تعريف استبنذارد مورد فلج شل حبد

١ط ثي٘بض ٗجتال ث ٠كٔح قْ ٛبُ٢بٛي ثس ٙٝؾبثو ٠هجٔي يب يطث ٠اظ خ٘ٔ١ ٠ط ًٞزى ظيط  15ؾبّ ثب تكريـم
ُئ ٚثبض ٟيب ١ط ٗٞضز ٗظ ٜٙٞث ٠كٔح اَلبّ زض ١ط ؾٜي .
تؼطيق ػبٗيب :٠ٛقطٝع ١ط كٔح ٛبُ٢بٛي.
دستورالعمل كشوري فلج اطفبل :
كٔح اَلبّ يي ػلٛٞت حبز ٝيطٝؾي ثب زاٗ ٠ٜاي ٗتـيط اظ ػلٛٞت ثس ٙٝػالٗت تب ٜٜٗػيت آؾپتيي،
كٔح ٗ ٝطٍ اؾت ٞ٘ٛ( .زاض ق٘بض 1 ٟنلح 1 ٠پيٞؾت )
عبمل بيمبريسا :
ٝيطٝؼ ٝحكي پٓٞيٞاؾت ً ٠زض ؾ ٠تيپ ( ٗ )3ٝ2ٝ1ي تٞاٛس ؾجت ايدبز ثي٘بضي قٞز  .اظ ثي٘بضاٙ
كٔدي زض اًثط اٝهبت ٞٛع ٝ 1يطٝؼ خسا ٗي قٞز ٞٛ .ع ً٘ 3تط اظ ٞٛع  1قبيغ ثٞزٞٛ ٝ ٟع  2اظ حساهْ ٗٞاضز
خسا ٗي قٞز ٞٛ .ع ٗ 1ؿئ ّٞاؿٔت اپيسٗي ١بؾت  ٝاؿٔت ٗٞاضز پٓٞيٛ ٞبقي اظ ٝاًؿ ٚضا ٞٛع  3ٝ2ثبػث
ٗيقٛٞس .
اپيذميولوشي :
ٝهٞع :
ٗٞاضز تي ُيط  ٝاپيسٗي ١ب اًثطا" زض تبثؿتب ٝ ٙپبئيع ضخ ٗي زٜ١س  .كٔح اَلبّ زض ١ط ؾٜي ٌٗ٘ ٚاؾت اتلبم
اكتس ٓٝي ثيكتط ثي٘بضي ًٞزًبٞٛ ٝ ٙخٞاٛب ٙاؾت  .ث٢جٞز اؾتبٛساضز١بي ظٛسُي ٗي تٞاٛس ٗٞخت ثطٝظ ثي٘بضي
زض ؾٜي ٚثبالتط زض اكطازي قٞز  ٠ً ،زض ًٞزًي ث ٠ايٜ٘ي ٛبقي اظ ػلٛٞت زؾت ٛيبكت ٠اٛس  .زض خب١بيي ً٠
ٝيطٝؼ پٓٞي ٞقبيغ اؾت  ،پبزت ٚػٔي ٠ؾٞٛ ٠ع ٝيطٝؼ  ،اظ َطين ثي٘بضي ذليق يب ػلٛٞت ثس ٙٝػالٗت زض
ؾٜي ٚظيط  5ؾبّ ثٞخٞز ٗي آيس .
ٗتؼبهت اثتالء ث ٠يي ٞٛع ٝيطٝؼ كٔح اَلبّ  ،ايٜ٘ي ٛؿجت ث ٠آٞٛ ٙع ثطاي ت٘بٕ ػ٘ط ًؿت ٗيكٞز ٓٝي
ٗهٛٞيت ٗتوبَغ ثي ٚؾٞٛ ٠ع ٝيطٝؼ كٔح اَلبّ ٝخٞز ٛساضز  ٝث٘٢ي ٚػٔت كطز ٗجتالء ث ٠كٔح اَلبّ ضا
ثِٜ٢بٕ اثتالء ث ٠ثي٘بضي ثبيس ٝاًؿيٞ٘ٛ ٠ٜز .

مخسن :
ت٢ٜب ٗرعٝ ٙيطٝؼ  ،اٛؿب ٙاؾت  .زض ٗحيٍ ؿيطظٛس ٟزضٗست ًٞتب١ي اظ ثيٗ ٚي ضٝز .
راههبي انتقبل :
زض ٜٗبَوي ًٝ ٠يؼيت ث٢ساقتي آ٢ٛب زض ؾُح پبئيٜي اؾت ٝيطٝؼ ٗؼ٘ٞال" اظ َطين ٗسكٞػي –
ز١بٛي ؾطايت ٗي ًٜس  .زض خب١بيي ًٝ ٠يؼيت ث٢ساقتي ُٗٔٞثي زاضٛس  ،اٛتكبض اظ َطين تٜلؿي اؾت .
ٝيطٝؼ زض ٗسكٞع آؾبٛتط َ ٝي ٗست ظٗبَٞ ٙالٛي تطي ٛؿجت ث ٠حٔن هبثْ خساؾبظي اؾت .

ػ٘ٗٞب"  7-14ضٝظ زض ٗٞاضز كٔدي اؾت ٓٝي اظ  3-35ضٝظ ٛيع ُعاضـ قس ٟاؾت .
دوره سرايت :
زهيوب" قٜبذت ٠قسٛ ٟيؿت.زض١ط ز ٝكطٕ كٔدي  ٝثس ٙٝػالٗت ٝ ،خٞز ٝيطٝؼ كٔح اَلبّ ضا ٗي تٞاٙ
ظطف  36ؾبػت پؽ اظ ثطٝظ ػلٛٞت  ،زض حٔن  ٝيب پؽ اظ  72ؾبػت  ،زض ٗسكٞع اثجبت ٞ٘ٛز ٝ .يطٝؼ حسٝز
١ 1لت ٠اظ حٔن ١ 3-6 ٝلت٘١ ٠طا ٟثب ٗسكٞع زكغ ٗي قٞز ٗ .جتاليب ٙاظ حسٝز يي ١لت ٠پيف اظ ثطٝظ ػالئٖ
ػبْٗ آٓٞزُي ١ؿتٜس .
بيمبريسائي :
ت٘بٗي اكطاز ٗؿتؼس اثتالء ١ؿتٜس ٓٝ ،ي ٗٞاضز كٔدي ٛبزض اؾت  .ػلٛٞت ثس ٙٝػالٗت ؾجت ايدبز
ايٜ٘ي َجيؼي ػٔي٘١ ٠بٞٛ ٙع ٝيطٝؼ كٔح اَلبّ ٗي قٞز .ح٘ٔ ٠ثبٞٛيٛ ٠بزض ثٞزٛ ٝ ٟبقي اظ آٓٞزُي ثٞٛ ٠ع
زيِط ٝيطٝؼ پٓٞي ٞاؾت ٞٛ .ظازا ، ٙزاضاي ايٜ٘ي ؿيطكؼبّ ٗبزضي ١ؿتٜس.تعضين ١بي ػًالٛي زض ذالّ زٝضٟ
٢ٛلتِي ٌٗ٘ ٚاؾت ٗٞخت ثطٝظ كٔح زض ٘١ب ٙػً ٞثب ؾبيط اػًبء قٞز .
تظبهرات ببليني :
زض ػلٛٞت٢بي ثس ٙٝػالٗت  ،كطز آٓٞز ٟػالئ٘ي اظ ثي٘بضي ٛكب٘ٛ ٙي ز١س  ٝثطاي زضٗبٗ ٙطاخؼ٘ٛ ٠ي ًٜس ٓٝي
ٗي تٞاٛس ٝيطٝؼ پٓٞي ٞضا ث ٠زيِطا ٙاٛتوبّ ز١س  .پٓٞيٗٞئيت كٔدي زاضاي  2كبظ ٗيٜٞض ٗ ٝبغٝض اؾت  .زض كبظ
ٗيٜٞض ( كٔح اَلبّ ذليق )  ،تت  ،ثيحبٓي  ،ؾطزضز  ،آثطيعـ اظ ثيٜي  ٝاؾتلطاؽ ٝخٞز زاضز ً ٠زض نٞضت
تجسيْ آ ٙث ٠كبظ ٗبغٝض (كٔح اَلبّ قسيس )  ،زضز قسيس ػًالٛي  ،ؾلتي ُطز ٙثب يب ثس ٙٝكٔح قْ ٛيع ث ٠آٙ
ايبكٗ ٠ي قٞز ي٘ ٚاي ٠ٌٜكٔح ػًالت تٜلؿي  ٝثٔغ ٛيع ظٛسُي ثي٘بض ضا ت٢سيس ٗي ًٜس .

