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:مقدمه

و كسـب تجربيـات جديـدتر در كشـف هـر چـه به دنبال پيشرفت نظام مراقبت فلـج شـل حـاد

ومسريعتر موارد احتمالي بيماري فلج اطفال حساسيت روزافزوني  توجه كشـف، بررسـي، طبقـه بنـدي

تعيين تشخيص نهايي موارد فلج شل حاد مي گردد تا در صورت رخداد موارد جديد بيماري اقـدامات 

و انتقـال كنترلي مناسب در. صـورت گيـردآندر زودترين زمان ممكن جهت پيشـگيري از گسـترش

همين راستا پيگيري موارد تماس بيماران فلج شل حاد بعنوان روشي غيرمسـتقيم جهـت كشـف مـوارد

.احتمالي گردش ويروس وحشي بكار گرفته ميشود

ط . اليـي محسـوب ميشـود تهيه نمونه هاي كافي مدفوع از موارد فلج شل حاد، يك اسـتاندارد

 AFPتحت شرايط خاصي توانايي جمع آوري نمونه از بيماران

امري واقعـاً مشـكل محسـوب ميشـود∗

براي فائق آمـدن. به ويژه در مناطق صعب العبور يا مناطقي كه نظام مراقبت فلج شل حاد ضعيفي دارند

و افزايش حساسيت نظام مراقبـت، فعاليتهـاي مراقبتـي تكميلـي نظيـر جمـع آوري نمونـه  بر اين مشكل

ش AFPمدفوع از موارد تماس برخي بيماران  .ده اندويژه ارائه

:داليل نمونه گيري از موارد تماس به شرح ذيل است

پوليو مي تواند از طريق تماس با افراد گسترش يابد بنابراين موارد تماس در معرض احتمـال بيشـتر.1

. ابتال به بيماري هستند

.اغلب موارد آلودگي با ويروس پوليو فاقد عالمت هستند.2

بدون عالمت ممكن است ويروس را براي مدت حـداكثرو) به ويروس پوليو(يك كودك آلوده.3

و گاه بيشتر2 .دفع نمايد) نظير بيماران دچار نقص ايمني(ماه

مي تواننـد در صـورت آلـوده،حتي كودكان واكسينه شده اي كه از ابتال به فلج در امان هستند نيز.4

.شدن به مدت كوتاهي ويروس را از طريق مدفوع دفع نمايند

∗ AFP= Acute Flaccid Paralysis فلج شل حاد 
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ج :AFPمع آوري نمونه از موارد تماس بيماران معيارهاي

.كه فاقد نمونه كافي هستند AFPموارد تماس بيماران.1

و داليـل آن بـدين شـرح  اين مورد مهمترين دليـل جمـع آوري نمونـه از مـوارد تمـاس مـي باشـد

:مي باشند

 گزارش ديرهنگام بيماري-

 مدفوعكافي قبل از جمع آوري نمونه AFPفوت يا گم شدن مورد-

تهيـه نمونـه نامناسـب، عـدم رعايـت زنجيـره سـرما در حـين جمـع آوري،: ساير موارد از قبيل-

و يا مقـدار  و كيفيت نامطلوب نمونه هاي بدليل نشت، خشك شدن و انتقال نمونه ها نگهداري

. اندك

م بـه با توجه به خطر زياد ورود موارد بيمـاري بـه كشـور، ضـرورت دارد كـه در مـوارد ذيـل نيـز اقـدا

:نمونه گيري از موارد تماس شود

:كه احتمال ابتالي آنها به پوليو خيلي زياد است) Hot case(موارد پرخطر.2

براسـاس يافتـه هـاي بـاليني مشـاهده شـده توسـط پزشـك يـا طبـق مورد پرخطر بيماري است كـه

از AFPموارد بر اين اساس. باشد زياد به پوليوابتالي وي اطالعات موجود احتمال  كه سـن كمتـر

و5 و داراي سابقه واكسيناسيون ناقص مي باشند بـاليني اصـلي تظـاهر3 همزمان داراي سال داشته

:پوليو يعني

 تب در زمان شروع فلج-

 فلج غيرقرينه-

)روز3ظرف(استقرار سريع فلج-

و مشمول جمع آوري نمونه از موارد تماس مي باشند هستند .جزء موارد پرخطر محسوب

و يـا سـكونت در آنهـا شـواهد اپيـدميولوژيك دال بـر تمـاس بيمـاراني كـهن همچني  بـا اهـالي

مشـمول ايـن كه گردش ويـروس پوليـو بـه تـازگي در آن رخ داده اسـت، اي مي باشد منطقه

ايــن موضــوع شــامل مهــاجرين يــا مســافرين وارده از كشــورهاي افغانســتان،. تعريــف هســتند



٣

و يا ساير كشو بپاكستان، هندوستان تهيـه بعنـوان مثـال. ويروس پوليـو مـي باشـدارهاي آلوده

و يـا AFPاز موارد تماس كليه بيماران نمونه كـه از كشـورهاي فـوق الـذكر وارد ايـران شـده

