشد  )2
رمان مي توان افزايش مرحله درماني محيطي و بيماريهاي همزمان ، با توجه به در دسترس بودن امكانات درماني و هزينه د

)step up (در هر صورت بايد بيمار يك ماه بعد مجددا توسط پزشك . را انجام داد و يا درمان را بر اساس مرحله قبل ادامه داد
  .ويزيت گردد

ددا توسط پزشك ويزيت اگر بيماري به طور كامل كنترل شده باشد درمان را مطابق گذشته ادامه داده و بيمار بايد دو ماه بعد مج )3
  .گردد

  

  

  

  

  
                                                 

  .به راهنماي شماره يك در پيوست درمان بيماري آسم در  شرايط اورژانس مراجعه شود 1
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  سطوح كنترل آسم - 8پيوست  4جدول 

  معيار ها
  كنترل كامل

  )همه موارد زير(
Controlled 

  نسبيكنترل 
  )زير در هفته مواردوجود هر يك از(

Partly controlled 

  كنترل نشده
Uncontrolled 

  در هفته بار 2بيشتر از   )بار يا كمتر در هفته 2( ناچيز  عالئم روزانه

سه مورد يا بيشتر از 
در هر  نسبيكنترل معيارهاي 

  هفته

  وجود دارد  وجود ندارد  محدوديت فعاليت

  عالئم شبانه
  وجود دارد  وجود ندارد  )بيدار شدن از خواب( 

  برونكوديالتور نياز به
  بار در هفته 2بيشتر از   )بار يا كمتر در هفته 2( ناچيز  زود اثر

  درصد مورد انتظار براي هر فرد 80كمتر از   طبيعي  )FEV1,PEF( عملكرد ريوي

  

 :چند نكته

در ارزيابي سطح كنترل آسم، به خطرات تهديد كننده آينده بيمار نظير حمالت بيماري، كاهش پيشرونده عملكرد ريوي و  •
  .عوارض داروئي نيز بايد توجه داشت

براي   )step down(ماه متوالي پايدار ماند ،كاهش پلكاني  3پس از آن كه كنترل كامل بيماري حاصل شد و براي حداقل  •
در مورد كاهش مراحل درمان بايد توجه داشت اگر كنترل با دوز متوسط به . رسيدن به حداقل داروي مصرفي بايد انجام گيرد
لي اگر كنترل با دوز كم و. درصد از دوز دارو كاسته مي شود 50 بارماه يك 3 باالي استروئيد استنشاقي صورت گرفته باشد هر

  .دوز دارو را به يك بار در روز تغيير دادل شده در بيشتر بيماران مي توان حاص

و كنترل كامل بيماري حداقل ) و باالتر پله سوم( در مواردي كه بيمار تحت درمان با بتا آگونيست استنشاقي طوالني اثر مي باشد •
هاي دارو .بايد بيمار به سطوح باالتر ارجاع گردد) step down( كاني درمانماه تداوم يافته است، جهت كاهش پل سه به مدت

  .كنترل كننده را زماني مي توان قطع كرد كه بيمار با دوز كم هيچ عودي در عالئم در مدت يك سال نداشته باشد

  .اع گردددر هر مرحله از درمان كه انديكاسيون ارجاع وجود داشته باشد بايد بيمار به سطوح باالتر ارج •
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  زوجين ناقل شناسايي شده بتا تاالسمي مينورعمل ارائه خدمت به الدستور – 9پيوست 

  

نكه با توجه به اطالعات برنامه غربالگري بتا آتداوم ارائه خدمات پيشگيري از بارداري توصيه مي گردد ضمن  ،براي اين زوجين •
جه به موارد باالي زوجين ناقل الزم است توجه مطلوبي به اين مسئله تاالسمي مينور در استان هاي مازندران و فارس با تو