ٗٞيغ كٔح قس ٟثٛ ٠بحي ٠ؾٔ١ ّٞبي ػهجي آؾيت زيس ٟزض ٛربع يب ٗـع ثؿتِي زاضز  .ثطٝظ ػلٛٞت ثسٙٝ
ػالٗت ٞٗ ٝاضز ذليق ثي٘بضي ٗؼ٘ٞال" ٗتدبٝظ اظ نس ثطاثط ٗٞاضز كٔدي اؾت ثرهٞل اُط آٓٞزُي زض اٝايْ
ػ٘ط ثبقس  .كٔح اَلبّ ضا ٗي تٞا ٙثهٞضت ثبٓيٜي تكريم زاز ٓٝي اٌٗب ٙاقتجب ٟثب ػلٛٞت٢بي ػهجي زيِط ٝ
ؾبيط حبالت كٔدي ٛيع ٝخٞز زاضز .
اٛتطٝ ٝيطٝؼ ١بي زيِط ( ٞٛع ٝ ٝ ) 71 ٝ 70يطٝؾ٢بي ًًٞؿبًي (ُطٞٛ A ٟٝع ٛ ) 7يع ٌٗ٘ ٚاؾت ؾجت
ػلٛٞت٢بي ٗكبث ٠كٔح اَلبّ قٛٞس ً ٠آجتٗ ٠ؼ٘ٞال" ذليق تط ٘١ ٝطا ٟثب ػالئٖ ػ٘ٗٞي ً٘تط  ،كٔح ثبهي٘بٛسٟ
خعئي ٛ ٝبچيع ١ؿتٜس .
ؾٜسضٕ ُئ ٚثبضٛ ٟيع ٌٗ٘ ٚاؾت قجي ٠كٔح اَلبّ ثبقس ٓٝي ٗؼ٘ٞال" ثب تت  ،ؾطزضز  ،آثطيعـ ثيٜي ٝ
اؾتلطاؽ ٘١طاٛ ٟيؿت .
تشخيص افتراقي :
اضظيبثي آٝي ٠ثبٓيٜي ث ٠پعقي اخبظٗ ٟي ز١س تب ؾبيط ػْٔ كٔح ثٞيػٜٜٗ ٟػيت ثبًتطيبّ  ،يطث ٝ ٠كٔح
ٗـعي ضا حصف ٘ٛبيس .
كٔح اَلبّ زض ثس ٝاٗط ٌٗ٘ ٚاؾت ثب ؾٜسضٕ ُئ ٚثبضٗ ، ٟئيت ػطيي ٞٛ ٝضيت يطث ٠اي اقتجب ٟقٞز  .خسّٝ
شيْ ثيبِٛط ثطذي اظ تلبٝت٢بي ػ٘س ٟكٔح اَلبّ ثب ؾبيط ػلٛٞت٢بي كٔح زٜ١س ٟاؾت :
ػالئٖ
پٓٞيٗٞئيت

ُئ ٚثبضٟ

ٞٛضيت يطث ٠اي

ٗئيت ػطيي

اؾتوطاض كٔح

 2تب  4ضٝظ

يي ضٝظ تب يٌ٘بٟ

چٜسؾبػت تب 4ضٝظ

چٜسؾبػت تب 4ضٝظ يب ثيكتط

تت زض قطٝع ثي٘بضي

ٝخٞز زاضز

ٝخٞز ٛساضز

ٗؼ٘ٞالً ٝخٞز ٛساضز

اؿٔت ٝخٞززاضز

ٝيؼيت كٔح زض اٛسإ ١ب

ؿيطٗتوبضٙ

ٗتوبضٙ

ؿيطٗتوبضٙ

ٗتوبضٙ

آٌتطٗٝيُٞطاكي

ؿيطػبزي

ػبزي

ػبزي

ػبزي

 -1ؾًٞ ٚزى ظيط  5ؾبّ ثبقس .
 -2قطٝع كٔح ٘١طا ٟثب تت ثبقس .
 -3كٔح َي ٗست  4ضٝظ ًبْٗ قس ٟثبقس .
 -4كٔح اٛسإ ١ب ؿيط هطي ٠ٜثبقس .

اُط تؼساز ٗٞاضز ٗجتالء ث ٠كٔح اَلبّ ًٖ ثبقس  ،تكريم ٗٞاضز ٗجتالء ث ٠پٓٞيٗٞئيت اظ ؾبيط ػْٔ
كٔدي تٞؾٍ آظٗبيكِب ٟنٞضت ٗي ُيطز .
ثط اؾبؼ تٞني ٠ؾبظٗب ٙخ٢بٛي ث٢ساقت  ،تكريم آظٗبيكِب١ي ثب خسا ًطزٝ ٙيطٝؼ اظ ٗسكٞع
ثي٘بض اٛدبٕ ٗي پصيطز  .چ ٙٞزكغ ٝيطٝؼ زض ٗسكٞع ٗتـيط اؾت ثبيس ٗ ٠ٛٞ٘ٛ 2سكٞع ثلبنٔ 24 ٠ؾبػت اظ
يٌسيِط ُطكت ٠قٞز ٝ .يطٝؼ ٝحكي پٓٞي ٞت٢ٜب ػٔت ثطٝظ كٔح اَلبّ ٛيؿت  .ثٜسضت كٔح اَلبّ زض اثط ٝيطٝؼ
ظٛسٞٗ ٟخٞز زض ٝاًؿ ٚذٞضاًي پٓٞيٛ ) OPV ( ٞيع ايدبز ٗي قٞز  .زض چٜي ٚحبٓتي  ،ؾبثو ٠زضيبكت ٝاًؿٚ
ذٞضاًي كٔح اَلبّ تب  28ضٝظ هجْ اظ كٔح  ٝيب ت٘بؼ ٛعزيي ثب كطزي ً ٠تب  75ضٝظ هجْ اظ قطٝع كٔح ٝاًؿٚ
زضيبكت ًطز ٟاؾت زيسٗ ٟي قٞز .
ٝاًؿ ٚكٔح اَلبّ ثبػث حلبظت ثب زضنس ثبال زض ثطاثط ٝيطٝؼ ٗي قٞز  ٝث 2 ٠قٌْ زض زؾتطؼ
اؾت .
ٝ -1اًؿ ٚذٞضاًي پٓٞي : ) OPV ( ٞاظ ضا ٟز١ب ٙذٞضاٛسٗ ٟي قٞز  ،تدٞيع آ ٙآؾب ٙاؾت  ،اضظاٗ ٙي ثبقس ،
ايدبز ٗهٛٞيت ضٝز ٟاي ًطز ٝ ٟثبػث هُغ اٛتوبّ ٝيطٝؼ ٝحكي ثًٞ ٠زًب ٙزيِط ٗي قٞز  .زض ١ط 10
ٗئي ٙٞزظ تدٞيع قس ٟؾجت ثطٝظ ٞٗ 3ضز كٔح ٝاًؿيٜبّ ٗي ُطزز .
ٝ -2اًؿ ٚتعضيوي پٓٞي : )IPV( ٞثب ايدبز ٗوساض ًبكي پبزت ٚزض ؾطٕ  ،اظ ثطٝظ كٔح ٝاًؿيٜبّ خُٔٞيطي ٗي
ًٜس ٗ ،هٛٞيت ضٝز ٟاي ثؿيبض ً٘ي ايدبز ًطز ٟزض ٛتيدًٞ ٠زى اي٘ ٚقس ٟثب ٗ IPVي تٞاٛس ٝيطٝؼ ٝحكي
ضا ث ٠زيِطاٜٗ ٙتوْ ًٜس ُ ،طا ٙاؾت ٛ ،يبظ ث ٠آٗٞظـ ًبضًٜب ٝ ٙتد٢يعات تعضين زاضز .
زض ايطاٝ ٙاًؿ ٚذٞضاًي كٔح اَلبّ (  (OPVثهٞضت ضٝتي ٚزض ثس ٝتٓٞس ٗ 1/5 ،بِ١ي ٗ 3 ،بِ١ي 4/5 ،
ٗبِ١ي  4-6 ٝؾبِٓي ثًٞ ٠زى ذٞضاٛسٗ ٟي قٞز ( .ثطاي ًؿت اَالػبت ثيكتط زض ذهٞل ٢ِٛساضي ٝاًؿٚ
 ٝظٗب ٙايٜ٘ؿبظي زض ًٞزًبٛي ً ٠ث٘ٞهغ ٗطاخؼٌٛ ٠طز ٟاٛس  ،ث ٠زكتطچ ٠ثطٛبٗ ٝ ٠ضاٜ٘١بي ايٜ٘ؿبظي ٗطاخؼ٠
قٞز ).
درمبن :
تبً ٜٙٞزاضٝي اذتهبني ٜٗبؾجي ثطاي زضٗب ٙكٔح اَلبّ پيسا ٛكس ٟاؾت ٓ ،صا :
آق – ثي٘بضاٛي ً ٠تبثٔٞي ػلٛٞت ؿيطكٔدي زاضٛس ثبيستحت زضٗب ٙػالٗتي ثب ٗؿٌ١ ٚبهطاض ُطكت ، ٠زضنٞضت
ٓع ٕٝتب هُغ تت زض ضذترٞاة اؾتطاحت ًطز ٝ ٟاظ ٝضظـ ؾرت تب چٜس١لت١ ٝ ٠طُ ٠ٛٞتعضين ػًالٛي اختٜبة
٘ٛبيٜس .

