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 :علمی ومعلوماتی

 :(Tuberculosis Diseaseمارچ روز جهانی مرض توبرکلوز یا سل ) ٤٢
 

 یر پامـــــیریــداکتر شافــق
 م٤۱۰٤ماه مــــارچ  ٤٤

 ن افغانستا -بدخشان -آبادفیض شــــهر
 

دارد  زمــینگرچــت تاریخچــت یــو نی در کــره مـــرض توبرکلوز

 سســـ)مکـــروا مـــایکوبکتریم توبرکلوز ان عامـــل مر ـــی ولـــی کشـــ 

Mycobacterium Tuberculosis) توســی داکتــر  بــرای اولــین بــار

در  مـیددی ٢٨٨٤مـاه مـارچ سـال  ٤٢در  Robert Koch رابـر  کـو 

ــان ــرلین آلم ــت شــهر ب ــ  ک ــد از ان در صــور  گرف   ٢٨٨٤صــد ســال بع

اتحادیت مبارزه با مرض توبرکلوز پیشـنهاد کـرد کـت بیسـ  و چهـارم مـاه 

و همـت مسمی  (  Tuberculosisمارچ را بنام روز بین المللی توبرکلوز)

را  ای و این بزرگ مرد جهان یبابـ  شـیوه تـازه .سالت یاد بود بعمل آید

موصـو  خــدما    مـرض و تـداوی ان بـت جهانیــان بـاز نمـود خدر شـنا

جهان یباب  نموده اند کت در بخش فزیولوژی جـایزه نوبـل بت را  شایانی

Nobel Prize in physiology or medicine  از  میددی ۰۰۱۱را در سال

 رابرک کو                                                                                                     .ان خود نمود

عرصت توبرکلوز صور  گرف  کش  واکسین آن بود کت توسی دو عالم دیگر بت نام های آلبر  کالم  در  گام بعــــــدی کت

Albert Calmette مل گورین هو کCamille Guerin   میددی صور  گرف  و این واکسین بنام این دو بزرگ مرد  ۰۰۱۱در سال

 ی حیوانا  تیبیق می شد و بعد از تحقیقا  زیادی اکت در ابتدا ب BCGو یا  (Bacillus of Calmette and Guerin)معرو  اس  

 ن در سراسـرجهان در دسـترس بـوده وکـت فعـد ایـن واکسـی مـیددی در فرانسـت بـا ی انسـان تیبیـق گردیـد ۰۰٤۰نخستین بار در سال 

 ها انسان توسی این واکسین در مقابل این مرض ساری و کشنده معافی  حاصل می کنند.  ملیون

 

 توبرکلوزچیست؟

میکروبکتـری توبرکلـوز کـت توبرکلوزیک مری ی مزمن ساری بوده کت بصور  گسترده اکثریـ  واععـا  توسـی 

 اس  بوجود میآید. )مکروا( یکنوع باکتری

شـدن  مصـااانـد و سـرع   هـای توبرکلـوز نـوع  ـعی  آلوده در حال حا ر حدود یک سوم جمعی  جهـان بـت باکتری 

هـم ها بـت صـور  نهـانی هسـتند. حـدود یـک د اس  هر چند بسیاری از این عفون   افراد درحال حا ر یک نفر در هر ثانیت

هـا بـت مـرگ منجـر  شوند و اگر بدون معالجـت رهـا شـوند بـیش از نیمـی از آن ها نهایتا بت توبرکلوز فعال تبدیل می این عفون 

بــر اثــر  ســا نتمیلیــون نفــر  ۰٫۷ بیشــتر ازمیلیــون نفــر در جهــان مســتعد نــوع شــدید ســل هســتند و  ۸٫۰شــود. در  حــدود  می

. بیشــتر ایــن آمــار مربــوی بــت کشــورهای جهــان ســوم اســ  امــا ایــن آمــار حتــی در حیــا  خــود را از دســ  میدهنــدتوبرکلـوز 

 مصـاا بـت توبرکلـوزافراد  ۸۱۸تواند گسترش بیماری ایدز باشد. حدود  کشورهای پیشرفتت نیز رشد داشتت دلیل این امر می

نفـر  ٤۱٫۱۱۱انـد. در آمریکـا  جواا مثبـ  دادهبت آزمایش توبرکلوز  ۰۱۸تا  ۱۸حدود  آمریکا هستند و در آفریقاو  آسیادر 