  .گردد

، ، كرمان و خوزستان عالوه بر لزوم ارائه خدمات پيشگيري از بارداري، جيرفت، هرمزگاناستان هاي سيستان و بلوچستان در •
ها توصيه مي گردد كه تداوم انشگاهبراي ساير د. هاي الزم براي استمرار درمان بيمارن تاالسمي بسيار ضروري استبرآورد

  .خدمات پيشگيري از بارداري مد نظر باشد

  

جهت تداوم ارائه خدمت به زوجين ناقل شناسايي شده  در صورت  وقوع بارداري الزم است كه زوجين  به مراكز تشخيص پيش از تولد 
ودر صورتي كه ) ركز بهداشت هر استان موجود استاز تولد در م شيپ كيژنت صيمراكز تشخ ياسام(بيماريهاي ژنتيك معرفي شوند 

مطابق دستورالعمل اداره تنظيم خانواده دفتر سالمت ( بارداري  اتفاق نيافتاده باشد   ارائه روش هاي بارداري مطمئن مدنظر مي باشد
  .   )جمعيت خانواده و مدارس

  

  :  دستور عمل ارائه خدمت به زوجين متقاضي ازدواج

نياز است و الزم است كه آزمايشات پيش از ازدواج مطابق الگوريتم  ين ناقل به  كيت غربالگري و دستگاه  سل كانترجهت شناسايي زوج
  :)خواهد شد هيمرجع سالمت ته شگاهينظر آزما ريز يغربالگر تيدستگاه سل كانتر و ك( ذيل انجام گردد
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  هاي تاالسمي م كشوري مراحل انجام آزمايشالگوريت

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  در زنCBCآزمايش . 2

 ***) عنوان تست تشخيصي به(خوني فقر آهندرمان كم.4
  HbA2ها و  و بررسي مجدد اندكس

 

 ها وعدم اصالح اندكس
5/3 HbA2 > دو نفر در هر 

 در ها اندكسعدم اصالح 
≥ HbA2 5/3هر دو نفر و 

 در يكي يا هر دو نفر

 ≥ 5/3ها و  اصالح اندكس
HbA2  در يكي يا هر دو

 نفر

 )هاي گلوبين بررسي ژنتيك و زنجيره(هاي تكميلي انجام آزمايش. 5

  در زن و مرد HbA2گيري ميزان اندازه.3
 *به روش كروماتوگرافي ستوني

5/3HbA2  دو در يكي يا هر ≥ 5/3HbA2**در هر دو 7<<

)زوج ناقل(
 ي ي ويژه مشاوره
 السميتا

 نياز به اقدام
 ري نيستديگ

مجوز صدور (
  )ازدواج
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  بيماران مبتال به تاالسمي ماژورعمل ارائه خدمت به الدستور – 10پيوست 

  .و آمپول دسفرال تهيه گردد...) دارو و لوازم و(عمل ذخيره سازي تجهيزات پزشكي النياز است دستور •

• Pakage  عدد 25عدد  و اسكالپ وين  25سي سي 10هاي  حاوي سرنگ( سال 15از  هاي ويژه تزريق خون براي كمتر (  

• Pakage  عدد 25عدد و اسكالپ وين  25سي  سي 20حاوي سرنگ هاي (سال 15ر از هاي ويژه تزريق خون براي باالت(  

  آب مقطر  چسب، الكل،: لوازم مصرفي •

 ABO, RH (C,D,E ,c,d)و   Cross matchو  CBC: آزمايشات الزم •

 ABO, RH (C,D,Eو  Cross matchو  CBCهفته و قبل از هر تزريق انجام آزمايشات 4تا  2تزريق خون هر  •

,c,d)   
 

   هابيماران هموگلوبينوپاتيتزريق خون در عمل الدستور -10پيوست  1جدول 
حجم خون تزريقي و سرعت   فواصل تزريق خون  شروع تزريق خون  نوع بيماري

