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 باسمه تعالي

90اطالعات بيماريهاي واگير مشمول مراقبت گزارش شده استان لرستان درسال

،پوشش واكسيناسيون به تفكيك مناطق.1جدول 90وستايي وتحت پوشش تيم سيار استان لرستان درسالرشهري

كل تيم سيار روستايي شهري واكسننوع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
ث 18447107138381053538332638106ژب
3183121061330010146710332079104پوليو
3183121061330010146710332079104ثالث

MMR1185941071329610147710432367105
ب 3183121061330010146710332079104هپاتيت

و پرونده هاي خانواردرمراكزبهداشتي درماني پوشش واكسيناسيون در دفاتر واكسيناسيون ، درجدول فوق براساس نوبتهاي ثبت شده
و فراگيري برنامه و بررسي انجام شده نشانگرآنست كه پوشش واقعي بوده و تيم سيار بوده و خانه هاي بهداشت پايگاههاي بهداشتي

ب و مطابق اهداف كنترل .است)درصد95دستيابي به پوشش حداقل( يماريهاي موردنظر دركشورواستانايمنسازي درحدمطلوب

سلگزارش شده موارد.2جدول 90سالدردر استان لرستان به تفكيك نوع بيماري بيماري

 دريكصدهزارجمعيتبروزميزان تعداد نوع بيماري
1106 مثبت خلط گسترهسل ريوي
201/1 منفي خلط گسترهسل ريوي
ناگستره سل ريوي 21/0 مشخصخلط

372 سل خارج ريوي
-4 عود

1734/9 كل مواردسل

و درمقايسه باشاخص ميانگين بيماريابي)5/10( نسبت به سال پيش ازآن90سل درسال ميزان بروز گزارش شده كاهشي اندك داشته
بااينحال فاصله اين شاخص با رقم. كمتراست كه بيانگر شيوع متوسط بيماري دراستان مي باشد)در صدهزار13حدود( سل دركشور 

و قابل توجه بوده ونيازمند كوشش درراستاي اطالع رساني عمو) درصد تعداد برآوردشده87( مطلوب  و تقويت بيماريابي توسط پزشكان مي
نسبت موارد سل ريوي خلط مثبت به كل موارد درمحدوده مطلوب بوده درحالي كه اين نسبت درباره سل ريوي. كارمندان بهداشتي است 

و تهيه خلط منفي كمتراز حدموردتوقع است كه به دليل نقص درفرايند بيماريابي به ويژه پيگيري موارد پس از منفي شدن اسم ير اوليه خلط
. ويزيت پزشك استوسينه گرافي 



٢

90در سال استان لرستان مثبت گستره خلط مبتالبه سل ريوي بيماران نتايج درمان.3جدول

گستره تعداد
مثبت ثبت خلط 
89درسالشده 

 انتقال يافته غيبت از درمان درمان شكست فوت يت درمانموفق تكميل درمان بهبود يافته

102 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

696/6779/6765/74128/1139/2118/1000

نسبت به سال90استان درسال) كليه اشكال سل ريوي(و موفقيت درمان) درموارد سل ريوي خلط مثبت( فاصله شاخصهاي بهبود
به( درصد به دليل فراواني موارد فوت85ارقام مطلوببا افزايش داشته است ولي) درصد5/72و5/60به ترتيب( قبل  به طورعمده

كه به ويژه كاهشتاس قابل توجه)مثبت وسوئ مصرف كننده مواد HIVدر موارد تاحدي زياد(و غيبت ازدرمان) دالئلي غيرازسل 
پ موارد غيبت نيازمند تقويت و افزايش حمايت وپيگيري كارمندان بهداشتي جهت تقويت ببآموزش ومشاوره بيمار وخانواده به ان مارايبندي

. درمان است 

سلدر HIVابتالبه عفونت.4جدول 90سالدر استان لرستانبيماران مبتال به

 نامشخص  HIV منفي HIV مثبت  HIV شده ثبتسل مواردكل
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد177

246/131395/78149/7

و ايدز دراستان به مراتب از ميانگين كشوري نسبت مواد عفون از فراواني بيشتر)درصد3/0(ت توام سل بيشتر بوده كه تاحدودي ناشي
سل HIVروتين وغربالگري) شيوع سه برابر ميانگين كشور( موارد ايدز شناسايي شده دراستان  و به رقم طي سال دربيماران بوده