 .دهد توبرکلوز در آمریکا بت دلیل مهاجر  افراد آسیایی و آفریقایی ر  می ۱۸٪وجود دارد و حدود توبرکلوزمستعد 

 ۷۱تـا  ۷۱ و سـا نت در حــــــدود کشور های جهان اس  کت در آن واععا  توبرکلوز بت وفور دیـده میشـود 22افغانستان یکی از  
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ده هـزار نفـراز اثـر ایـن مـرض حیـا   در حـــــدود سـا نت د ونـهزار واععت جدید مرض توبرکلوز کش  و تح  تـداوی عـرار مـی گیر

با تاس  زنان در سنین کار و باروری مصابی  بیشتری عربانیان این مرض را زنان تشکیل میدهند.  %٪۱خویش را از دس  میدهند. 

ُو تغذیت ، ازدواج در سنین پائین ، و د  های مکرر ، فاصـلت کوتـاه میـان حـاملگی ، تمـاس یـو نی بـا را نشان میدهند کت د یل آن س

ـــــــرا بـــــــت عهـــــــده زن میباشـــــــد( میتواننـــــــد عبـــــــول شـــــــود  .افـــــــراد مـــــــریض در خـــــــانواده ) مراعبـــــــ  مـــــــریض در خـــــــانواده اکث

 

 تعریف مشکوک به مرض:

کـت یـک تعریـ  عبـول  باشـد مشـکوک بـت مـرض توبرکلـوز اسـ م داشتت غهر شخص کاهل کت ا افت از دو هفتت سرفت با بل

 شده توسی سازمان صحی جهان اس . 

باید جه  معاینـت بـت نزدیکتـرین مـــــرکز صـحی  بنابرین افرادیکت بت همچو اعراض و عدیم ذکر شده دچار شوند 

سـرفت ا ـافتر از دوهفتـت بهمـرای  مصـاا بـتکسـانیکت  عرارگیرند زیـرا ءنباید دچار ترس، تشویش و اشتبا مراجعت نمایند و

بـت  ولـی چـک نمـودن و یـا معاینـت ایـن افـراد دهـدیبلغم اند یک فیصدی  اندک شان را مصاا بـت مـرض توبرکلـوز تشـکیل م

حتمی و  روری اس  اگـر کسـانیکت دچـار مـرض توبرکلـوز نیسـتند مشـکل تنفسـی آنهـا بـت سـادگی تـداوی مـی  صور  کل

 و عـدج کردد و اگر خدای ناخواستت نزد یک فرد مرض توبرکلوز تشخیص شود عابل تشویش نبوده مـرض ان عابـل تـداوی

  اس .

مصـاا بـت مـرض توبرکلـوز باشـند انـرا  مشکد  کت در جوامـ  عقـا مانـده وجـود دارد اینکـت بع ـی افـراد اگـر 

نـد و یا کس دیگر در میان بگذارند و فکر مـی کن ، فامیلمخفی نگهمیدارند ونمی خواهند کت مشکل مری ی خود را با داکتر

معمـو  بـت چنـین یـک اشـتبا  (دختـران و پسـران)عت تجــــــرید می شوند خصوصـا جوانـان کت با داشتن همچو مشکل از جام

د کسی بت خواستگاری آنها ناز مشکل صحی آنها با خبر شو مردمو دختران جوان فکر می کنند کت اگر یشوند بزرگ دچارم

اگر یک فرد مصاا بت مرض توبرکلـوز بصـور  اس  نمی اید در حالیکت این یک مفکوره غلی در بین جوام  عقا مانده 

اجتمـاعی بـا افـراد دیگـر کـدام فـرق ، روانـی درس  تح  نظار  تداوی گردد کـامد شـفایاا شـده و از نظـر صـح  جسـمی

ولی اگر تداوی نگردد نت تنها حیا  خود را از دس  میدهد بلکت سبا مصابی  دها تن دیگر شده و حیا  دیگـران را  ندارد

  توبرکلوز یک مرض عابل وعایت، کنترول و تداوی اس .لهذا  د ندر معرض خیر عرار میده

و بت هموینان عزیز توصیت می شود کت جه  معاینت و تداوی مرض توبرکلـوز بـت مراکـز صـحی مراجعـت نماینـد 