  تزريق
  نوع خون تزريقي

هاي عليرغم درمان HB <7 gr /dl  االسمي ماژورت
 HBمديكال ميزان

  همچنان پايين است

10 -20cc/kg   حجم به صورتي كه
مضرب (كمترين اتالف خون باشد 

 cc/kg 7-5) صحيح از كيسه خون
سرعت حداكثر سه كيسه هر كيسه 

  ساعت 3حداكثر 

PRBC+Prestorage-
Filter 

در صورت عدم وجود  -
Bediside  

صورت بروز واكنش در -
+ آلرژيك از خون يكبار شسته 

 فيلتر استفاده شود
هاي عالوه بر درمان  HB <7 gr /dl  تاالسمي اينتر مديا

مديكال دچار عوارض 
  كم خوني مزمن باشد

"  "  

Hb H 
disease 

HB <7 gr /dl   در موارد بيماري و
عفونت ، در صورت افت 

  هموگلوبين
" " 

  HB <7 gr /dl  سيكل سل
به ر حمالت كريز سيكل د

هاي شرطي كه به درمان
هيدراتاسيون و (مديكال 
  جواب ندهند) مسكن

در صورت بروز عوارضي 
و   CVAمثل

Acute chest 
syndrome   تزريق

  خون مداوم الزم است

" " 

و در  HB <7 gr /dl  سيكل بتا تاالسمي
  حمالت كريز

در موارد بيماري و 
عفونت، در صورت افت 

  هموگلوبين
" " 
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  PKUبيماران مبتال به عمل ارائه خدمت به الدستور – 11پيوست 

كاغذ فيلتر .شود ) روش قطره خون بر روي قيلتر پيپر به( نوزاد متولد شده بايد پس از دريافت شير مادر به مدت سه روز نمونه گيرياز 

با روش (  Pheشده و پس از تعيين سطح  ارسال مورد تاييد آزمايشكاه مرجع سالمتبه آزمايشگاه  Pheجهت تعيين سطح  نمونه

HPLC ( وري در صورت مثبت بودن جواب آزمايش طبق جدول زير گزارش گرددف گزارشنتيجه آن:  

  mg/dl4كمتر از     نرمال در نمونه فيلتر پيپر  Pheسطح 

  mg/dl4بيشتر از   غير نرمال در نمونه فيلتر پيپر  Pheسطح 

 

ه آزمايش غربالگري جهت تهيه نمونه سرمي نوزاد فراخوان شده و پس آز تهيه نمونه سرمي مجددا نمونه براي در صورت مثبت بودن نتيج

و انتقال آن به  ينمونه سرم هيدر مورد ته يريگ ميتصم ،منطقه طيبا توجه به شرا( ارسال گردد، به آزمايشگاه  Pheتعيين سطح 
در صورتي كه نتايج آزمايش نمونه سرمي نيز مثبت گزارش گرديد ). سالمت است ميتهده ه عب شگاهيزماآارجاع نوزادان به  اي شگاهيآزما

  : گردددرمان نوزاد مطابق مراحل ذيل شروع مي

درمان بيماران در همه شرايط بر اسا س سن و  وزن و سطح فنيل آالنين خون افراد به صورت يك برنامه رژيم غذايي توسط  •
  . ار تحويل مس شودكارشناس تغذيه تدوين و به بيم

  .سال در نظر گرفته مي شود 12تا سن   mg/dl 6-2در حين درمان  PKUبراي بيماران   pheسطح سرمي قابل قبول  •

  .است  phe 2-10  mg/dlسالگي به بعد سطح سرمي قابل قبول  12از  •

و   pheمايشات كنترل سطح به حد طبيعي رسيد و تثبيت شد، هر ماه تا پايان سه سالگي بايد آز pheهنگامي كه سطح  •
  . بررسي باليني و تنظيم رژيم غذايي بيمار با مشاوره كارشناس تغذيه صورت گيرد

هر زمان در طول درمان در صورت ايجاد . سالگي آزمايشات كنترل درمان هر سه ماه صورت مي گيرد 18از سه سالگي تا  •