از.)درصدبوده است4/11رقم شاخص درسال گذشته(. درصد نزديك است15برآوردشده جهاني  8/32همچنين موارد نامشخص
. درصد كاهش يافته كه بيانگر افزايش قابل توجه پوشش غربالگري بوده است9/7درصد درسال گذشته به

90سالدرآزمايشگاهي برنامه مراقبت سل استان لرستان داده هاي.5جدول

تعداد
 فردمشكوك
 آزمايش شده

 گستره خلطتعداد
 تهيه شده

 مثبتگستره خلط تعداد موارد
 شناسايي شده

مثبت گستره خلط موارد درصد
 شناسايي شده به مواردمشكوك

آزمايش نسبت تعدادموارد مشكوك
15باالي به صد هزار نفر جمعيتشده 

 سال
25146942885/3192

صد كاهش)در صدهزار235بانسبت نمونه گيري( درصد موارد گستره خلط مثبت به مواردمشكوك درمقايسه باسال قبل داشته ولي در
با. موارد گستره خلط مثبت به موارد مشكوك بارقم سال گذشته برابر است كه بيانگر ثابت ماندن كارايي تشخيص آزمايشگاهي است 

و افزايش درصد نمونه هاي داراي) سال15در صدهزارجمعيت باالي300دستيابي به رقم حداقل( افزايش نمونه گيري ازمواردمشكوك
. يافت درصد درنسبت موارد گستره خلط مثبت به موارد مشكوك دست5به رقم كيفيت مطلوب مي توان



٣

سل.6جدول 90سالدر به تفكيك جنس استان لرستان گزارش شده توزيع سني بيماران مبتال به

كلزن مرد گروه سني
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

0–4000000
5–922/20021/1
10 –1411/137/343/2
15 –2487/81721254/14
25 –34317/33167/19472/27
35 –44207/2189/9282/16
45 –541213128/14249/13
55 –6443/491/11135/7
142/15183/17325/18وباالتر65

9210081100173100جمع

كه نشانگر جوان بودن)سال40حدود ميانه سني( سال هستند45ي شده استان داراي سن كمترازيدرصد موارد سل شناسا60بيش از
در جامعه است  كه بايد با تشديد راهبردهاي كنترل عفونت به ويژه بخش عمده بيماران وگردش فعال عفونت مايكوباكتريوم توبركلوزيس

ا و درمان عفونت نهفته در افراد درمعرض خطر دردراستاي افزايش تدريجي ميانه سني بيماران قدام شناسايي ودرمان سريع بيماران مسري
و53( نسبت ابتال در مردان وزنان تقريبا مشابه است. گردد  .درصد زنان47درصد مردان (

90ميزان بروز سل به تفكيك شهرستان درسال.1نمودار
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خرم آباد سلسله ازنا پلدختر دورود كوھدشت دلفان بروجرد چگني اليگودرز



٤

90دربيماران مبتالبه سل شناسايي شده به تفكيك شهرستان درسال HIV درصد پوشش غربالگري.2نمودار

90تعداد گستره خلط تهيه شده به تفكيك شهرستان درسال.3نمودار
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ازنا اليگودرز پلدختر خرم آباد دلفان كوھدشت سلسله بروجرد دورود چگني
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خرم آباد بروجرد دلفان ازنا دورود سلسله كوھدشت اليگودرز پلدختر چگني
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و غذا قابل انتقالبيماريهاي گزارش شده موارد.7جدول 90دراستان لرستان درسال از راه آب

 جمعيتنفردريكصدهزاربروزميزان تعداد بيماري
1/5 56 تيفوئيد

16 480 اسهال خوني
 9/286 6317 ژيارديا
4/86 1724 اكسيور

1/54 1011 آسكاريس
5/37 541آميب

برابر حداقل موردانتظار1/3 12985 تهيه شده مقعدينمونه هاي سواب
درصد رقم مورد انتظار3/41 38 تعداد طغيانهاي شناسايي شده

و باكتريايي روده اي مشمول مراقبت نسبت به زان بروز موارد گزارش شده مواردبمي فزايش داشته كه عمدتاا89سال يماريهاي انگلي
برينحال تعدابا. نسبي نظام مراقبت اين بيماريهابوده است معلول تقويت و كاهش اين اد موارد شناسايي شده باموارد اورد شده فاصله دارد