ة – ثي٘بضاٛي ً ٠زچبض كٔح قْ حبز قس ٟاٛس ثبيس تٞؾٍ پعقٌي ً ٠زض ثي٘بضي٢بي ػهجي تدطث ٠زاضز اضظيبثي
قٞز  .ثسٓيْ ذُط ٝهل ٠تٜلؿي  ،ثي٘بضاٛي ً ٠اقٌبّ زض ثٔغ  ،يؼق ػًالت ؾط ُ ،طز ٙيب ت ٠ٜزاضٛس ثبيس زض
ثي٘بضؾتبٗ ٙد٢ع ثؿتطي قٛٞس .

پيش آگهي :
ٗيعاً ٙكٜسُي كٔح اَلبّ كطٕ كٔدي ٗؼ٘ٞال" ً٘تط اظ  %5اؾت ٗ .طٍ ؿبٓجب" زض اثط ٝهل ٠تٜلؿي
اتلبم ٗي اكتس  .ث٢جٞزي ثٝ ٠ؾؼت ػًالت زضُيط ثؿتِي زاضز  .تب قف ١لت ٠پؽ اظ ثطٝظ كٔح آؾيت ١بي
هبثْ ثطُكت ث٢جٞز پيسا ًطز ٝ ٟػًالتي ً ٠پؽ اظ ١ 6لتٜٞ١ ٠ظ كٔح ١ؿتٜس ثطاي ٘١يك ٠كٔح ثبهي ٗي
ٗبٜٛس.
١طُ ٠ٛٞث٢جٞزي ً ٠پؽ اظ آ ٙحبنْ قٞز خعئي ثٞز ٝ ٟث ٠انالح ٗدسز ػًالت ثؿتِي زاضز تب ث٢جٞز ػهت .

ريشه كني فلج اطفبل :
 -1تعريف :
يؼٜي ظٗبٛي ً١ ٠يچ ٗٞضزي اظ كٔح اَلبّ ثطٝظ ٌٜٛس  ٝػبْٗ ثي٘بضي (ٝيطٝؼ ٝحكي كٔح اَلبّ ) ثُٞض ًبْٗ
اظ ٗحيٍ حصف قٞز .
 -2فوايذ :
 نطك ٠خٞيي ١عي١ ٠ٜبي ايٜ٘ؿبظي خبضي ػٔي ٠كٔح اَلبّ ػسٕ اثتالء ث ٠كٔح اَلبّ زض ٛتيد ٠اظ ثي ٚضكت ٚاحت٘بّ ذُط ٗطٍ ٗ ٝؼٔٓٞيت ٛبقي اظ ثطٝظ كٔح اَلبّ ًب١ف ١عي١ ٠ٜبي تٞاٛجركي  ٝزضٗبٛ ٝ ٙيع يبيؼبت ضٝاٛي ٛبقي اظ ٝخٞز كطز ٗؼٔ ّٞزض ذبٞٛازٟ -توٞيت زيِط ثطٛبٗ١ ٠بي ٗطاهجت٢بي ث٢ساقتي آٝي٠

راهكبرهبي حصول به ريشه كني فلج اطفبل :
ايمنسبزي جبري :
ٝاًؿ ٚذٞضاًي كٔح اَلبّ ٝ ،اًؿ ٚاٛتربثي ؾبظٗب ٙخ٢بٛي ث٢ساقت ثٞز ٠ً ٟاثطثركي  3زظ آ ٙحسٝزا"
ٗ %85ي ثبقس  ٖ١ .اً ٜٙٞايٝ ٚاًؿ ٚثهٞضت خبضي زض ًكٞض ٗب ثٌبض ٗي ضٝز ٓٝ .ي حتي اُط پٞقف
ايٜ٘ؿبظي خبضي  ٖ١ %100ثبقس ٘ٛي تٞا ٙثي٘بضي ضا زض خبٗؼ ٠ضيكٞ٘ٛ ًٚ ٠ز  ٝثبيس اظ  3ضٝـ زيِط
ايٜ٘ؿبظي ث٢طُ ٟطكت ً ٠ػجبضتٜس اظ :


روزهبي ملي ايمنسبزي ( : ) NIDs

يؼٜي ضٝظ١بيي ً ٠زض آًٔ ٙيًٞ ٠زًب ٙؾٜي ٚظيط  5ؾبّ ثس ٙٝتٞخ ٠ث ٠ؾبثو ٠ايٜ٘ؿبظي هجٔي ٝ ،اًؿٚ
ذٞضاًي كٔح اَلبّ زضيبكت ٗي ًٜٜس ًٞٗ ٠خت هُغ اٛتوبّ ٝيطٝؼ ٝحكي  ٝخبيِعي ٚآ ٙثب ٝيطٝؼ ٝاًؿٚ
 ٝزؾتيبثي ؾطيؼتط ث ٠پٞقف ثبالي ٝاًؿيٜبؾي ٙٞزض ًكٞض ٗي قٞز  .اي ٚايٜ٘ؿبظي ثبيس ١ 4-6لت ٠ثؼس
تٌطاض قٞز  .ظٗب ٙاي ٚايٜ٘ؿبظي ثبيس ِٜ١بٗي ثبقس ً ٠اٛتوبّ ثي٘بضي ث ٠پبئي ٚتطي ٚحسذٞز ضؾيس ٟثبقس (
ظٗؿتب ٝ ٙث٢بض ) .


ايمنسبزي در پبسخ به بروز موارد فلج شل حبد :

اُط ٗٞضز كٔح قْ حبز ًكق قس ٟزض ضٝؾتب ٗي ثبقس ثبيس ت٘بٗي ًٞزًب ٙظيط  5ؾبّ ضٝؾتب ضا ٝاًؿيٞ٘ٛ ٠ٜز
ٓٝي اُط ثي٘بض ٗجتالء ث ٠كٔح قْ حبز ؾبً ٚق٢ط ثبقس ثبيس ًٞزًب ٙظيط  5ؾبّ پبٛهس ذبٞٛاض اَطاف ثي٘بض ضا
ٝاًؿيً ٠ٜطز  .ايٜ٘ؿبظي ثبيس زض ٞٛ 2ثت  ٝثلبنٔ ٠يٌ٘ب ٟنٞضت ُيطز ٌٛ .ت ٖ٢ٗ ٠ايٜؿت ً ٠ػْ٘
ٝاًؿيٜبؾي ٙٞثبيس ثؼس اظ ُطكتٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٚسكٞع اظ ثي٘بض  ٝيب ٗٞاضز ت٘بؼ ثبقس .


ايمنسبزي پبك سبزي ( : ) Mopping – up

يٌي زيِط اظ ضاٌ١بض١بي زؾتيبثي ث ٠ضيكًٜ ٠ي كٔح اَلبّ ثٞز ٝ ٟزض ٞٛاحي پطذُط نٞضت ٗي ُيطز  .زض ايٚ
ضٝـ ًٞ ٠٘١زًب ٙظيط  5ؾبّ ضا ثس ٙٝتٞخ ٠ث ٠ؾبثو ٠ايٜ٘ؿبظي هجٔي ث ٠ضٝـ ذب ٠ٛث ٠ذب ٝ ٠ٛثلبنٔ ٠يٌ٘بٟ
ٝاًؿيٗ ٠ٜي ًٜٜس .


مراقبت ( : ( Surveillance

ثُٞض ذالنٗ : ٠طاهجت ; خ٘غ آٝضي اَالػبت ثطاي اهسإ .