  .تثبيت شود pheتا سطح  .گيردصورت HPLC  بايد آزمايشات هفتگي بروش  pheاختالل در سطح 

 و گردد اخذ بررسي جهت اوليه نمونه گيري نمونه اولين با بستري روز اولين در بايد بيمارستان در بستري كودكان مورددر  •
  .گردد ذكر بعدي گيري نمونه زمان متخصص، پزشك هنگام ترخيص،

دوره محتواي غذا بايد بر اساس پيگيري  باشد،متفاوت  اندتو يم ديگر بيمار نسبت بهپاسخ هربيمار به رژيم غذايي تعيين شده  •
و توسط كارشناس تغذيه با  جداگانه ،)براي هر شيرخوار( فنيل آالنين خون لذا به دنبال دريافت  تركيبات غذايي اي سطح

  .دشوتعيين  مشاركت و همراهي پزشك تيم 
                 

   و استمرار غربالگري  PKU  اي بيماراندستور عمل برآورد دارو و تجهيزات پزشكي بر

   2برآورد مطابق جدول پيوست شماره 
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  نوزادان  كاري مادرزادي تيروييده كمبيماران مبتال به خدمت به يعمل اراالدستور – 12پيوست 
  

) ره خون بر روي فيلتر پيپربه روش قط(تا پنجم نمونه ) ساعت پس از تولد 72(براي تمامي نوزادان زنده متولد شده بايد در روزهاي سوم 

شده و پس از تعيين سطح  ارسال به آزمايشگاه مورد تاييد آزمايشگاه مرجع سالمتTSHسطح   كاغذ فيلتر نمونه جهت تعيين. تهيه شود

TSH )ن در صورت مثبت بود). نمونه سرمي فوري در صورت مثبت بودن جواب آزمايش  گزارش(نتيجه آن گزارش گردد ) االيزا با روش

  TSHنتيجه آزمايش غربالگري جهت تهيه نمونه سرمي نوزاد فراخوان شده ؛ و پس آز تهيه نمونه سرمي مجددا نمونه براي تعيين سطح

با توجه به شرايط منطقه، تصميم گيري در مورد تهيه نمونه سرمي و انتقال آن به آزمايشگاه يا ارجاع (به آزمايشگاه ارسال گردد   T4و
پس از اعالم سطحوح هورموني نمونه خون وريدي مطابق جدول ذيل بيماران شناسايي ). ه ازمايشگاه با تيم سالمت استنوزادان به عهد

 : مي شوند

  

  عمل تشخيص بيماري هيپوتيروئيدي در نوزادان تازه به دنيا آمدهالدستور

 مقياس سنجش متغير رديف

1 

TSH  اوليه اندازه گيري شده از نمونه

  پاشنه پا

ين زمان براي غربالگري در روز بهتر(
  ) تولد است 7-3
  

 

 طبيعي

روزه  3-7در سن (بر كاغذ فيلتر نمونه گيري  mU/L 5كمتر از  •

  )گي

تا  روزه گي 8در سن (بر كاغذ فيلتر نمونه گيري  mU/L 4كمتر از  •

  )ماهگي 3

 

 غير طبيعي

 3-7در سن (بر كاغذ فيلتر نمونه گيري  mU/L 5بيشتر يا مساوي  •

  )ه گيروز

 8در سن (بر كاغذ فيلتر نمونه گيري L  mU/   4بيشتر يا مساوي •

  )ماهگي 3تا  روزه گي

 

2 
TSH  وريدي بين روز  

 گي  روزه 14 – 7

 > mU/L  10 طبيعي

 ≤ mU/L  10 غير طبيعي

3 
T4  وريدي بين روز  

 روزه گي 14 – 7

 ≤  μg/dl  5/6 طبيعي

 >  μg/dl  5/6 غير طبيعي

  