بت معاینت خانت های شخصی و دواخانت ها و از تداوی های  خود سر و بدون مشوره کارکنـان صـحی جـدا خـوداری  ازرفتن

 .اس  DOT ستقیم یاتداوی تح  نظار  میریق تداوی توبرکلوز فقی از موثرترین  نمایند

ر مریض و جامعت همکارنباشند خیلی ها مشکل اس  بـت دلیـل گــتداوی مرض توبرکلوز هم آسان و از جانبی هم ا

امکانا  تشخیصیت وتداوی مرض در افغانستان در مراکز صحی و یا در تمام ولسوالی امکـان پزیـر اسـ  بـدون کـدام  اینکت

تـداوی مـی شـود و موجودیـ  ادویـت بـا کیفیـ  و مجـانی در مراکـز صـحی یـک مشکل تشخیص می شود و بت شـکل مجـانی 

 .اس  چانس بسیار خوا

اگر هموینان عزیز ما جه  معاینت و تداوی بت مراکزصحی مراجعت نکنند و یا اینکت بـت تـداوی هـای خـود سـر و  

کنند نت تنها مرض شان شفایاا نمی شود بلکت یک مشکل صحی را بـار آورده  اعدامکنان صحی ربدون مشاهــــده مستقیم کا

دها تن دیگر را بت این مرض کشـنده مصـاا سـاختت و ریشـت توبرگلـوز در جامعـت عمیقتـر مـی  یک فرد مصاا می تواند و

میایــد یعنــی یعنــی نــزد کســانیکت تــداوی نــاعص و نامکمــل صــور  گیــرد مقاومــ  مکروبــی ویــا مقاومــ  دوایــی بوجــود  شــود

د و اگـر و بـت تـداوی جـواا نمیدهــــ پیدا می کند  مقاوم یا در مقابل ادویجا  توبرکلوز مکروا توبرکلوز در مقابل تداوی

 . د بت همین ترتیا تداوی ان مشکل می شود  نمایوع مکروا بت شحص دیگر انتقال یا سرایناین 

 

 :تعریف واقعات توبرکلوز

 sputum smear)یـک شـخص زمـانی بـت توبرکلـوزمبتد میباشـد کـت ازنگـاه باکتریولوژیـک سـمیر بلغـم مثبـ  

positive) گردد. تشخیصبا  توبرکلوزسمیرمنفی یا توبرکلوزخارج ریوی  تائید شود ویا شخص مذکورتوسی  داکتر 
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 طریق انتقال یا سرایت مکروب توبرکلوز:

این نوع مرض اکثراً ازیریق سیستم تنفسی توسی انشاق باسیل های توبرکلوز صور  میگیرد. توبرکلوز اززخـم 

 می یابد. های ابتدایی شش بت سایرعسم  های بدن ازیریق خون، سیستم لمفاوی و سیستم های برانشیال انتقال 

 

وبرکلوزشش ها مبتد هستند انتقال میبابد توبرکلوزبصور  بسیارمعمول بت سایرمردم توسی افراد کت بت مری ی ت

یوریکت هنگام سرفت یا عیست افرازا  وعیرا  منتن بسیارکوچک ازیرق تنفسی بت هوا پخش و بت سرع  خشک شده و 

میشوند. این ذرا  خیلی کوچک ممکن اس  بصور  معلق برای ساع  ها درهـوا بـاعی  یکجابا ذرا  کوچک گرد وخاک 

شـش )سـاختمان هـای خیلـی کوچـک میکرومترهسـتند میتواننـد بـت الویـول هـای  ۰۱  کت کوچکتراز بماند وصر  آنعده ذرا

 برسند.  نلکت مانند(

بت استثنای واععا  تماس مستقیم ونزدیک با واععا  سـمیرمثب  نسـبتاً تمـاس هـای کمترسـبا ایجـاد مـرض میشـود. 