و آزمايشگاههاي دولتي وخصوصي است  به ازموارد مبتالتعداد نمونه هاي تهيه شده. فاصله نيازمند آگاهسازي وجلب مشاركت پزشكان
به) عمدتا درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت( اسهال باالي دو سال كه از حداقل رقم افزايش داشته درصد24سال قبل نسبت

قب.به مراتب بيشتراست) سال طي سال5درصد جمعيت زير4( مورد انتظار  ل همچنين تعداد طغيانهاي شناسايي شده درمقايسه با سال
.برابر افزايش يافته است2/4) مورد9( از آن

90تعداد موارد گزارش شده اسهال به تفكيك شهرستان درسال.4نمودار
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خرم آباد بروجرد كوھدشت دورود ازنا سلسله دلفان پلدختر اليگودرز سپيددشت چگني



٦

90به اسهال به تفكيك شهرستان درسال تعداد نمونه تهيه شده از بيماران مبتال.5نمودار

90-89 بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در استان لرستان در سال گزارش شدهمشكوك موارد.11جدول

تعدادمواردمشكوك بيماري
89در سال 

تعدادمواردتاييدشده
89در سال 

ميزان بروز موارد مشكوك در
 دريكصدهزارنفرجمعيت89سال 

تعدادمواردمشكوك
90در سال 

تعدادمواردتاييدشده
90در سال 

م 90شكوك در سال ميزان بروز موارد
 دريكصدهزارنفرجمعيت

)سال15درجمعيت زير(3106/6)سال15در جمعيتAFP(1302.7)(فلج شل حاد
1801.006304/3سرخك وسرخجه

0003017/0 ديفتري
100.051801.00 سياه سرفه
000000 كزاز نوزادي

شاخص كشف وگزارش موارد فلج شل حاد به عنوان يكي ازشاخصهاي كليدي در برنامه ريشه كني فلج اطفال درسال گذشته درحدمطلوب
دو مورد در صدهزارجمعيت زير سه برابر( بوده است  و شاخص بروز گزارش شده موارد سرخك درمقايسه بارقم)15حداقل شناسايي

دو مورد به ازاي يكصدهزارجمعيت( نيز مطلوب است هزارجمعيتمطلوب حداقل دومورد به ازاي صد از رقم حداقل همچنين.) بيش
سرشناسايي شده مشكوك به موارد  .افزايشي قابل توجه داشته است) مورد17(نسبت به سال گذشتههفسياه
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٣٠٠٠
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۶٠٠٠
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خرم آباد كوھدشت بروجرد دورود ازنا دلفان سلسله پلدختر اليگودرز سپيددشت چگني
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90سالدردر استان لرستان) AFP(فلج شل حاد كاركرديهاي شاخص.12جدول

به نمونهوصول به هنگام تهيه نمونه مناسب تعداد
 مايشگاهآز

از7كشف موارد روز پس
 بروزفلج

ساعت48بررسي موارد
 پس ازبروز فلج

60پيگيري روز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد31

29932993311003110031100

ي شاخص مشمول تغيير بزرگتري با تغيير واحد رقم مطلق خواهندشد ولي موارد شناسايي شده درسال درصدها اگرچه باتوجه به رقم كوچك
و بررسي به هنگام موارد فلج شل حاد از وضعيتي مطلوب)درصد80حداقل( كشف .رخوردار بوده استبدراستان

90دراستان لرستان درسال ناسايي شدهش فلج شل حادمشكوك مواردتشخيص درصد فراواني نسبي.13جدول

درصدتعداد
114/35سندروم گيلن باره
929آرتريت روماتوئيد

SDH 12/3+ آنسفاليت
12/3تومور نخاع
هوسندروم 12/3نافموردينگ

12/3آتروفي عضالني اسپاينال
12/3تروما

12/3 مننژيت ويروسي
12/3 ناشي از هيپوكالمي فلج دوره اي

12/3 مغز خونريزي داخل
12/3 تشنج

12/3 ناشي ازايدز نورپاتيو انسفالوپاتي
31100جمع

ع ت%35ت فلج شل حاد حدودلسندروم گيلن باره به عنوان شايعترين و بقيه خيصهاي مطرح شده براساسشازموارد رابه خوداختصاص داده

و  و پاراكلينيك موجود و تاييد كميته طبقه بندي نهايي دانشگاهشواهدباليني . تعيين گرديده است نظرپزشك معالج