  
  : تي كه نتايج آزمايش نمونه سرمي نيز مثبت گزارش گرديد درمان نوزاد مطابق مراحل ذيل شروع مي گردددر صور
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  .شود شروع) يداخل و غدداعم از عمومي، متخصص اطفال، (سترس د در پزشك اولين توسط و وقت اسرع در بايد درمان •

 غلظت اما يابد، افزايش µg/dl10  از بيش بهT4  غلظت هفته 2 مدت در كه رودمي انتظار دارو، مناسب دوز انتخاب با •

TSH شد خواهد طبيعي درمان شروع از پس ماه يك تا .  

بهتر است در  البته .است μg/kg/day  15- 10قرص لووتيروكسين با درمان شروع يبرا يپيشنهاد دوز: دوز لووتيروكسين •

دوز اوليه  9جدول شماره . شروع كرد μg/day  50دوز با ،)μg/dl  5يكمتر يا مساو(دارند  T4كم  يكه غلظت خيل ينوزادان
  .دهد پيشنهادي لووتيروكسين را در سنين مختلف نشان مي

بيانگر عدم دريافت  TSHپس از دو هفته از شروع درمان و يا تغيير دوز دارو و يا عدم كاهش سطح  T4افزايش غلظت  عدم •
والدين نوزاد بيمار در  يكاف ييا عدم آگاه يچون عدم همكار يد به عواملدر اين حالت باي. قرص لووتيروكسين است يمقدار كاف

كه با جذب ديگر  يتركيبات سويا و يا داروها يحاو ينبودن دوز دارو و مصرف كردن شيرها يدادن دارو به نوزاد، كاف
  . و يا روش غلط مصرف دارو توجه داشت دلووتيروكسين تداخل دارن

  

 روكسين در سنين مختلفدوز اوليه پيشنهادي لووتي

 ) μg/kg/d( L-T4قرص  دوز )L-T4 )μg/d قرص  دوز سن

 10- 15 37- 50 ماه 6-0

 6-8 50- 75 ماه 6 –12

 5-6 75-100 سال 1 –5

  

  :در درمان كم كاري مادرزادي تيروييد نوزادان به اين موارد توجه شود 

 Minor( جزيي صورت به بايد دارو دوز تعديل. يابديم شافزاي دارو دوز سن، افزايش با درمان، تحت نوزادان اغلب رد •

Adjustment (يسرم مقادير دارو، دوز تنظيم يبرا راهنما بهترين. گيرد انجام T4 و TSH است مبتال خوارشير يا و نوزاد .

  .بود خواهد ميسر روزانه دوز به μg13-12  كاهش يا و افزايش با امر اين

) free T4 در صورت امكان يا( T4 و TSH سرمي سطح بايد نيست، بينيپيش قابل نوزاد هر در زنيا مورد دوز كهاين دليلبه •

  .شود گيرياندازه كشوري، دستورالعمل مطابق ،مستمر طور هب T4 و TSH غلظت شدن نرمال زمان تا درمان شروع از بعد

  .است متفاوت بزرگساالن مقادير با و گردد تعيين سن اساس بر بايد كودكان و شيرخواران در آزمايشات مناسب و طبيعي مقادير •

 ترينمهم اما. گردد تعديل TSH غلظت و باليني عاليم ،Free T4 يا و T4 غلظت به توجه با بايد لوتيروكسين قرص دوز •

نمي دلخواه حد به TSH غلظت ،T4 غلظت بودن مناسب عليرغم موارد بعضي در. است T4 غلظت ،قرص دوز تعديل فاكتور

  .دارد اهميت T4 غلظت به توجه موارد اين در د،رس
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روز قبل از آزمايش قرص لووتيروكسين را به مقدار زياد  2-3كنند، ممكن است درستي مصرف نميدر بيماراني كه دارو را به •