ٗطاهجت يؼٜي خ٘غ آٝضي ٜٗظٖ ٗ ٝؿت٘ط  ،پطزاظـ  ،تدعي ٝ ٠تحٔيْ  ٝتلؿيط زاز١ ٟبي ث٢ساقتي زض خطيبٙ
تٞنيق  ٝپبيف يي ٝاهؼ ٠ث٢ساقتي ،ثب اي١ ٚسف ً ٠اظ اَالػبت حبنٔ ٠خ٢ت ثطٛبٗ ٠ضيعي  ،اخطا  ٝاضظيبثي
ٗساذٔ ٠اي ث٢ساقت ػ٘ٗٞي  ٝثطٛبٗ١ ٠بي ثتٞا ٙاؾتلبزٞ٘ٛ ٟز .
ٗطاهجت ٗٞخت تؼيي ٚخ٘ؼيت ١بي زض ٗؼطو ذُط ٗ ٝحْ ١بي پطذُط ٗي ُطزز .
* مراقبت فلج شل حبد :
آق -ثسيٗ ٚؼٜب ًٞٗ ٠٘١ ٠اضز ٗظ ٜٙٞث ٠كٔح اَلبّ زض ًٔي ٠ؾٜي ٝ ٚاكطاز ٗجتالء ث ٠كٔح قْ حبز اظ خ٘ٔ٠
ُئ ٚثبض ٟزض ؾٜي ٚظيط  15ؾبّ ثبيس ٗٞضز خؿتد ٝ ٞثطضؾي هطاض ُيطٛس ً ٠اظ ايَ ٚطين ٗي تٞا ٙخ٘ؼيت
١بي زض ٗؼطو ذُط ٜٗ ،بَن پطذُط  ٝخب١بيي ضا ًٝ ٠يطٝؼ ٝحكي ً٘بًبٝ ٙخٞز زاضز قٜبؾبيي  ٝ ،ثطاي
ٗوبثٔ ٠ثب آ ٙثطٛبٗ ٠ضيعي ٞ٘ٛز  .زض قجٌ١ ٠بي ًبضآٗس ١ط ٗٞضز كٔح قْ حبز ،حساًثط ظطف ٗست  7ضٝظ ًكق
ُ ٝعاضـ ٗي قٞز .
ة -ثطضؾي ثي٘بض  ٝخ٘غ آٝضي ٗ ٠ٛٞ٘ٛ 2سكٞع ٜٗبؾت** حساًثط َي  14ضٝظ پؽ اظ ثطٝظ كٔح .
جٝ -ن١ ٠ٛٞ٘ٛ ّٞب ث ٠آظٗبيكِب ٟتحت قطايٍ ُٗٔٞة َي حساًثط  3ضٝظ .
ز -اؾبّ خٞاة آظٗبيكِب ٟثٝ ٠احس ٗطاهجت كٔح قْ حبز َي  28ضٝظ .
١ـ -پيِيطي ثي٘بض ٗجتالء ث ٠كٔح قْ حبز پؽ اظ  60ضٝظ ثؼس اظ ثطٝظ كٔح .
َ -ٝجو ٠ثٜسي ٢ٛبيي ٗٞضز ٗجتالء ث ٠كٔح قْ حبز حساًثط ظطف  90ضٝظ پؽ اظ ثطٝظ كٔح .
ظ -ت٘بٕ ٗٞاضز كٞم ثبيس ث ٠زهت زض كطٕ ثطضؾي *** ثي٘بض ثهٞضت تبيپ زض ٛ 3ؿر ٠تبيپ قس ٝ ٟزض ٗطًع
ث٢ساقت ق٢طؾتب ، ٙاؾتب ٝ ٙازاض ًْ ٟپيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب ثي٘بضي٢ب ٢ِٛساضي قٛٞس .

مراقبت فعبل :
ثٜ٘ظٞض اَ٘يٜب ٙاظ ٗطاهجت خبضي كٔح قْ حبز  ٝپبيف آٗ ، ٙطاهجت كؼبّ ث ٠نٞضت ١لتِي ث٠
اخطازضٗي آيس ثسيٜٗ ٚظٞض كطٕ ق٘بض ****2ٝ 1ٟپبيف ١لتِي تٌ٘يْ ٝاضؾبّ ٗي ُطزز.
 كطٕ ق٘بض 1 ٟث ٠نٞضت ١لتِي تٞؾٍ ًبضقٜبؼ ٗؿئ ّٞثبظزيس ًٜٜس ٟتٌ٘يْ ذٞا١س قس  .ؾتٛ ٙٞبٕ ٝاحسظٗبٛي تٌ٘يْ ٗي قٞز ٞٗ ٠ً ،ضز ٗثجت يبكت قس ٟثبقس ً ٠زض اي ٚنٞضت ٛبٕ ثرف  ٝثي٘بضؾتب ٙهيس ٗي

ُطزز  .زض ضزيل٢بي ثؼسي تؼساز ُ AFPعاضـ قسُ ، ٟعاضـ ٛكس ٝ ٟخ٘غ ٗٞاضز نلط ث ٠نٞضت ثؿتطي ٝ
ؾطپبيي زض ؾتٗ ٙٞطث ٌٞهيس ٗي ُطزز  .حت٘ب" ث ٠ؾت ٙٞشًط زاليْ ػسٕ ُعاضـ تٞخ ٠ذٞا١س قس  .اي ٚكطٕ
تٌ٘يْ قس ٟزض آذط ١ط ١لت ٠ثٛ ٠حٞي ثٗ ٠طًع ث٢ساقت اؾتب ٙاضؾبّ ذٞا١س قس ً ٠آٝي ٚضٝظ ١لت ٠ثؼس اظ
ٛظط ضئيؽ ٗطًع ث٢ساقت اؾتب ٙثِصضز .
* ٞ٘ٛزاض كطايٜس ٗطاهجت  ،نلح 2 ٠پيٞؾت
** ٗ ٠ٛٞ٘ٛسكٞع ٜٗبؾت زض نلح 9 ٠قطح زاز ٟقس ٟاؾت .
*** كطٕ ثطضؾي  ٝضاٜ٘١بي تٌ٘يْ كطٕ  ،نلحبت  11-3پيٞؾت .
**** كطٕ ق٘بض ، 2ٝ 1 ٟنلحبت  13ٝ12پيٞؾت .
 -2كطٕ ق٘بض 2 ٟتٞؾٍ ٗطًع ث٢ساقت اؾتب ٙتٌ٘يْ ٗي قٞز  .زض ؾت ٙٞاٛ ّٝبٕ ق٢طؾتب٢ٛبي اؾتب ٙهيس
قس ٟزض ؾت٢ٛٞبي ثؼسي ثط حؿت ٗٞضز  ،تؼساز ٗٞاضز ُ AFPعاضـ قسٛ ٝ ٟكسٗ ٝ ٟد٘ٞع آ ٙثط حؿت
ثؿتطي  ٝؾطپبيي تٌ٘يْ ٗي قٞز  .تٞخ ٠قٞز زض ق٢طؾتبٛي ًٞٗ ٠ضزي ٗكب١سِٛ ٟطزيس ٟكطٕ ثب شًط ٗٞضز
نلط تٌ٘يْ ذٞا١س قس  .اي ٚكطٕ زض ضٝظ ا١ ّٝلت ٠تٌ٘يْ قس ٟيي ثطٍ آ ٙث ٠زكتط ضيبؾت زاٛكِب ٟػٕٔٞ
پعقٌي  ٝثطٍ زيِط ث ٠ازاض ًْ ٟپيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب ثي٘بضي٢ب ٘ٛبثط ذٞا١س قس

ٗكطٝح اهساٗبتي ً ٠ثبيس پؽ اظ ًكق ١طثي٘بض ٗجتالء ث ٠كٔح قْ حبز زض قجٌ ٠ث٢ساقت  ٝزضٗبٙ
ًكٞض نٞضت ُيطز ثهٞضت شيْ اؾت :

×

پؽ اظ زضيبكت ُعاضـ ًكق ٗٞضز كٔح قْ حبز تٞؾٍ ٗطًع ث٢ساقتي زضٗبٛي  ،نحت ُعاضـ ،

ثطضؾي قس ٝ ٟپؽ اظ تأئيس  ،ثالكبنٔٗ ٠كرهبت  ٝآزضؼ ثي٘بضي ثهٞضت (تٔلٜي –زٝضِٛبض) ثٗ ٠طًع ث٢ساقت
ق٢طؾتبُ ٙعاضـ قٞز  ٝاهسإ ث ٠تٌ٘يْ كطٕ ثطضؾي ُطزز .