٨

90به تفكيك شهرستان درسال گزارش شده فج شل حاد مشكوكتعداد موارد.6نمودار

90به سرخك به تفكيك شهرستان درسال مشكوكتعداد موارد گزارش شده.7نمودار
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خرم آباد بروجرد دورود اليگودرز كوھدشت دلفان پلدختر ازنا سلسله چگني سپيددشت
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اليگودرز كوھدشت دورود دلفان پلدختر خرم آباد بروجرد ازنا سلسله چگني سپيددشت
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و بيماريهاي قابل پيشگيري باواكسن.18جدول 90در سال فعاليتهاي مهم برنامه ايمنسازي

تعدادراه انتقال

4برگزاري جلسات كميته طبقه بندي نهايي فلج دانشگاه

و تكثير بروشور اقدامات تسكيني پس از واكسيناسيون 150000چاپ

و جمعيتاجراي طرح ايمنسازي تكميلي فلج اطفال در روستاهاي سياري
 عشايري

50برگزاري كارگاه آموزشي دوروزه

90در سال دراستان لرستان خدمات مشاوره وكاهش آسيب وضعيت.19جدول

 تعداد موضوع فعاليت

11196 مشاوره ايدز
352200 توزيع سرنگ
199168 توزيع كاندوم

2479انجام آزمايش اليزا

افزايش داشته درصد77انجام آزمايش اليزا درمقايسه باسال قبل تقربيبا بارقم سال گذشته برابر است درحالي كه تعدادموارد مشاوره ايدز
 همچنين. نسبت موارد داراي سابقه رفتارهاي پرخطربه مراكز وپايگاههاي مشاوره بيماريهاي رفتاري استان است است كه نمايانگر افزايش 

نيازمند بااينحال دستيابي به پوشش مطلوب كاهش آسيب. است داشتهنيز افزايش) به ويژه توزيع سرنگ( پوشش خدمات كاهش آسيب
،،،ارتقاي كمي وكيفي خدمات همراه باآموزش  . حمايت وجلب مشاركت گروههاي هدف مي باشد مشاوره

به.19جدول 90دراستان لرستان تاپايان سال HIVوضعيت راه انتقال مواردابتال

درصدراه انتقال

80سوئ مصرف تزريقي مواد

8تماس جنسي

9/1مادربه كودك

5/0دريافت خون وفراورده هاي خوني

6/9نامشخص

دراستان طي سالهاي گذشته مشابه الگوي كشوري بوده به طوري كه بيشترين موارد شناسايي شده درگروه  HIVالگوي تجمعي انتقال
از آن انتقال ازراه تماس جنسي حفاظت نشده قرار دارد كه نسبت آن  شناسايي درمواردسوئ مصرف كنندگان تزريقي موارد قرارداشته وپس

و نيز در و درميان زنان مبتال به عنوان راه غالب ابتال شناخته شده طي سال براين اساس درصد. مي شودارقام تجمعي روبه افزايش است
وضوع نشانگراهميت روز افزون برنامهماين.تجمعي موارد انتقال ازمادربه كودك درمقايسه با سال گذشته تقريبا دوبرابر افزايش يافته است 

ا در گروههاي سني نوجوانان وجواناناز طريق تماس جنسي HIVبه عفونت بتال ريزي واقدام درجهت كاهش .است به ويژه
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90تاپايان سال دراستان مثبت شناسايي شده HIVافراد درصد فراواني شغل.8نمودار

90مثبت شناسايي شده دراستان تاپايان سال HIVافراد درصد فراواني وضعيت تاهل.9نمودار
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90ايدزدراستان درسال/ HIVبرنامه كنترل مهم فعاليتهاي.20جدول

تعدادموضوع فعاليت

853200)90تا81ازسال(آموزش گروههاي هدف

426000تهيه وتوزيع موادآموزشي

36برگزاري همايش وكارگاه آموزشي

52برپايي نمايشگاه وچادراطالع رساني

و 96ومسابقهكارناوالبرپايي راه پيمايي

8پخش برنامه راديويي وتلويزيوني

10درج مقاله درنشريات محلي

25اجراي نمايش وتئاترخياباني

20000ويژه نامه ايدزوتوزيعتهيه

دقيقه18تهيه پويانمايي باگويش محلي

در مناسبت هفته اطالع رساني ايدز وبامشاركت در آموزش واحدهاي بهداشتي درماني محيطي فعال بخش عمده فعاليتهاي يادشده
و ، برپايي نمايشگاه ومسابقه .انجام يافته است ... گروههاي هدف