  .خواهد شد TSHو  T4مصرف نمايند كه اين امر منجر به غلظت سرمي باالي 

 نگيرد، قرار نرمال محدوده در سرم هايهورمون هايغلظت يا گردد ظاهر تيروييد ريكا كم يبالين هاينشانه كهصورتي در •
 .است الزم شده ذكر آنچه از بيش مكرر، آزمايشات و دوزاژ تعديل

 يا و T4 سرمي غلظت بايد درمان مدت در .هاي هورموني بستگي به كيت مورد استفاده آزمايشگاه دارد محدوده نرمال آزمايش •

Free T4 نرمال محدوده بااليي نيمه در (The Upper Half of The Reference Range)  نگاه داشته
  .شود

   است mU/L2-5/0  سال، 3 از كمتر رخوارانيش ر، دTSH غلظت محدوده بهترين •

  روش مصرف قرص لووتيروكسين

  .ضرورت دارد يابي به كنترل مطلوب دست نتيجه در و لووتيروكسين جذب در ثبات منظور بهرعايت نكات زير 

  .شود داده آموزش والدين به دارو انقضاي تاريخ كردن چك روش •

 .ده و نبايد در حرارت باال و در معرض نور خورشيد قرار گيردش نگهداري بروشور در شده درج شرايط اساس بربايد  دارو •

ص لووتيروكسين با شير مادر بالمانع زمان قر مصرف هم. شود خورانده بيمار به تغذيه از قبل دقيقه 30 حداقل روز در بار يك •
 .است

 .نمود حل آب ياو  مادر شير در و كرده خرد توانمي را هاقرص •

 .شودنمي توصيه"اصال ديگر روزهاي براي آن داشتننگه و قرص كردنحل •

 تركيبات با همراه يا كرد مخلوط) ايزوميل مثل( Soy Protein حاوي هايشيرخشك با نبايد را لووتيروكسين هايقرص •
 .شوند دارو جذب مانع است ممكن آهن و سويا تركيبات زيرا خوراند، شيرخوار به دارآهن

 .ساعت فاصله داشته باشد 4دار حداقل  مصرف قرص لووتيروكسين بايد با مصرف تركيبات كلسيم •

 .ساعت فاصله داشته باشد 1-2دار  مصرف قرص لووتيروكسين بايد با مصرف داروهاي آهن •

 .شود خورانده وي به دارو "مجددا بايستمي) دارو مصرف از ساعت نيم از كمتر در( شيرخوار استفراغ صورت در •

 Overtreatment) (عاليم درمان بيش از حد 

پيشنهاد كه هايييافته ساير و خواب در اختالل حد، از بيش بودن عصبي كاردي، تاكي چون پاتولوژيكي عاليم تواندمي حد از بيش درمان

 ،Craniosynostosis باعث است ممكن طوالني، زمان مدت در حد، از بيش دوزهاي. آورد بوجود را هستند تيروتوكسيكوز نندهك
 تيروتوكسيكوز هاينشانه ديگر با همراه موارد اكثر در نگرفتن وزن. گردد سرشتي-خلقي مسـائل و استخواني سن حد از بيش افزايش
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 مورد را آن free T4 و TSH سرمي سطح گيرياندازه وسيلهبه بايد و باشد لووتيروكسين با حد از بيش درمان از ناشي است ممكن
  .داد قرار ارزيابي

  هاي هورموني پيگيري بيمار در آزمايش TSHغلظت باال و پايدار 

 نظر مورد مقدار به TSHسرمي  غلظت ، T4هورمون مناسب غلظت و لووتيروكسين مناسب دوز عليرغم بيماران از بعضي در •
 به مبتال بيماران در( تيروييد - هيپوفيز فيدبك آستانه در كه تغييراتيكندي  علتتواند به   ماند، كه مي مي باال و يابد نمي كاهش

