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 :هقدهه

     طًَ ثب صذٍسدس 1988هدوغ ػوَهي ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت دس چْل ٍ يىويي  اخالع خَد دس ػبل 

لغؼٌبهِ اي، سيـِ وٌي فلح اعفبل سا ثِ تصَيت سػبًذ ٍ ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت سا هَظف وشد وِ  تب ػبل 

ّبي هصَة آى  ثىبسگيشي اػتشاتظي. هيالدي ، ٍيشٍع ٍحـي فلح اعفبل سا اص ػشاػش خْبى سيـِ وي وٌذ 2000

( ًيدشيِ ، افغبًؼتبى ٍ پبوؼتبى ) وـَس 3ـَس  ثِ و 125تؼذاد وـَسّبي پَليَ آًذهيه اص  ُػبصهبى هَخت ؿذ

 .  تمليل پيذا وٌذ

ثب تَخِ ثِ اّويت ثشًبهِ ، ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت ًؼجت ثِ تمَيت ًظبم هشالجت فلح ؿل حبد الذام ًوَدُ ٍ ثِ 

 .وٌذ صَست هٌظن ٍ ّفتگي، دادُ ّبي وـَسّب سا دس ػبيت خَد هٌتـش هي

هشوض هذيشيت ثيوبسي ّبي ٍاگيش الذام ثِ ساُ اًذاصي ػيؼتن ، ٍ وبّؾ هيضاى خغب ثِ هٌظَستؼشيغ تجبدل دادُ ّب

ّبي ّش داًـگبُ ثبيذ  وبسؿٌبػبى ثشًبهِ فلح اعفبل ؿْشػتبى. پَستبل ًظبم هشالجت فلح ؿل حبد ًوَدُ اػت

ٍل طاًَيِ ػبل اعالػبت ثبيذ اص ا. ّبي ثجت اعالػبت تىويل ًوبيٌذ  هـخصبت هَاسد فلح ؿل حبد خَد سا دس فشم

الصم ، اص صحت ٍسٍد دادُ ّب  اعويٌبى تب صهبىّن چٌيي تب اعالع ثبًَي ٍ. هيالدي دس پَستبل ٍاسد گشدد 2014

 .اسػبل فيضيه اعالػبت اداهِ داؿتِ ثبؿذ ،اػت هغبثك سٍال گزؿتِ
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 :دػتشػي ثِ فشم هَاسد فلح ؿل حبد

ٍاسد لؼوت هشوض هذيشيت  http://www.health .gov.ir/mfdc: خْت دػتشػي ثِ فشم اثتذا اص آدسع 

ٍد فشم ٍس"ليٌه ٍ ثؼذ ًوبئيذ ّبي لبثل پيـگيشي ثب ٍاوؼي سا اًتخبة ّبي ٍاگيش ؿذُ، اداسُ ثيوبسي ثيوبسي

ظش توليه ًوَدُ ٍ هٌثشاي ثجت دادُ ّب ، افضٍدى هَسد خذيذ سا  .سا اًتخبة ًوبييذ"اعالػبت هَاسد فلح ؿل حبد

 :صيش ثبص ؿَدؿذُ تب فشم ثِ ؿىل 

 

 ؿشٍع ثِ ثجت اعالػبتٍ يب ثب اػتفبدُ اص هبٍع  Tabاص وليذ ،ديگشهتغيش ّبي ثشاي سفتي ثِ دس فشم ثبص ؿذُ 

 .ًوبئيذ
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 :اطالعات جغرافيايي و سكونت بيمار

هبُ گضاسؽ، هبّي سا وِ دس آى لشاس  ػبل ثِ صَست پيؾ فشض اًتخبة ؿذُ اػت ٍ دس لؼوت: ػبل دس لؼوت

اػتبى،  ،ٍ وـَس ٍ ؿوبسُ ؿٌبػبيي وـَسي ثيوبس ّبي ٍاگيش ثيوبسي وذ هشوض هذيشيت. بييذداسين اًتخبة ًو

 .تىويل هي ؿَدًشم افضاس تَػظ داًـگبُ ٍ ؿْشػتبى هحل ػىًَت ثيوبس 

وذ پؼتي . ثبوغ اًتخبة وٌيذ ليؼتاص  ، هٌغمِ هحل ػىًَت ثيوبس سا ثشحؼت ايٌىِ ؿْشي ٍ يب سٍػتبيي اػت

       ّبي ثؼذي الصم ثجت آدسع ٍ تلفي ثيوبس ثشاي اًدبم پيگيشي. ثيوبس سا دس صَست هَخَد ثَدى ٍاسد ًوبييذ

 .هي ثبؿذ

 :اطالعات فردي

 .ًبم پذس ٍ وذ هلي ثيوبس سا ثجت ًوبييذ ،ًبم خبًَادگي  ،دس ايي لؼوت اعالػبت فشدي ثيوبس ؿبهل، ًبم
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 ػي ثيوبس ثش حؼت هبُهتغيش  ، پغ اص ثجت تبسيخ ًٍوبئيذ اًتخبة ،ليٌه تمَين وٌبس فيلذ اص  :تبسيخ تَلذ ثيوبس

 .ًيؼتٍ ًيبصي ثِ ثجت آى  ؿَد هي هحبػجِ وبسخَدثغَس 

 .(دختش -2پؼش ٍ  -1.)ثبوغ اًتخبة ًوبييذ ليؼتاص   :خٌغ ثيوبس 

 -4افغبًي ٍ  -3ػشالي، -2ٍاسد ؿذُ اػت ٍ چٌبًچِ هليت (  1ؿوبسُ )ثِ ؿىل پيؾ فشض ايشاًي  :هليت ثيوبس