. اخيراً با اتباع اين كشورها در تماس بوده اند ضرورت دارد

گزارش شده از مناطقي كـه بـه تشـخيص مسـئولين مركـز بهداشـت AFPكليه موارد.3

مي باشند اين كـار حتـي در صـورتيكه.دانشگاههاي علوم پزشكي جزء مناطق صعب العبور

گزارشي از گردش ويروس وحشي پوليو در اين مناطق در دسـت نباشـد نيـز بـه جهـت كمـك بـه 

.تقويت نظام مراقبت ضرورت دارد

ن.4 گراني توسط مسئولين بهداشتي در مورد روند تهيه يا انتقـال در صورت وجود هرگونه

.ميتوان اقدام به تهيه نمونه از موارد تماس نمود AFPنمونه هاي بيمار 

:تعريف موارد تماس

سال سن اطالق مي گـردد كـه15فلج شل حاد به كودك يا نوجوان كوچكتر از مورد تماس بيمار

.هفته پس از بروز فلج در بيمار در تماس مستقيم با وي بوده استطي دوره زماني يك هفته قبل تا دو 

:روش كار

مشمول موارد تهيه نمونـه هـاي تمـاس باشـد، AFPبه محض اينكه مشخص شد كه يك بيمار

:بايد اقدام به نمونه گيري نمود

 تعيين موارد تماس براساس تعريف فوق-الف

:داده شونداولويت بايد به موارد تماس به شرح ذيل-ب

.سال اولويت دارند5در وهله اول كودكان زير•

. موارد تماس نزديك با بيمار كه در دوره زماني فوق الذكر تماس هاي مكرر با وي داشـته انـد•

و و برادران، افراد هم خانه، همبازي ها و همسايه اين موارد شامل خواهران خويشاوندان جوان

ن. مي باشد و يـا محلـه چنانچه اين موارد وجود داشته باشند نمونـه گيـري از كودكـان همسـايه

.انجام خواهد شد

از-ج و حداقل .مورد تماس تهيه نماييد3يك نمونه از هر مورد تماس
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منطقـه اقـدام بـه2چنانچه بيمار در دوره زماني فوق الذكر مسافرتي داشته است ترجيحاً بايد از هـر-د

(تهيه نمونه تماس نمود )از هر منطقهنمونه3.

و انتقال نمونه هاي مربوط به موارد تماس دقيقـاً مشـابه مـوارد-هـ انجـام AFPجمع آوري، نگهداري

.خواهد شد

ايـن. بايد براي هر مورد تماس جداگانه تنظيم شـود» جمع آوري نمونه هاي موارد تماس«فرم ويژه-و

ن و يك  AFPسخه آن همراه با ساير مـدارك بيمـار فرم همراه با نمونه به آزمايشگاه ارسال خواهد شد

ضـرورت دارد كـه يـك. دانشگاه نگهداري خواهـد شـد)مبارزه با بيماريها( مربوطه در واحد مراقبت

.نسخه نيز همزمان براي مركز مديريت بيماريها جهت درج در سوابق بيمار ارسال شود

و حـرف بر روي هر نمونه بايد عالوه بر نام مورد تماس مشخصاً عبـارت بـه عنـوان عالمـتCتمـاس

و نيز شماره مربوط به مورد تماس نظير  .قيد گردد...و1C،2C،3Cمربوطه

از-ز و پايش اطالعات، قسمتهاي اساسي ايـن سيسـتم را بـراي كسـب اطمينـان جمع آوري، مديريت

و بهنگام بودن آن تشكيل مي دهند .كيفيت

بروز فلج در بيمار اصلي ميتوان از موارد تماس نمونه گيـري انجـام ماه پس از تاريخ2تا: نكته مهم*

.داد

:تفسير

جداسازي ويروس وحشي پوليو از يك مورد تماس در حالي كـه نتيجـه آزمـايش خـود بيمـار

در. منفي بوده است، مدركي دال بر گـردش ويـروس وحشـي پوليـو در شهرسـتان محسـوب ميگـردد 

اوليه بعنـوان AFPصورت وقوع چنين حالتي، بويژه اگر شهرستان قبالً عاري از پوليو بوده است، مورد

شديك مورد قطع .ي ابتال به ويروس وحشي پوليو محسوب خواهد

:و پاسخ مالحظه

ثابت شد، انجام بهنگام اقـدامات) شهرستاني(به محض آنكه وجود ويروس پوليو در منطقه اي

:ذيل، درست نظير مواجهه با يك مورد بيمار پوليو ضروري است

و كامل موارد و AFP، تقويت نظام مراقبت)تماس مثبت از نظر ويروس پوليو(بررسي سريع در منطقه

و فوري .اجراي عمليات ايمن سازي مناسب
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و كيفيت نمونه گيري از موارد تماس: پايش سيستم مديريت اطالعات

مـوارد تمـاس را آزمايشگاه كشوري فلج اطفال اطالعات واصله در مورد نمونه هاي واصـله از

و واحد فلج اطفال مستقر در مركز مديريت بيماريها نيـز متغيرهـاي مربوطـه  در كامپيوتر ثبت مي نمايد