90در استان لرستان در سال قابل انتقال بين حيوان وانسانبيماريهاي گزارش شده موارد.19جدول

 دريكصدهزارجمعيتبروز تعداد موارد بيماريها
 3API=0/0017 ماالريا

)درهزارنفرجمعيت(
84546 تب مالت

37385/203 حيوان گزيدگي
211/0 تب كريمه كنگو

719/3 سالك
181 كيست هيداتيك

633/0 سياه زخم
111/0)سالك احشايي( كاالآزار

-7981 اتالف سگ هاي ولگرد
)درصد(ABER=0.2 الم خون محيطي تهيه شده

و وارده موارد ماال بوده كه نسبت به سال قبل كاهش يافته كه شايد به علت كاهش مسافرت) افغاني( رياي شناسايي شده ازنوع ويواكس
دو تا سه سال اخير كاهش حدوداميزان بروز موارد تب مالت به جهت كارايي واكسيناسيون دامه. به نواحي آلوده باشد  درصدي25در

شته است كه از داليل عمده آن كاهش پوشش واكسيناسيوندا درصد افزايش3/11رد نسبت به سال گذشته گذشته ولي تعداد مواشته دا
و خروج دام به استان است  و عدم كنترل ورود با. دامها به ويژه بيانگر اهميتكه است برابر سال گذشته رقم موارد حيوان گزيدگي تقريبا



١٢ 

در برنامه درازمدت براي كاهش موارد حيوان گزيدگي دراستان به عنوان يكي از استانهاي بابارباالي اقدام هماهنگ دستگاههاي ذيربط
برابر6/1بااين وجود اتالف سگهاي ولگرد. حيوان گزيدگي دركشور است كه هزينه هنگفت تامين واكسن وسرم ضدهاري را به دنبال دارد 

و كنترل بيماري نسبت موارد سالك در استان. نسبت به سال قبل افزايش داشته است  با اجراي عمليات مديريت تلفيقي در جهت مراقبت
و. استدرصدي داشته17به سال گذشته كاهش  از چندسال گذشته موارد سالك عمدتا درشهرستان پلدختر به عنوان كانون جديد بيماري

و ازنوع خشك  ته مواردتك گير تب خونريزي دهنده كريمه همانند سالهاي گذش. بوده است) شهري( كوهدشت ودلفان گزارش شده
س و طغيان و كاالآزار دراستان مشاهده مي شود دريكنمگو ايندرو منطقه چغلوندي خرم آباد منطقه عشايري شهرستان سلسله اه زخم

.سال حائز اهميت است 

90تعداد موارد تب مالت گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال.10نمودار
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90تعداد موارد حيوان گزيدگي گزارش شده به تفكيك شهرستان در سال.11نمودار

90ش شده به تفكيك شهرستان در سال گزار اتالف حيوانت زيانكارتعداد موارد.12نمودار
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سا.13نمودار 90لك گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال تعداد موارد

90سالدربيماري آنفلوانزا در استان لرستان مواردگزارش شده.20جدول

ميزان تعدادمواردمشكوك
 دريكصدهزارجمعيتبروز

 نمونه بستري شده زنان باردار فوت موارد مثبت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
62057/321305/0102/02743/0772/12368/3

همه گيري توجه به شرايطباونسبت به سال قبل كاهش يافته90پايگاههاي ديده وردرسال تعداد موارد نمونه گيري با وجود فعاليت
و مواردبيماري نسبت موارد مثبت كاهش يافته ولي  همچنين برآورد مي شود. است تغيير چنداني نيافته بستري شده نسبت زنان باردار

و پوشش نسبتا مطلوب گروههاي هدف ايمنسازي موا در حد ناچيز باشد واقعيدرباتقويت نظام مراقبت .فوت
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90تعداد موارد شبه آنفلوانزاي گزارش شده به تفكيك شهرستان درسال.14نمودار

90درسال شبه آنفلوانزا به تفكيك شهرستانتعداد نمونه تهيه شده از بيماران.15نمودار
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90برنامه كنترل آنفلوانزاي استان درسال مهم فعاليتهاي.21جدول