×

ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتب ٙپؽ اظ زضيبكت ُعاضـ  ،ثبيس زض ًٞتب١تطي ٚظٗب ٌٚ٘ٗ ٙث٠

ثي٘بض ٗطاخؼ ٝ ٠پؽ اظ تأئيس كٔح قْ حبز :
 -1كطٕ ثطضؾي ضا تٌ٘يْ ًٜس ،
 -2اَطاكيب ٙثي٘بض ضا ثٜ٘ظٞض يبكتٞٗ ٚاضز كٔح زيِط ٗؼبي٘ٛ ٠ٜبيس ،
 -3ز٘ٛ ٝـٗ ٠ٛٞسكٞع ٜٗبؾت اظ ثي٘بض ت٢يًٜ ٠س (ثٜ٘ظٞض حه ّٞاَ٘يٜب ٙاظ اضؾبّ ث٘ٞهغ ١ ٠ٛٞ٘ٛبٗ ،طًع
ث٢ساقت ق٢طؾتبٗ ٙي تٞاٛس ضأؾب" ٛؿجت ث ٠اضؾبّ ١ ٠ٛٞ٘ٛب اهسإ ًطز ٝ ٟاظ آظٗبيكِب ٟضؾيس زضيبكت ٘ٛبيس )
،
 -4كطٕ زضذٞاؾت آظٗبيف  *٠ٛٞ٘ٛضا تٌ٘يْ  ٝث ٠زاٛكٌس ٟث٢ساقت زاٛكِب ٟػٔ ٕٞپعقٌي ت٢طا ٙاضؾبّ ٘ٛبيس،
 -5زض نٞضتيٌ ٠ثي٘بض ٘١عٗب ٙچ٢بض ٗكره ٠شيْ  ( :ؾ ٚظيط  5ؾبّ – قطٝع كٔح ٘١طا ٟثب تت – ًبْٗ
قس ٙكٔح ظطف  4ضٝظ – كٔح ؿيط هطٛي ٠اٛسإ ١ب ) ضا زاقت اظ اَطاكيب ٙثي٘بض ٛيع  ٠ٛٞ٘ٛ 5خ٘غ آٝضي  ٝاضؾبّ
ًٜس
* كطٕ زضذٞاؾت آظٗبيف  ، ٠ٛٞ٘ٛنلح14 ٠پيٞؾت
ُ -6عاضـ كٞضي ثٗ ٠طًع ث٢ساقت اؾتب، ٙ
 -7پيِيطي ضٝظ  60ثٜ٘ظٞض آُب١ي اظ چِِٛٞي ٝيؼيت كٔح ثبهي٘بٛس ٟضا اٛدبٕ ز١س، ٟ
 -8ثٗ ٠طًع ث٢ساقتي زضٗبٛي پؽ ذٞضاٛس ثس١س ،
 -9اَطاكيبٞٗ ٝ ٙاضز ت٘بؼ ضا ثَ ٠طيوي ً ٠هجال" شًط قس ٝاًؿي٘ٛ ٠ٜبيس .
ٗ -10طًع ث٢ساقت اؾتب ٙث ٠نٞضت ٗب١ب ٠ٛكطٕ ذالن ٠اَالػبت* ٗٞاضز كٔح قْ حبز ضا ث ٠ازاضًْ ٟ
پيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب ثي٘بضي٢ب اضؾبّ ٘ٛبيس .

نمونه منبسب :
 -حساهْ حسٝز ُ 10طٕ ثبقس ( ثبٛساظٛ ٟبذ ٚقؿت زؾت )

 ١ ٠ٛٞ٘ٛب ثلبنٔ 24 ٠ؾبػت اظ يٌسيِط ُطكت ٠قٞز،اُطثي٘بض هبزض ث ٠زكغ ٗسكٞع ٛيؿت ٗي تٞا ٙؾٞاة ضًتبّت٢يً ٠طز .
 ١ ٠ٛٞ٘ٛب يب ؾٞاة ضا ثبيس زاذْ ظطك٢بي اؾتطيْ قيك ٠اي يب پالؾتيٌي زضة پيچ زاض هطاضزاز . ١ ٠ٛٞ٘ٛب ثبيس زض  4-8زضخ ٠ؾبٛتيِطاز حْ٘ قٞز يب زض  -20زضخ ٠ؾبٛتيِطاز ٢ِٛساضي قٞز ثٜبثطاي ٚثطايحْ٘ ١ ٠ٛٞ٘ٛب ثبيس ًٔسثبًؽ  ٝآيؽ پي زض زؾتطؼ ثبقس .
 ١ ٠ٛٞ٘ٛب ثبيس حساًثط ظطف  14ضٝظ پؽ اظ ثطٝظ كٔح اظ ثي٘بض ت٢ي ٠قٞز . ١ ٠ٛٞ٘ٛب ثب ضػبيت ظٛديط ٟؾطٗب َ ٝي حساًثط  72ؾبػت ث ٠آظٗبيكِبٝ ٟانْ ُطزز .×

ٗطًع ث٢ساقت اؾتبٞٗ ٙضز كٔح قْ حبز ضا ث ٠ضيبؾت زاٛكِبٛ ٝ ٟيع ازاض ًْ ٟپيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب

ثي٘بضي٢ب ثهٞضت تٔلٜي اػالٕ ٘ٛبيس .
×

ازاضٗ ًْ ٟجبضظ ٟثبثي٘بضي٢بپؽ اظ ٝنٛ ّٞتيد ٠آظٗبيف ١ ٠ٛٞ٘ٛباظآظٗبيكِبٔٗ ٟي كٔح اَلبّ،

ثالكبنٔٛ ٠تيد ٠ضا ث ٠زاٛكِب٢١ب اػالٕ ٘ٛبيس .
چِِٛٞي تٌ٘يْ  ٝاضؾبّ كطٕ ثطضؾي ٗٞاضز كٔح قْ حبز
تٌ٘يْ كطٕ ثطضؾي ظطف  60ضٝظ حبنْ ٗي قٞز  ٝحساًثط تب يي ٗب ٟثؼس اظ آ ٙثبيس َجو ٠ثٜسي ٢ٛبيي * زض
ً٘يت ٠اؾتبٛي َجو ٠ثٜسي كٔح اَلبّ نٞضت ُطكت ٝ ٠آِٛب ٟكطٕ تٌ٘يْ قس ٟث ٠ازاض ًْ ٟپيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب
ثي٘بضي٢ب اضؾبّ ُطزز  .ثؼجبضت زيِط كطٕ ثطضؾي قبْٗ ٛتيدُ ٠يطي ضٝظ َ ٝ 60جو ٠ثٜسي ٢ٛبيي  ٝشًط
تكريم ٢ٛبيي حساًثط ثبيس زض ٗست  90ضٝظ ث ٠ازاض ًْ ٟپيكِيطي ٗ ٝجبضظ ٟثب ثي٘بضي٢ب ٝانْ ُطزز .
* كطٕ ذالن ٠اَالػبت  ،نلح 15 ٠پيٞؾت .
* ضاٜ٘١بي َجو ٠ثٜسي ٢ٛبيي ٗٞاضز كٔح قْ حبز  ،نلح 16 ٠پيٞؾت

نقبط مرزي كه تحت پوشش عمليبت  mopping - upقرار ميگيرنذ
ق٢طؾتبٙ

ضزيق

زاٛكِبٟ

1

ؾيؿتبٝ ٙثٔٞچؿتبٙ

2

ذطاؾبٙ

تبيجبز ,تطثت خبٕ ,ذبف ,هبيٚ

3

ثيطخٜس

ثيطخٜس ٢ٛ ,جٜساٙ

4

ذٞظؾتبٙ

ذطٗك٢ط ,آثبزا ,ٙزقت آظازُبٙ

5

ًطٗبٛكبٟ

ههط قيطي , ٚؾطپْ ش١بة ,خٞاٛطٝز ,پبٟٝ

6

ايالٕ

7

ًطزؾتبٙ

8

آشضثبيدب ٙؿطثي

ًٔي ٠ق٢طؾتب٢ٛب

ٗ٢طا , ٙزٔ١طاٙ
ٗطيٞا ,ٙثب ,٠ٛؾطزقت
اضٗٝي ,٠پيطاٛك٢ط ,ؾوعٛ,وسٗ ,ٟبً,ٞذٞي ,ؾٔ٘بؼ

( راهنماي تكميل فرم بررسي موارد فلج شل حاد ) AFP
اي ٚكطٕ چ ٠ا٘١يتي زاضز ؟
كطٕ ثطضؾي ٗٞاضز يب يٌي اظ ٗؿتٜساتي اؾت ًً ٠بضقٜبؾب ٙؾبظٗب ٙخ٢بٛي ث٢ساقت ثب ُٗبٓؼ ٠آ ٙث ٠زضخ٠
زهت  ٝتٞخٗ ٠ؿئٓٞي ٚث٢ساقتي ٗحْ زضاخطاي ثطٛبٗ ٠ضيكًٜ ٠ي كٔح اَلبّ پي ٗيجطٛس.
اي ٚكطٕ ًبضٛبٗ ٠اي اؾت اظ ٠٘١كؼبٓيت ١ب ٝاهساٗبت ٗطاهجتي ً ٠ؾُٞح ٗرتٔق قجٌ١ ٠بي ث٢ساقتي زضٗبٛي
ًكٞض زضثطاثط ثطٝظ ١طٗٞضز كٔح قْ حبز اٛدبٕ زاز ٟاٛس.
ثب ُٗبٓؼ ٠اي ٚكطٕ  ٝاؾترطاج اَالػبت آ ٙثٛ ٠وبٌ هٞت  ٝيؼلي ً ٠زضٗد٘ٞػٝ ٠احس ١بي ٗؿئ ّٞاخطاي
كؼبٓيت ١بي ضيكًٜ ٠ي ٝخٞز زاضز پي ثطزٗ ٟيكٞز ً ٠ثبُٓجغ ث٢تطي ٚضاٜ٘١ب ثطاي ث٢جٞز ٝيؼيت ٗطاهجت
ذٞا١س ثٞز.
مسئول تكميل فرم :