و پـايش. را از آزمايشگاه دريافـت مـي نمايـد  برنامـه هـاي جديـدي بـراي تسـهيل در ورود، مـديريت

و ارتبـاط آنهـا بـا مشخصـات  در AFPمـوارد اطالعات مربوط به نمونه گيري از موارد تمـاس اصـلي

.دسترس هستند

:شاخص هاي مرحله اي

پايش ايـن شـاخص از بابـت انجـام بهنگـام نمونـه گيـري:بهنگام بودن نمونه گيري از موارد تماس

و اين امكان را فراهم مي سازد كه از هرگونه گردش احتمال ويـروس  موارد تماس اطمينان خاطر داده

.وحشي پوليو به سرعت مطلع شويم

به هنگام بودن نمونه گيري از موارد تماس عبارتست از درصد نمونه هـاي تمـاس جمـع آوري

.اصلي به مركز مديريت بيماريها مي باشد AFPروز از تاريخ گزارشدهي مورد7شده ظرف 

)دانشگاه علوم پزشكي(اصلي به استان AFPروز از گزارشدهي مورد7تعداد نمونه هاي موارد تماس جمع آوري شده ظرف
×100

 

 تعداد كل نمونه هاي تماس

%80حداقل : هدف

 پـايش ايـن شـاخص موجـب كسـب اطمينـان از كامـل بـودن:كامل بودن نمونه گيري موارد تماس

ــه گيــري از مــوارد تمــاس ــه حــداقل AFPنمون ــه تمــاس از هــر مــورد اصــلي3و تهي  مشــمول(نمون

.توسط سيستم مراقبت مي گردد) تماسنمونه گيري

 100×نمونه تماس جمع آوري شده3داراي حداقل) تماس(مشمول نمونه گيري AFPموارد

 مشمول نمونه گيري تماس AFPكلي موارد تعداد

%80حداقل : هدف

براي ايـن شـاخص هـا دسـت نيابنـد بايسـتي بـدنبال تعيـين نقـايصو%80مناطقي كه به هدف حداقل

و تقويت نظام مراقبت باشند .ايرادات احتمالي
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:كيفيت مراقبت

:توزيع سني موارد تماس.1

بايـد اطمينـان الزم در مـورد اينكـه. سـال اسـتفاده شـود5بايد براي تعيين نسبت موارد تماس زير

.سال سن دارند حاصل شود5اكثريت موارد تماس زير 

.سن داشته باشندسال5موارد تماس زير%80بايد حداقل : هدف

:اصلي AFPتعداد متوسط موارد تماس به ازاي هر مورد.2

نيـز بـراي AFPاستفاده براي آناليز نتايج آزمايشگاهي نمونـه هـاي ساير شاخص هاي مورد.3

.نمونه هاي تماس با همان تعاريف به كار مي روند

وميزان جداسازي انتروويروس-الف يك شاخص بـراي كيفيـت زنجيـره سـرما در طـي جمـع آوري

.انتقال نمونه هاست

را ميتوان براي تعيين تأثير عمليات ايمن سـازيlike-Sabinجداسازي ويروس هاي شبيه واكسن-ب

.تكميلي در منطقه استفاده كرد

و بهنگـام بـودن، بايـد نمونـ:وصول به آزمايشگاه-ج ه هـاي تمـاس بـه جهت اطمينان خاطر از كيفيت

و حداكثر طي مدت سه روز به آزمايشگاه تحويل شوند .سرعت

.درصد نمونه هاي تماس واصل شده به آزمايشگاه به صورت مطلوب:وضعيت نمونه-د

:شاخص هاي نهايي

آناليز اطالعات از كشورهايي كه اين راهبرد را به كار گرفته اند نشانگر آن است كه در تعيـين

موفقيت سيسـتم را ميتـوان از طريـق ارزيـابي. ويروس مفيد بوده است) جديد يا قديمي(سريع گردش 

 شاخص هاي ارائه شده در ذيل تعيين نمود، اين شـاخص هـا طـي دوره زمـاني طـوالني تـري محاسـبه 

هر( مي شوند ).ماه يك نوبت6ساليانه يا
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100×تعداد شهرستانهايي كه تنها از موارد تماس آنها ويروس وحشي پوليو جدا شده است=تعيين شهرستانهايي كه به تازگي آلوده شده اند
 

 كلي شهرستانهاي آلوده شدهتعداد

=تعداد كلي نمونه هاي ويروس وحشي جدا شده از موارد تماس
كه ويروس وحشي پوليو از مدفوع آنها جدا شده است) افراد(تعداد موارد تماس

×100
 

 كه نمونه آنها آزمايش شده است) افراد(تعداد كلي موارد تماس

قطعي بعنوان پوليو AFPنسبت موارد
 

مـربوط به كشف ويـروس فقط از
 

=
تائيد شده بعنوان پوليو به علت جداسازي ويروس نمونه هاي تماس AFPتعداد موارد

×100
 

نمونه هاي تماس آنها
 قطعي بعنوان پوليو AFPتعداد كلي موارد 