تعدادموضوع فعاليت

45علمي آموزشي واجراييبرگزاري كميته

41500تهيه وتوزيع موادآموزشي

10200آموزش گروههاي هدف

8800واكسيناسيون گروههاي هدف

و كارناوال 30برپايي راه پيمايي

4پخش برنامه راديويي وتلويزيوني

، محيط انتقال ودارو 4266تهيه وتوزيع ماسك

از اقدم درر ،استاي هماهنگي بين بخشي ، اطالع رساني طري طريق مكاتبه و آموزش همگاني از و برگزاري جلسات ق رسانه هاي گروهي
و افرادمبتالبه برگزاري جلس و آسايشگاهها وپادگانها و پوشش گروههاي داراي اولويت به ويژه دراماكن تجمعي نظيرزندانها ت آموزشي ا

مؤپيامدهاي نامطلوب آن بيماريهاي مزمن تاحدي زياددركنترل همه گيري وكاهش .ثر واقع گرديد دراستان

90سالدربيماري مننژيت در استان لرستان مواردگزارش شده.21 جدول

 تعداد
ميزان

 دريكصدهزاربروز
 جمعيت

يمننژيت منتگو كوك بهبود فوت درمان شدهLPانجام

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

338/13310033100003310000

بااين وجود برآوردمي شود كه موارد گزارش شده. درصد افزايش داشته است22تعدادموارد گزارش شده مننژيت نسبت به سال قبل
و جبران اين كاستي نيازمند مشاركت بيشتر واحدهاي) حدود ده درصد ميزان براورد شده( اندك بخشي  از موارد روي داده بيماري باشد

و تعيين ك در گزارش موارد مشكو .بيماريزا درراستاي اهداف مراقبت بيماري است عوامل ميكروبيدرماني

90سالدرهاي بيمارستاني در استان لرستان عفونتمواردگزارش شده.22جدول

 درصد به موارد بستري كل مواردبستري تعداد تعدادمواردبيماري

٦٦/٠ ١٣٥٤٨ ٣٠٣
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اگرچه بخشي. كاهش داشته است برابر3/3كه درمقايسه باسال گذشته استان داشتهمركز درماني8 تعداد موارد گزارش شده اختصاص به
از آنها دراين خصوصشاز اين كاه را مي توان به افزايش تعداد مراكز مشمول برنامه مراقبت عفونتهاي بيمارستاني وكاركرد ضعيف بخشي

قمثبت نسبت داد ولي رقم نسبت داد ولي  كيادشده باميزان برآوردشده تفاوت و مشاركت ابل توجه داشته جديتره اهميت تقويت مراقبت
.ي را دراين حوزه ياد آورمي شود معاونت درمان وكاركنان درمان

90فونتهاي بيمارستاني به تفكيك مراكز درماني استان در سالعميزان بروز.16نمودار

90سالدرآميزشي در استان لرستان عفونتهايمواردگزارش شده.23 جدول

درميزان تعداد بيماري  جمعيت نفرهزارصديكبروز
3196174 زخمهاي تناسلي غيرتاولي

م 1177/12 در مردان جراترشح
95/0 فيليس مشكوكيس
00 فيليس قطعييس

و ترشح مجرا به عنوان دوسندروم موارد گزارش شده عفونتهاي آميزشي برمبناي تشخيص باليني سندرومهاي زخم تناسلي غيرتاولي
بروز عفونتهاي آميزشي درجمعيت بود در برآورد ميزان و قطعي شاخص و موارد سيفيليس مشكوك براساس نتيجه مثبت آزمايشهايه

اطالعات جمع آوري شده از واحدهاي بهداشتي ودرماني دولتي وخصوصي تنها بخشي اندك از موارد واقعي. اختصاصي گزارش مي شود 
و ميزان بروز زخمهاي.فراگير در كشوراست حساسيت پايين نظام مراقبت اين عفونتها يكي از معضالت مراجعه كننده را تشكيل مي دهد

.است داشته كاهشدرصد27و15به ترتيب در مقايسه با سال گذشتهو ترشح مجرا تناسلي 
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در سال اري خريداهم اقالم.24جدول 90و89شده

)ريالميليون(مبلغاقالم

، وتجهيزات سرما درماني ويژه سه مركز درشهرستانهاي خرم آباد دلفان
 پلد ختر

45

ب 400ايمنو گلوبولين هپاتيت

و سفتي باكس 160سرنگ

45پشه بند آغشته به سم

تجهيزات مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري تازه تاسيس شهرستانهاي خرم
، دورود وكوهدشت ، بروجرد  آباد

2500

، ،ويروكالت ،(تجهيزات زنجيره سرماكيت حفاظت فردي واكسن كارير
و دستگاه پايش دما ) كلد باكس

260