ضئيؽ ٗطًع ث٢ساقت ق٢طؾتب ٙث ٠ػٜٞا٘١ ٙبًٜٜ َٜ١س ٟكؼبٓيت ١بي ٛظبٕ ٗطاهجت زضؾُح
ق٢طؾتبٗ ٙؿئٓٞيت تٌ٘يْ اي ٚكطٕ ضا ٛيع ثؼ٢س ٟزاضز.
چً ٠ؿبٛي زضتٌ٘يْ كطٕ زذبٓت زاضٛس؟


ذبٞٛاز ٟثي٘بض



پعقي ً ٝبضًٜبٝ ٙاحسي ً ٠ثي٘بض زضآٛدب تحت زضٗب ٙهطاض زاضز .

اخعاء كطٕ :اي ٚكــطٕ اظ 16هؿ٘ت تكٌيــْ قس ٝ ٟتٌ٘يْ ١طهؿ٘ت آ ٙظٗب ٙذبني زاضز ً ٠زضٗٞهغ ذٞز
تٞييح زازٗ ٟي قٞز تٞخ ٠زاقتـــ ٠ثبقيس ً ٠زضهؿ٘ت ثبالي كطٕ ٛبٕ ق٢طؾتب ٙضاتٌ٘يْ ًٜيس.
ق٘بضٞٗ ٟضز  ٝؾبّ ٝهٞع آ ٙضا هيس كطٗبييس.

مذت تكميل فرم :
تٌ٘يْ اي ٚكطٕ  70ضٝظ اظآؿبظ كٔح َٗ ّٞي ًكس  .ث ٠ػجبضت زيِط الظٕ اؾت ثطاي ايٗ ٚست َٞالٛي ثب
ذبٞٛاز ٟثي٘بض زض ت٘بؼ ثبقيسٓ .صا ثب ثطهطاضي اضتجبٌ ن٘ي٘ب ٠ٛق٘بض ٟتٔل ٚذٞز ضا زضاذتيبض آ٢ٛب هطاض ز١يس تب

چٜبٛچٗ ٠حْ ؾٌٛٞت  ٝآزضؼ آٛب ٙتـييط ًطز ث ٠ق٘ب اَالع زٜ١س .تب ثطاي تٌ٘يْ هؿ٘ت٢بي زيِط كطٕ زچبض
ٗكٌْ ٛكٞيس .
هؿ٘ت اٛ : ّٝكب ٙزٜ١سٗ ٟكرهبت ٗٞضز كٔــــح قْ حبز ٗي ثبقس ً ٠ثٗ ٠حى زضيبكت ُعاضـ ثبيس ث٠
كــطٕ ٜٗتوْ ُطزز ٝث ٠ُٛٞ ٠اي تٌ٘يْ قٞز ً ٠تيٖ ثطضؾي ثتٞاٛس ثب اؾتلبز ٟاظآ ٙآزضؼ ثي٘بض ضا پيسا ٘ٛبيس،
ث ٠ذبٞٛاز ٟثي٘بض تبًيس ًٜيس ً ٠اُط ٗحْ ؾٌٛٞت ذٞز ضا تـييط زازٛس ث ٠ق٘ب اَالع زٜ١س تب ثتٞاٛيس هؿ٘ت
ؾيعز ٖ١ضازضٗٞهغ اٛدبٕ آ ٙتٌ٘يْ ٘ٛبييس.
هؿ٘ت ز: ٕٝ

ٝيؼيت ُعاضـ ضا ضٝقٗ ٚيٜ٘بيس ٝقبْٗ زٌٛٝت ٠اؾت :
آق – تبضيد ُعاضـ ث ٠ؾُٞح ٗرتٔق ق٢طؾتب ، ٙاؾتبٗٝ ٙطًعٗسيطيت ثي٘بضي٢ب:

اظٗوبيؿ ٠تبضيد ُعاضـ ثب تبضيد قطٝع كٔح ً ٠زضهؿت پٜدٖ كطٕ هيس ٗيكٞز ٗيتٞا ٙزضيبكت ًً ٠يليت ٛظبٕ
ُعاضـ ز١ي چِ ٠ٛٞاؾت ١ .طچوسضاي ٚكبنٔ ٠ظٗبٛي َٞالٛي تط ثبقسثبيس ثطاي خٔت ٌ٘١بضي ٗطزٕ ٝ
ٝاحس١بي ث٢ساقتي زضٗبٛي ًٞقف ييكتطي ٞ٘ٛز تب اي ٚكبنٔ ٠تهحيح ُطزز.
ة – ٜٗجغ ُعاضـ ٛ :بٕ آٝي ٚقرم يب آٝيٝ ٚاحسي ًٞٗ ٠ضز ثي٘بض ضا ُعاضـ زاز ٟاؾت
ثبيس ٞٛقت ٠قٞز تب تيٖ ثطضؾي ثتٞاٛس ثب اذص ت٘بؼ  ٝخٔت ٌ٘١بضي آ١ ٙطچ ٠ؾطيـــــغ تط ثطضؾي الظٕ ضا
قطٝع ٘ٛبيس.
هؿ٘ت ؾ: ٕٞ

ٝيؼيت ثؿتطي يب ػسٕ ثؿتطي ضاثيبٗ ٙي ًٜس ً ٠زضنٞضت ثؿتطي قسٛ ٙبٕ ثي٘بضؾتبٝ ٙ

آزضؼ آ ٙهيس ٗي قٞز تب ثتٞا ٙزضنٞضت ٓــع ٕٝث ٠پطٛٝس ٟثي٘بض ٗطاخؼ ٝ ٠ثب ً٘ي پعقي  ٝپعقٌبٗ ٙؼبٓح
اَالػبت الظٕ ضاًؿت ٞ٘ٛز.
هؿ٘ت چ٢بضٕ ٗ:طث ٌٞث ٠ػالئٖ ٛ ٝكب١ ٠ٛبي ثي٘بضي اؾت،تبضيد قطٝع آٝي ٚػالٗت ضا اظ ثي٘بضٝيب ذبٞٛازٟ
ا ٝثپطؾيس  ٝزٝض ١طًسإ اظػالئ٘ي ًٝ ٠خٞز زاقت ٠اٛس زايــــط ٟثٌكيس.
هؿ٘ت پٜدٖ:

زضاي ٚهؿ٘ت ٝيؼيت كــٔح ضاٗكرم ًٜيس :تبضيد قطٝع كٔح ضاؾئٞاّ ًطز ٟزضٗحْ

ٗطث ٠َٞيبززاقت ًٜيس ٝخٞز تت اظٛظط تكريهي ا٘١يت زاضز ٝثب ٗطاخؼ ٠ث ٠پطٛٝس ٟثي٘بض ٝيب ؾئٞاّ اظذبٞٛزٟ
ثي٘بض ٗكرم ٗيكٞز .ؾپؽ ٗحْ كٔح ضاثبًكيس ٙزايط ٟزٝض ػً ٞيب اػًبء كٔح قسٛ ٟكب ٙز١يس تب ثب اؾتلبزٟ
اظآ ٙثتٞاٛيس ؾيط ثي٘بضي ضا تؼييًٜ ٚيس.