ن بخـایرمنتن نشـود کـت یـا تعـداد میکروارگـانیزم هنگامیکت باسیل توبرکلوزتوسی یک فرد انشاق میشـود شـخص مـذکورممک

های کت وارد بدن میشود بسیارکم وناچیز اس  ویـا بخایریکـت ارگـانیزم هـا بـا عـو  کـت بایـد تولیـد مـرض نماینـد  بـت سیسـتم 

فیصـد وعـای  سـبا مری ـی  ۰۱تنفسی داخل نمیشوند. حتی هرگاه باسیل ها سبا منتن شدن یک فرد شوند انتان صـر  در 

 نزد کسانی کت انتان ابتدایی را کسا نموده اند میشود.  فعال

باشـد کـت معمـو ً ناشـی از تمـاس بـا  می توبرکلـوزترین راه ابتد استنشـاق ترشـحا  یـا غبـار آلـوده بـت باسـیل  اصلی

نیـز  پاسـتوریزه توانـد از یریـق مصـر  لبنیـا  آلـوده و غیـر گـاوی می توبرکلـوزباشد. ولـی  درمان نشده می توبرکلوزبیمار

شوند  ها بت سرع  خشک می ریزعیره عفونی تولید کند این ریزعیره ۳٫۱۱۱تواند حدود  میسرفت یک  انسان را آلوده نماید

شـوند بنـابراین افـراد مبـتد هنگـام عیسـت و سـرفت بایـد  ماننـد و در صـور  استنشـاق وارد ریـت افـراد می و در هوا معلق می

و همچنـان بلغـم و لعـاا دهـن خـودرا در منـازل مسـکونی  بینی خود از دسـتمال اسـتفاده نماینـدهمیشت برای پوشاندن دهان و 

 .و پس از آن دستهای خود را با دع  بشویند ناندازند

  تصنیف نظربه موقعیت مرض

فیصـد شـش هـا را مـمو  میسـازد. توبرکلوزریـوی یـا شـش درنـزد بزرگسـا ن  ۸۱توبرکلوزبیشترازتوبرکلوزریوی)شش(: 

 ۰۱الـی  ۷سـاری میباشـد. مری ـان توبرکلـوز ریـوی مثبـ  درمعاینـت مسـتقیم سـمیر ابوده بنابرین شـدید بلغم مثب اکثراً نوع 

 داً ساری میباشند. مرتبت بیشترنظربت آنهای کت معاینت بلغم ایشان منفی ودرکلچرمثب  اند شدی

اینـوع توبرکلوزمری ـی اســ  کـت بـت غیرازشـش هـا سایراع ــای بـدن بـت مـرض توبرکلوزمصــاا توبرکلوزخاار  ریاوی: 

رتند ازعقدا  لمفـاوی، پلـورا، میشوند. معمولترین ساحا  کت بت توبرکلوزغیرریوی مصاا میشوند نظربت تکررواععا  عبا

میباشـد لـیکن میتوانـد کـت تمـام اع ـای بـدن بـت ایـن مری ـی و جلـد وان و سحایا بولی تناسلی، استخوان ومفاصل، پریتجهاز

 مبتد شود.

 تصنیف نظربه باکتریولوژی

عبـار  ازهرنـوع توبرکلـوز مشـکوک اسـ  کـت توبرکلوزریـوی ازنگـاه :  sputum smear positiveتوبرکلاوز ریاوی 

 باکتریولوژیک عرارذیل مشخص شود: 

 مثب  باشد. (درمعاینت میکروسکوپی باسیل اسیدوفاس سمیربلغم نمونت بلغم )دو 

 

عبــار  اســ  ازهرتوبرکلوزمشــکوک کــت بصــور  باکتریولوژیــک :  sputum smear negativeتوبرکلااوز ریااوی 

مشخص نشود لیکن داکتر برای آنها بعد ازبکاربرد پیگیری تشخیصی  تداوی توبرکلوز آغازکرده باشد کت تمام حـا   ذیـل 

 اشد: درآن موجود ب
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  موجودی  دو سمیربلغم منفی باسیل اسیدوفاس 

 غیرنارمل بودن کلیشت رادیوگرافی صدربا توبرکلوزفعال موجود باشد 

 مشکوک بودن کلینیکی 

ولـی جـواا  لوحـت دیگـر امـراض مکروبـی تـداوی شـده یعنـی بـت عدم پاسخ بت کورس مکمل انتی بیوتیک های وسی  الساحت

 نمیدهد

 مشکوک شد؟ ششچوقت باید به توبرکلوز 

 : عرارذیل اند  ششتوبرکلوز  مرض د ل  کننده بت و عـــــــــــدیم مهمترین اعراض

 دوام سرفت برای دوهفتت ویا بیشترازآن 

                   سایراعراض معمول لیکن کمترد ل  کننده عبارتند از:

  ا بلغم خونداربسرفت 

 باختن وزن 

 تا / عرق شبانت 

 عیفی  

  صدری )سینت(درد 

 بی اشتهاهی 

 )عسر  تنفس )نفس تنگی 

 :عوامل مساعدکننده

تبدیل بـت بیمـاری شـود یـا فـرد سـالم در معـرض بیشـتری بـرای  مکروا توبرکلوزشود آلودگی بت  بع ی از عواملی کت باعث می

 :بیمار شدن باشد عرار ذیل اس 

 باشـد. فـردی کـت بـت ایـدز  می توبرکلـوزبـت  ابـتدایدز: آلودگی بت ایـدز یکـی از عوامـل مـوثر در  مرض بت مبتدیان

 .مبتد شود توبرکلوزاحتمال دارد کت بت  ۱۸مبتد باشد 

 استفاده از مواد مخدر 

  سال گذشتت. ٤عفون  اخیر با میکوباکتریوم توبرکلوزیس یی 

  هـی  تـداویاند یـا  نشـده تـداویکامـل  کـتعبلـی باشـد )در افرادی توبرکلـوزعدئم رادیـوگرافی عفسـت سـینت کـت دال بـر 

 اند( نشده

 دیاب  ملیتوس یا مرض شکر 

 یا سیلیکوزیس سیلیکوز 

 معافعی (کننده سیستم   عی با بع ی ادویت جا  مانند کورتیکواستروییدها )داروهای  دراز مد  تداوی 

 و گردن سر سریان 

 مانند لوسمی( بیماریهای خون( 

  پسشرفتت گردهامراض 

  یا کمتر از ان( ۰۱۸پایین)وزن بدن 

 فقــــر 

  پایین اگاهی جامعتسیح 

  

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 وقایه توبرکلوز:

وعایت یکعده فعالی  هـای اسـ  کـت کارمنـدان صـحی جهـ  جلـوگیری مکـروا توبرکلوزانجـام داده ودرواععـا  کـت مکـروا 

اعـداما  وعـایوی  بوجود آیـد عامـل سـببی مـرض توبرکلـوزرا ازپیشـرف  بـت مری ـی توبرکلوزجلـوگیری مینمایـد. چهـارنوع

ایـن واکسـین بـرای ایفـال   BCG ( تیبیـق واکسـین٤( کشـ ، تشـخیص و تـداوی مقـدم مـرض توبرکلـوز ، )۰وجود دارد )

( ٢( آگـاهی و آمـوزش صـحی )۳موثر بوده و کوشش گردد کت هر چت زودتر بعداز تولد یفل نزدش واکسین تیبیق گـردد )

 مدحظت تماس ها و تداوی وعایوی.

 :توبرکلوزتداوی 

تقریباً تمام واععـا  توبرکلـوز را میتـوان موفقانـت تـداوی نمـود زیـرا ادویـت مـوثر موجـود بـوده و رژیـم تـداوی و مـد  زمـان 

 شـشدر رابیـت بـت توبرکلـوز تداوی این مرض نیز بصور  دعیق تعیین گردیده اسـ . موثریـ  تـداوی معیـاری شـش ماهـت 

خـارج شـش و واععـا  توبرکلـوز شـش شـد. رژیـم هـای تـداوی بـرای توبرکلـوز فیصـد با ۰۰بایـد واععـا    جدید سـمیرمثب  

 بصور  عموم مشابت میباشد.

  

 اساسات تداوی دوایی: 

 

اساس تداوی توبرکلوزشیموتراپی یاتـداوی دوایـی بـوده وهمچنـان یکـی ازمـوثرترین وسـیلت بـرای جلـوگیری انتشـار، عـود و 

 مقاوم  توبرکلوزمیباشد. 

 اهدا  اساسی تداوی توبرکلوزعبارتند از: 

 )معالجت مکمل مریض توبرکلوز)با ازبین بردن فوری بیشترین باسیل ها 

 جلوگیری مرگ ازباعث توبرکلوز فعال یا تاثیرا  موخرآن 

  های مخفی( مکرواجلوگیری عود/ناکامی توبرکلوز)با ازبین بردن 

 رکیا دوایی(جلوگیری انکشا  مقاوم  دوایی)با استفاده ازیک ت 

 کاهش انتشارسرای  بت دیگران 

 

 عرصه های عمومی تداوی دوایی

 