  . باشددهد  رخ مي) آيدمي بوجود رحمي داخل تيروييد كاريكم

 شده شناخته عصبي مغزي سيستم در T4 هورمون كمبود براي مناسبي و حساس شاخص عنوان بهTSH  پايدار و باال غلظت •
در اين موارد بايد از بيشترين دوز ممكن لووتيروكسين استفاده كرد و . شودبا افزايش سن برطرف مي "اين وضعيت معموال. است

يتي عالوه، والدين را در ارتباط با وجود عاليم توكسيسنگاه داشت و به Eutryroidبايد بيمار را از نظر باليني در شرايط 
  .آگاه ساخت...) اختالالت خواب، گريه زياد، اسهال، تعريق غير طبيعي، بي قراري، كاهش وزن و (

  

كم كاري مادرزادي تيروييد نوزادان و استمرار   دستورالعمل برآورد داور و تجهيزات پزشكي براي بيماران

   غربالگري

   2برآورد تجهيزات مطابق جدول پيوست شماره 
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  مصدومان جهت پيشگيري از بروز نارسايي حاد كليهعمل ارائه خدمت به الدستور – 13پيوست 
  

شايع اين حادثه است كه  رابدوميوليز از عوارض، )زلزلهبه ويژه در ( عالوه بر تروماي مستقيم كليه و يا عوارضي هيپوولمي در مصدومين
  :گردد و موارد ذيل رعايت  شودخوراكي يا وريدي معمول الزم است اقدامات مراقبتي سريع جهت تجويز مايعات كافي بصورت 

  Out putو  Intakeثبت چارت و  رهيدراتاسيون فوري بيماران دهيدراته •

 ادرار ) Dip – Stick(انجام فوري تست نواري  •

يك ، فسفر و اسيد اور، كراتينين، اوره، پتاسيم)LDH-CPK-SGOT(هاي عضالني در صورت امكان، اندازه گيري آنزيم •
 روزانه 

باالتراز ميزان طبيعي نيست و يا موارد بند  RBCاگر تست نواري ادرار مويد خون باشد در حاليكه در آزمايش كامل ادرار تعداد  •
  .اين بيمار با ريسك باالي رابدوميوليز تلقي مي شود، افزايش يافته باشد 3

 : د براي بيماران با ريسك باالي رابدوميوليزاقدامات ذيل انجام شو •

 8سي سي در ساعت مجموعاتا سقف  250در صورتي كه منع تجويز خوراكي نباشد ؛ تجويز محلول خوراكي زلزله با حجم  )1
گرم قند يا شكر  22گرم نمك صعام و  5/3گرم جوش شيرين و  2/2اين محلول بصورت حل كردن ( ساعت  24ليتر در 

 )ليوان آب معادل يك ليتر بدست مي آيد  4در 

 24ميلي اكي واالن بيكربنات سديم در  100بعالوه تجويز همزمان  1/ 3و   2/ 3ليتر روزانه سرم 5؛   NPOان در بيمار )2
 ساعت 

  .ات الزم مراحل بعدي درمان ادامه خواهد يافتندازه گيري عملكرد كليه با آزمايشبا كنترل حجم ادرار و ا •

حداقل تا پايان روزهايي كه آنزيم هاي  ار افزاينده پيدا نمايندبديهي است بيمارني كه بادرمانهاي پيشگيرانه فوق حجم ادر •
ولي درآن بيماراني كه  .تزريقي دريافت نمايند از اين سرم ها يا بصورت خوراكي يا عضالني به حد طبيعي خود بازمي گردد بايد

 يز اين سرم ها افزايش پيدا نمي كندچار نارسايي كليه تثبيت شده مي باشند و حجم ادرارآنها با تجود بعلت دير مراجعه كردند
  .اين سرم ها قطع و طبق روتين بيماران نارسايي حاد كليه درمان ادامه پيدا مي كند

  .حتي االمكان از انجام فاشيوتومي هاي غير ضروري خودداري شود •

  .در صورت هماچوري، بررسي تروماي سيستم ادراري ضروري است •
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