هؿ٘ت قكٖ ٝ :يؼيت ايٜ٘ؿبظي ً :بضت ايٜ٘ـــؿبظي ثي٘بض ضا ثرٞا١يس  ٝاظ ضٝي آ ٙزٝض ١طًسإ
اظٛــٞثت١بيي ضا ً ٠زضيبكت ًطز ٟزايط ٟثٌكيس  ٝتبضيد آ ٙضا زضٗحٔي ً ٠پيف ثيٜي قس ٟهيس ٘ٛبييس  .اُط
ًبضت زض زؾتطؼ ٛجٞز ٝيب ُٖ قس ٟثٞز اظحبكظٗ ٠بزض اؾتلبزًٜ ٟيس
ٝزض١ط نٞضت زضٗطثغ ٗوبثْ آ ٙػالٗت ثعٛيس .اُط ٝاًؿيٜبؾي ٙٞاٛدبٕ ٛكس ٟثٞز  ٝيب ٛبهم ثٞز ػٔت ضا خٞيب
قٞيس .
هؿ٘ت ١لتٖ َ :جو ٠ثٜسي آٝي ٠ثبٓيٜي  :اي ٚهؿ٘ت ضاثبيس ثب ً٘ي پعقي ٗؼبٓح تٌ٘يْ ًٜيس  ٝتكريم
آٝي ٠اٝضا زض اي ٚخب شًط ًٜيس  .تٞخ ٠زاقت ٠ثبقيس تكريم آٝي١ ٠طچ ٠ثبقس تٌ٘يْ ثوي ٠هؿ٘ت٢بي كطٕ
ضاثبيس ازاٗ ٠ز١يس.
هؿ٘ت ١كتٖ :ؾبثوٗ ٠ؿبكطت  ،ثبظزيس١ب ٝيب ت٘بؼ ثب اكطاز زيِطٗ :كرم ًٜٜس١ ٟطُــ ٠ٛٞثبظزيس  ٝت٘بؼ
ثي٘بض زض 28ضٝظاذــــيط يؼٜي حساًثط زٝض ًٙٞ٘ ٟثي٘بضي اؾت  .اي ٚثبظزيس١ب ٌٗ٘ ٚاؾت زضزاذْ يب ذبضج
اظ ق٢ط ٝيب ضٝؾتبي ٗحــــْ ؾٌٛٞــت ثبقس  ٝحسٝز كؼبٓيت ق٘ب ضاثطاي  ٠ٛٞ٘ٛثطزاضي احت٘بٓي
اظٗـــٞاضزت٘بؼ ٘١ ٝچٜي ٚتٌ٘يْ اهساٗبت شًط قس ٟزض هؿ٘ت٢بي ٗ 12 ٝ 11ؼيٗ ٚي ًٜس.
هؿ٘ت ٗ : ٖ٢ٛي تٞاٛس ٗحٔي ضا ً ٠ثب ػث ؾطايت ٝيطٝؼ ٝحكي يب ٝيطٝؼ ٝاًؿ ٚث ٠كطز ٗظ ٜٙٞقسٟ
اؾت ث ٠ق٘ب ٛكب ٙز١س  ٝزضتكريم ٢ٛبئي ثي٘بضي ٛيع ً٘ي ٘ٛبيسٓ .صا ثبيس ثطاي تٌ٘يْ اي ٚهؿ٘ت حٞنٔ٠
ثيكتطي ث ٠ذطج زازٝ ٟپيِيطي ٝيػ ٟاي اٛدبٕ ز١يس  ٝحتي اُط الظٕ ثبقس اظٗطاًع ث٢ساقت ق٢طؾتب١ ٙبي
زيِط ً ٠ذبٞٛاز ٟشًط ٗي ًٜٜس ً٘ي ثِيطيس .
هؿ٘ت ز :ٖ١حت٘بّ ثبيس اظ١طثي٘بض زٗ ٠ٛٞ٘ٛٝسكٞع ت٢يًٜ ٠يس
 ٠ٛٞ٘ٛا : ّٝضا٘١ب ٙضٝظ ا ّٝثطضؾي ٛ ٝــ٘ ٠ٛٞز ٕٝضا حساهْ  24ؾبػت ثؼس ثِــيطيس ٝتبضيد آ ٙضا هيس ٘ٛبييس.
ثطايٛٞ٘ٛ 2ـ ٠يي كطٕ زضذٞاؾت آظٗبيف تٌ٘يْ ٝث ٠آظٗبيكِب ٟاضؾبّ ٘ٛبييس .اُط كبنٔ ٠ثي٠ٛٞ٘ٛ 2 ٚ
ثطزاضي اظ 48ؾبػت ثيكتطاؾت  ٠ٛٞ٘ٛ ،ا ّٝضا ثب كـطٕ خـــساُب ٠ٛاي اضؾــــبّ ًٜيس ٗ.وساض ٗسكٞػي ضاً ٠ث٠
ػـٜٞا ٠ٛٞ٘ٛ ٙثطٗي زاضيس ثبيس ًبكي( ُ 10 – 8طٕ يب ث ٠اٛساظٛ ٟبذ ٚقؿت زؾت اٛؿب ٙثبٓؾ ) ثبقس  (.ثطاي
آ ٠ٌٛخبيي ضا آٓٞزٌٜٛ ٟس زضظطف زضپيچ زاضهطاضز١يس )،
هؿ٘ت يبظز ٠ٛٞ٘ٛ: ٖ١ثطزاضي ٗسكٞع اظٗٞاضز ت٘بؼ كوٍ ِٜ١بٗي نٞضت ٗي ُيطز ًٞٗ ٠ضز كٔح قْ حبز،
 Hot caseثبقس :ثب اؾتلبز ٟاظهؿ٘ت ١بي  8،9كطٕ ً ٠هجالّ تٌ٘يْ ٞ٘ٛز ٟايس ٗٞاضز ت٘بؼ ضاتؼييًٜ ٚيس
 ٝزؾت ًٖ اظٛ 5لطآٛب ٙاظ ١طًسإ يي ٗ ٠ٛٞ٘ٛسكٞع زض٘١ب ٙآٝي ٚضٝظ ثطضؾي ت٢ي٘ٛ ٠بييس.ؾٞٗ ٚاضز ت٘بؼ
ضا ثب تٞخ ٠ث ٠ؾٞٗ ٚضز ٗظ ٜٙٞتؼييًٜ ٚيس  .اُط ؾٞٗ ٚضز ٗظ ٜٙٞظيط پٜح ؾبّ اؾت ؾٞٗ ٚاضز ت٘بؼ ٛيع
ظيط  5ؾبّ ذٞا١س ثٞز  ٝاُط ؾٞٗ ٚضز ٗظ ٜٙٞثيكتطاظ 5ؾبّ اؾت ؾٞٗ ٚاضز ت٘بؼ ضا ٛيع تب ؾٞٗ ٚضز