 را معالجت نماید.  بلغم مثب فیصد تمام واععا  جدید  ۸٨هد  تداوی دوایی اینس  کت حداعل 

 مهم ترین شرایی تداوی دوایی مناسا عبار  اس  از: 

 .نسخت درس )ترکیا صحیح، دوزصحیح( دوا  د توبرکلوز 

 صیت دواتنظیم تو 

 دوره های کافی تداوی 

 نظار  کافی جه  ایمینان بت نایل شدن شرایی فوق 

 دوا های توبرکلوزباید بصور  رایگان برای تمام مری ان عابل دسترسی باشد 

 

 مقررات تداوی دوایی

 بت استثنای یکتعداد حا   رژیم ها  توبرکلوزمری ان درصور  معالجت خواهد کرد کت:  

   شش ماه  زمی توصیت شود.دوا ها برای مد 

 .دوا بصور  منظم اخذ شود 

 .مریض درآغازتداوی وخام  شدید )یوریکت مریض ممکن عبل ازتاثیرا  دوا فو  نماید( نداشتت باشد 

 .باسیل ها درمقابل هردو دوا ایزونیازید و ریفامپسین مقاوم نباشد 
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    :مشاهده مستقیم تداوی

اینسـ  کـت یکنفرمشـاهده کننـده بایـد خـوردن ( Direct Observed Treatmentم )منظورازتـداوی تحـ  مشـاهده مسـتقی

تعیـین  مقـداردوای  د توبرکلوز توسی مریض را ببیند. با اینکارکسا ایمینان میگردد کت مریض دوای درس  را نظر بت 

 شده آن و در اوعا  تعیین شده میگیرد. 

DOT یـک یریقـت معیـاری تـداوی توبرکلوزاسـ  کـت توسـی سـازمان صـحی جهـان (WHO)  درهـردو ممالـک پیشـرفتت و

 . صنعتی پیشنهاد میگردد

 

دانستت شده اس  کت بدون مشاهده مناسا تداوی مری ان توبرکلوز بت احتمال زیاد مری ان دوا هایشان را بصـور  مـنظم 

تجرباه  ابرین چـانس خیرانکشـا  مقاومـ  دوایـی درمقابـل مکـروا ازدیـاد میبابـد.اخذ نکرده ویا کامدً آنرا ترک میکنند بنـ

نشان داده است که افراد بعد از مبتال شده به یک مریضای وقتیکاه ادویاه بارای شاان توصایه میشاود زمانیکاه ب باودی را 

کنناد فکار مای کنناد کاه حاصل می نمایند خوردن ادویه خاودرا فراماوش مای کنناد یاا اینکاه دوای خاودرا  قاهاناه قطا  مای 

 بسیارحایزاهمی  اس  تا ازاخذ منظم دوا بخصوص درمرحلت تشدیدی کورس کوتـاه DOTبدین منظور صحت یاب شده اند

 مد  تداوی دوایی ایمینان حاصل نمائیم.

نظار  روزانت تداوی  زم اس  تا میمین شد کت مری ان واععاً تمام دوا های  د توبرکلوز توصیت شده را تحـ  مراعبـ  

 کارمند تربیت شده اخذ میدارند. 

 :بلند بردن سطح آگاهی جامعه درکنترول توبرکلوز

لزادلاهبللزداا ییلل  دخیللساخلل خاماه درللتادل پاللراماترارللرزحایزار یز ا ت.زجایلل ازخلل داه درللتادیازز لل اتلل ا  لل ا

در تپتادرزهرتا ا تپل ادزتلاتافر لی اج  اازقرتات ایاا ایشزتقاازقر تادشکزکایزار یز ا تااتا .دتکارتمادر .صحیاهه ا

ازز ل ادلیپیلیتایل زا اجاکل ل ا ا ت دزررشلتازتلارزکاه درلتاجاچپ ناه درلتاالتااتلخواخزتشل ا  زنادلرترایزار یلز ادیاا ت 

دلفر لی اج  ا پارامایزار یز ا ازتپه ایزقفا ازدوا ایازز  دادله ج ئیکلتادپل ارالخلایا ایل تازخل ادلردحاجل  اخلزتافرل ما

ادیازز پ ایسهیالتادحییایزار یز الزاجتاز قزز ااشر ااجتادززدالزااصزلتالزتگ نادلدخارساقرزلدجپ دا