ٗظـــ ٜٙٞثبال ثطيس ( .تٞخ٘ٛ ٠بييس ً ٠ثطاي ١طًسإ اظٗٞاضز ت٘بؼ يي كطٕ زضذٞاؾت آظٗبيف خساُب٠ٛ
تٌ٘يْ ٘١ ٝطا ٟثب ٠ٛٞ٘ٛث ٠آظٗبيكِب ٟتحٞيْ ٘ٛبييس).
زضاي ٚهؿ٘ت ٛيع ٛبٕ ٛٝبٕ ذبٞٛازُي ٗٞاضز ت٘بؼ  ٝتؼساز زٝظ١بي ٝاًؿ ٚزضيبكتي  ٝتبضيد
آذطيٞٛ ٚثت آ ٙضا هيس ٘ٛبييس  ٝآزضؼ آٛب ٙضا زهيوبّ يبز زاقت ًٜيس.
اهساٗبت ًٜتطّ :اي ٚهؿ٘ت ٛكب ٙزٜ١س ٠٘١ ٟكؼبٓيت ١بي ق٘ب زض ظٗب ٙثطضؾي ثٞزٝ ٟثبيس ث ٠زضؾتي تٌ٘يْ
قٞز  .تبضيد اٛدبٕ اهساٗبت ضاثٜٞيؿيس .تؼساز ٗحْ ١بي ثبظزيس قس ٟتؼساز ٗ ٠٘١حْ ١بئي اؾت ً ٠زض
ٗدبٝضت ٗحْ ؾٌٛٞت ٗٞضز ٗظ ٝ ٜٙٞهؿٜت٢بي  9 ٝ 8كطٕٞٗ ،ضز ثبظزيس ق٘ب ثطاي ًكق ٗٞاضز ٗظ ٜٙٞزيِط
 ٝاحت٘بالّ ت٢يٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٠سكٞع اظٗٞاضز ت٘بؼ ٝاهغ قس ٟاؾت .تؼساز ايٗ ٚحْ ١ب ضا زهيوبّ شًط ًٜيس  .تؼساز
ذبٞٛاض١ ٟبي ثبظزيس قس ٝ ٟتؼساز ١ ٠ٛٞ٘ٛبي ثطزاقت قس ٟضا زضٗحْ پيف ثيٜي قس ٟهيس ٘ٛبييسُٗ.بٓؼ ٠ايٚ
هؿ٘ت ٛكبٗ ٙي ز١س ً ٠ق٘ب زضچٝ ٠ؾؼتي ٛؿجت ثًٜ ٠تطّ ثي٘بضي اهسإ ٞ٘ٛز ٟايس ٓ .صا ا٘١يت ظيبزي
ثطاي آ ٙهبئْ قسٝ ٟثب ٢ٛبيت حٞنٔ ٠ثطاي تٌ٘يْ آ ٙاهسإ ٘ٛبييس.
ُب ٟالظٕ اؾت چٜسيٗ ٚطتج ٠ثٗ ٠حْ ١بي ٗرتٔق ٗطاخؼًٜ ٠يس تب ثتٞاٛيس اَالػبت ًبكي ضاثسؾت آٝضيس.
هؿ٘ت ؾيعز: ٖ١اٛدبٕ پيِيطي ٛ ٝتيد ٠آ ٙثطاي َجو ٠ثٜسي ٢ٛبئي ثي٘بضي ٢ٛبيت ٓع ٕٝضا زاضز ،اُط ث١ ٠ط
ػٔت پيِيطي اٛدبٕ ٛكس زٓيْ آ ٙضاثٜٞيؿيس  ٌٚ٘ٗ .اؾت ٗحْ ؾٌٛٞت ٗٞضز كٔح قْ حبز تـييطًطز ٟثبقس
ؾؼي ًٜيس ثب ً٘ي ٘١ؿبيِب ٙيب ٜٗجغ ُعاضـ ٗحْ ؾٌٛٞت ٗٞضز ضاپيسا  ٝاي ٚهؿ٘ت ضا تٌ٘يْ ٘ٛبييس.
ثساٛيسً ٠اُط ثي٘بض ضا ٛتٞاٛؿتيس پيسا ًٜيس احت٘بّ زاضز ايٞٗ ٚضز ثؼٜٞا ٙؾبظُبض َجو ٠ثٜسي قٞز اي ٚهؿ٘ت
ثُٞضي ًٗ ٠الحظٗ ٠يٌٜيس زاضاي ؾ ٠هؿ٘ت زيِط اؾت .
آق ) كٔح ثبهي٘بٛس: ٟثي٘بض ثبيس تٞؾٍ پعقي ٗؼبي ٝ ٠ٜثب تٞخ ٠ث ٠هؿ٘ت  5كطٕ زٝض ١طػًٞي ً ٠كٔح آٙ
ثبهي٘بٛس ٟاؾت زايط ٟثٌكيس.
ة ) ٗؼٔٓٞيت  :ث ٠ضٝقٜي زضٗطثغ خٔٞي ١طًسإ اظاٞٛاع ٗؼٔٓٞيت ١بي ثبهي٘بٛس ٟيطثسض ثعٛيس.
ج ) كٞت :اُط ثي٘بض كٞت ٞ٘ٛز ٟاؾت  ،تبضيد  ،ػٔت  ٝخعئيبت آ ٙضا شًط ًٜيس  .اظذبٞٛاز ٟثي٘بض ؾئٞاّ ًٜيس
ً ٠آيب زض ِٜ١بٕ كٞت ٜٞ١ظ كٔح ػً ٞيب اػًبء ٗجتال ثبهي ثٞز ٟاؾت يب  ٝ ٠ٛهيس ٘ٛبييس.
هؿ٘ت چ٢بضزٗ: ٖ١كرهبت تيٖ ثطضؾي  ٝتبضيد ثطضؾي زضكطٕ ٞٛقت ٠قٞز.
هؿ٘ت پبٛعز: ٖ١ثب اؾتلبز ٟاظپبؾد آظٗبيكِبٛ ٝ ٟتيد ٠پيِيطي ضٝظ ٗ 60ي تٞاٛيس ث ٠يٌي اظ تكريه٢بي ظيط
ثطؾيس.
آق ) كٔح اَلبّ هُؼي ً ٠ثب خساقسٝ ٙيطٝؼ پٓٞي ٞاظ ٗ ٠ٛٞ٘ٛسكٞع ٗكرم ٗي قٞز

ة ) ٗطزٝزً ٠ثب ٗؼــيبضخسا ٛكسٝ ٙيطٝؼ پٓٞي ٞاظٗ ٠ٛٞ٘ٛــسكٞع ًبكي يب ٛساقت ٚكٔح ثبهي٘بٛس ٟزض ضٝظ 60
ٗكرم ٗي قٞز.
تكريم ٢ٛبيي :اُط پٓٞيٗ ٞئيت ضز قس ٟاؾت تكريم ٢ٛبئي ضا ثب اؾتلبز ٟاظخٞاة آظٗبيكِب ٝ ٟهؿ٘ت  7ثب
ٗكٞضت ً٘يت ٠زاٛكِب١ي ٗ ٝطًعٗسيطيت ثي٘بضي٢ب شًط ٘ٛبييس.
هؿ٘ت قبٛعز: ٖ١اػًبي ً٘يتَ ٠جــو ٠ثٜسي زاٛكِب١ي ثبيس پؽ اظ َجو ٠ثٜسي ٗٞضز ٝ AFPهيس تكريم
٢ٛبيي  ،كطٕ ثطضؾي ضا اًٗبء ٞ٘ٛز٢ٗ ٝ ٟط ٘ٛبيٜس .زضٛتيد ٠ثب تٞخ ٠ثٞٗ ٠اضز كٞم تٌ٘يْ كطٕ ثطضؾي  70ضٝظ
ثُ ّٞاٛدبٗيس ٝ ٟزضآذط ًبض ت٢ٜب يٌجبض ثٗ ٠طًع ٗسيطيت ثي٘بضي٢ب اضؾبّ قٞز.
ثسيٗ ٚؼٜي ً ٠اضؾبّ كطٕ ثطضؾي ٛبهم ٗثالّ ث٘٢طاٛ ٟتيد ٠پيِيطي ضٝظ  60يب ثِٜ٢بٕ اٛدبٕ اهساٗبت ًٜتطّ
يب ثِٜ٢بٕ ًكق ٗٞضز ث٢يچ ٝخ ٠خبيع ٘ٛي ثبقس.
١طثي٘بض  AFPثبيس پطٛٝسٗ ٟؿتوْ زضپٞق ٠خساُب ٠ٛزاقت ٠ثبقس ًٗ ٠حتٞي كطٕ ثطضؾي ،
خٞاة آظٗبيكِبٛ ، ٟتيدٗ ٠ؼبي ٠ٜضٝظ ١ ، 60طُ ٠ٛٞاهساٗبت زيِط قبٗــْ پطٛٝس ٟپعقٌي ،
ٗؼبيٜبت  ٝآظٗبيكبت اٛدبٕ قسٗ ٟبٜٛس  ...ٝ NCV ، EMGاؾت .

ٛوبٌ ٗطظي ً ٠تحت پٞقف ػ٘ٔيبت  mopping - upهطاض ٗيِيطٛس

ق٢طؾتبٙ

ضزيق

زاٛكِبٟ

1

ؾيؿتبٝ ٙثٔٞچؿتبٙ

2

ذطاؾبٙ

تبيجبز ,تطثت خبٕ ,ذبف ,هبيٚ

3

ثيطخٜس

ثيطخٜس ٢ٛ ,جٜساٙ

4

ذٞظؾتبٙ

ذطٗك٢ط ,آثبزا ,ٙزقت آظازُبٙ

5

ًطٗبٛكبٟ

ههط قيطي , ٚؾطپْ ش١بة ,خٞاٛطٝز ,پبٟٝ

6

ايالٕ

7

ًطزؾتبٙ

8

آشضثبيدب ٙؿطثي

ًٔي ٠ق٢طؾتب٢ٛب

ٗ٢طا , ٙزٔ١طاٙ
ٗطيٞا ,ٙثب ,٠ٛؾطزقت
اضٗٝي ,٠پيطاٛك٢ط ,ؾوعٛ,وسٗ ,ٟبً,ٞذٞي ,ؾٔ٘بؼ

ايمنسبزي :
تشخيص آزمبيشگبهي :

زض ًكٞض ٗب ً ٠ثطٝظ كٔح اَلبّ ًٖ اؾت تكريم كٔح اَلبّ ِٜ١بٗي ضز ٗي قٞز ًٛ ٠تيدُٗ ٠بٓؼبت ٝيطٝؼ
قٜبؾي ٜٗلي ثبقس .
زض نٞضتي ً ٠ت٘بٕ حبٓت٢بي شيْ ٝخٞز زاقت ٠ثبقس احت٘بّ كٔح اَلبّ ثيكتط ٗي قٞز :
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