ا

اخلح اآرل جیاه درلتزخ داآدلز  اصلحیادیازز ل اادزلز اا ت.ازجای یزار یز دلدی ناه درتاادجیادلدزلدا جیآر

لزاایپ ااردوای ادای مات ا تاه درلتادی ز ل ا لتایزار یلز ادلصلزلییکتااشلکسادپ خل ایل زا اتلزداق الساعلالضازخل  ازعلرز ا

ااعالتتایزار یز الزادیاتپ خپ  اااادرتض نایزار یز ادشکزکایشزتقات واز  ا تااتادر .صحیادرزهرتا ا تپ د

اآر جیایزار یز ادله درتادیازز  :ا

 عالضالزاایپ اابردازقرتات ایااادی.زنا 

  جپگ دیکتادرترای زا الزادلت ف ادیپا ت اخحرخرزت ا  ج ادیی ا 

  دی.زناغ تبیمالزا  ج ادج 

  س ازطایپ ناز تپکتاه درتادرتض نالزای زت ادیپا تپ  

ا

 :آموزش صحی جهت بلند بردن آگاهی جامعه

زالسازاال زتیادرتضلیاالتادر .صلحیاارز ادردحاع دتاا ت اآدزخا   واتزدا تاش  لارز ادلردحادهلتازخل ا لتادلدر

درزهرللتا ا تپلل ایلل ازعللرز اصلل ل اابصللزااخللرفتاایشللارز داجعاتااصللزلتادلخلل ادر تپللتاتلل وااازز لل دادرتضلل ناالل ازتللما

تلع خ  تاههل ادر تپلتاایملتادرزهرلتاا ا تپل داالرعالاوااا ییپیل اتل ازعرز اا ت ااتا .دتکارتمادر .صحیات ااب اخرزت اتل 

ر یللز االل ایلل زا ادپ خل اق اللساعللالضازخلل اللیکمادلصللزلییکتااشللکسادلخلل ایل زا ا شللزداداکللمااللتادلردحاا تلل اا ز پلل ا لتایزا

ات ادپاجااتادریزای ااادرگاتزدداادتگرزناخرزت ا ازدواا

تی حاج  اآدز  اصحیا تااتادرتض ن اخزتش ا  زنااااتاه درتاز ا  مادیی ا اا ت ای  ی ا ا ت ا تای اشتاا ادهتازخ ا

ازتای زا اتیرا ا پیتااادازاج  اخزت الزالا ز تااتادا صحی اااتاد تادپ خ ازخذا ا ئیتدا تااصزلتاه  از د رل

ا

ا اهزدتکللتااصللزلتارسللاردواق اللساهیللزریر ازخلل ااا لل دالساالل ایلل زا ادپ خلل اق اللساعللالضازخلل ازدلل ادلزفم  سللا نا

ناصللحیاا تلل ااصللزلتایزار یز جپللز جتاتکللیاز زخللب تاالل.لگادریزایلل ااادللرگاادیردحسللزتادیشللزددااپلل ارتما  لدپلل ز

دازد زلاارز ات لیسیاخ  اج ادللزاحتااتازجای ادب ل واعییتازتمادرتضیاااضرلاتازتجل داتل ایرهل اخی خلیاال ایبصلی ا

ادپ اراد لیادپ خ اهه اآدز  اتی حاج  اصحیاارز ادرتض نا ازق لتاااه درتات دآال ا ا تپ دا

 اساسی در رابطه به مرض توبرکلوز:پیام های 
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ا

 مریضان توبرکلوز:برای 

 جپگ دیکتاتا ادازالزالا ز تااصزلتادپیتایزصیتادیکپی ایزار یز ت ادر اق اسااق تتااعالضادیب ت د 

 یشبی ااای زا ایزار یز لزتگ نازخ د 

  ی زا ا ی لتات واداپ خ ااتاعالضازخ 

 ا ئی جرر واارز اتا ای زا اض ایزار یز یزصیتادیشزداج زت ای زا الزااصزلتادقیقایر ی ا  

 Direct Observed Treatment  دیازز  ادلعالضایزار یز تا ا ا ا ا ت ات ای زا ایح ا ی لتادسا یت 

 جپگ دیکتااخرفتات اعحستادی. یل ادجلماااایپلیاخلزت الزاانزتل  ی ایل از ز اشل لدر االتادتگلرزناهیلزریر ا الزدوا

  پی اات اایمتاج  اهارات والزااسز ز ی داا تی داا ال ا دیمایفا کپی دادلت اقحریایفا پی اااآ رزادلخ کادفم

 ازدرز اهیل   ایشزتل تا لد ارضیازاق تای زا اض ایزار یز اعززل اه  بیایزلی ادیپا ت داجرر وا .داتا ا 

 تپززتیات ا ززق اایپ تیاازهزدادیآت افزلزسادر .صحیا تاتا الزای زا ادیپا ت اآر واخ  ت د

  لحعل ساالتادر .صلحیازطلال ات اه ااتاه  ادتگلرا  لسادکل نا لیا ا جیل از اجرر واتا ادلهرت ناای زا ایزار یز

دجی دادز اردرازطلتاالرز اتلا االجالهرل ادجلیالزافلرزجتا الزدوا لتاتلا االرز ادر .صلحیاه تل ای ل تتا پیل ایل ا

 ی زا ایزار یز تا ازدزدتادزدواتزدداا

ا

 :دارندمریضان توبرکلوز به نزدیک کسانیکه تماسبرای خویشاوندان و پیام 

 یزار یز ت ادر اق اساهیزریر ازخ داجرر واخزتش ا  زنادرتراتا ای زا ادپ خ الزادلت ف ا ا ت ازاادر لجلتا

خززجل اتلل اادرتضللیالزااللتاتللا ااتبصللیادتگللر از ا لل ما بززجلل ادزددااللتاجردلل تا للتاخزتشلل ا  زناتللا ایلل زا الزا

ع سدرتض نایزار یلز الزاز  گل وادازااالاز لیادلت ف ادیاپ ت اال حا یس ا تاتا ادلا لوایزار یز ایشزت ا ا ئی دالح

 ی اا ا تازدک نادزلدا ا ا ا ئی د

 لحع سادای ماتزت ا تادرتض نایزار یز دازایزار یز الزااصزلتادپیتالا ز تازخذادی زل ل ا اجررل واآ هل ازتپکل لالزا

 ز ج حا ایادجپ اتا اا ت ازاالزااتادر .صحیاداا لواابرت داا

 تات ادحسادتگر  سادک ناادیپا تپ ااا ت ااتادر .صحیادتگرفرخا دواتز  اآ ه اا ت اقبلساجرر وادرتض نایزار یز ا

ز ز ا  ماا ادز اردر .صحیا تاقبالسادلآ جل ایل زا ادیشل ایال سااگیر ل دادز ارا تل اتل االجالهرل ادجلیالزاآدل دوا

  ا ت ای ای زا ایزار یز ادلدر .صحیاه ت ااازز  ازدزدتات ا داا

 اللتایزار یز جسللای ادلصللزلییکتایزار یللز ایشللبی اتلل ت افللزلزسااللتاتلل ادر .صللحیاههلل ااجررلل واتللا اادشللکزک

 در تپتاای زا اارات دا

ا

 برای جامعه: پیام 

 ریر ازخ یزار یز ت ادر اق اساعالضاااهیز 

  تب ا تاارز اد تاایشارز دااجعاتاخرفتا ا ت اداکمازخ ایزار یز دزتاتاا ت 

  یشبی ااای زا ایزار یز لزتگ نازخ 

  ی زا ا ی لتات واداپ خ ااتاعالضازخ 

 جرر واتلا اتبصلیالزادلزهاال  اخلزت ادشلکزکاالتایزار یز دلت فل ادیپا ئیل ازقل زحاعایلیا پیل دااصلزلتا ل فیا

 تب ادذ زلالزا ا ا پی ای ااتا .دتکارتمادر .صحیاهه ادر تپتااراددا

 خلززتایا دل سالزواجل  اخلزتاههل اغلذز  فی ااعلاازلصلحتاخلزتادلخل  ززدواااجلززااالاتلپیاخلزتاآفال تادلزیل جا

 هیزریر ادر ایزار یز اشا لدیرادد

 زفرزدا تای زا ایزار یز الزادلت ف ادیپا تپ اا ت ادازاج  اض ایزار یز الزااصزلتادپیتاارز ادل تا لتاارزتشل نا

 دیزصیتادیشزداا اناقحرازخذاا زل  

 

 به ا مــــــــید جهان عاری از توبرکلوز

 توبرکلوز مهفید تهه  امیذ دنیا  مهش 
 

 

 

 

 