 .وٌيذدػتي ٍاسد  ثبيذ هليت سا  ،هَسد ػبيش هليت ّبدس  .ثبوغ اًتخبة ًوبييذ ليؼتپبوؼتبًي اػت اص ػتَى 

 :اطالعات منابع كشف،شناسايي و گزارش بيماري

، (خصَصي يب دٍلتي)ثيوبسػتبى )تؼْيالت ثْذاؿتي دسهبًي ثش حؼت ايٌىِ هَسد تَػظ وذام :دس لؼوت ٍاحذ

وـف (، وليٌيه ٍ تين ػيبس هشوض تَاًجخـي ، خبًِ ثْذاؿت، هغت ( ؿْشي يب سٍػتبيي)هشوض ثْذاؿتي ٍ دسهبًي

 . ثبوغ اًتخبة ًوبييذ ليؼتٍ ؿٌبػبيي ؿذُ اػت سا اص 

ّب اًدبم ؿذُ  ًت ثيوبس يب ػبيش داًـگبُثش حؼت ايٌىِ وـف هَسد تَػظ داًـگبُ هحل ػىَ: هٌجغ داًـگبّي

 . گضيٌِ هَسد ًظش سا اًتخبة ًوبييذ

ثذيْي اػت تبسيخ  هٌظَس تبسيخ گضاسؽ اٍليِ اػت وِ ثيوبس هَسد ؿٌبػبيي لشاس گشفتِ اػت ،: تبسيخ گضاسؽ

ثشسػي هي تَاًذ دس ّوبى سٍص گضاسؽ ٍ يب ثؼذ اص آى ثبؿذ ٍلي لجل اص تبسيخ گضاسؽ ًوي تَاًذ ثبؿذ  ٍ چٌبًچِ 

    ٍ پشؽ ثِ لؼوت ثؼذي غيش هوىي ؿذُدٍس ػتَى ثِ ؿىل خظ چيي لشهض ًـبى دادُ ، ٍاسد ؿَد  ًبدسػت

 .ؿَدهي 

هغبثك ؿىل صيش ثبص  خذٍلي، ثؼتشي گضيٌِ اًتخبة ِ دس صَستػشپبيي اػت و -2ثؼتشي ٍ  -1: ٍضؼيت دسهبًي

ثؼذ اص ثجت گضيٌِ ثؼتشي حتوب ثبيذ تَخِ داؿتِ ثبؿذ .سا ثجت ًوبييذ ثؼتشي هَاسد اعالػبتثتَاًيذ هي ؿَد تب 

 .وليِ هتغيشّبي داخل خذٍل فَق ثجت ؿَد ٍ چٌبًچِ هتغيشي خبلي ثوبًذ، اسػبل اعالػبت  اهىبًپزيش ًوي ثبؿذ
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يذ، ًبم ثيوبسػتبى ، ؿوبسُ پشًٍذُ ثيوبسػتبى ٍ آدسع ثب اػتفبدُ اص تمَين همبثل اًتخبة ًوبئتبسيخ ثؼتشي سا 

ثيوبسػتبى سا ثجت ًوَدُ ٍ تـخيص اٍليِ ثيوبس سا دس لؼوت تـخيص ثٌَيؼيذ ثِ ػٌَاى هثبل گيلي ثبسُ، آستشيت 

 ٍ.......... 

 :ي بيمار اختصاصياطالعات 

 . ًوبئيذاًتخبة  تبسيخؿشٍع فلح سا اص پٌدشُ  صيشتبسيخ ؿىلهغبثك 

، ٍخَد تت اّويتًظش ثِ ًوبئيذ  ثبوغ اًتخبة وٌيذ ، تَخِ ليؼتاػت وِ اص  ثلي -2 /خيش -1دس لؼوت تت  

يىي اص هـخصِ ّبي پش خغش  وِ( ػبل 5صيش )ٍ ػي ثيوبسسٍص  4پيـشفت فلح ووتش اص ٍ غيشلشيٌِ ثَدى اػضبء 

ثلي اًتخبة ؿَد ، آيتن ّبي فَق الزوش خذاگبًِ دس صفحِ ظبّش هي ؿَد  ثبؿذ ، چٌبًچِ گضيٌِثَدى هَسد هي 

چگًَگي ثشخَسد ثب دسايي صَست ثبيذ ٍ سا ثِ ؿوب يبدآٍسي خَاّذ وشد اّويت هؼئلِ ٍ پش خغش ثَدى ثيوبس وِ

 . ئيذهَسد پش خغش سا دًجبل ًوب

 .ضًيذ ثػالهت دس لؼوت هشثَعِ ،وذام اًذام ثيوبس فلح ؿذُ اػت ثش حؼت ايٌىِ

ًبهـخص اًتخبة  -3/ سٍص ٍ ثيـتش  چْبس-2/ سٍص  4ووتش اص  -1سا اص ليؼت ثبوغ ، هذت تىبهل فلح ثِ سٍص 

 .ًوبييذ

فلدْبي اًتخبة ؿذُ ًَع ِ ثب اػتفبدُ اصثغَس خَدوبس سايبً اػت وِ ًبهـخص -3/ ثلي -2/ خيش -1 :  تمبسى فلح

 . اص ليؼت ثبوغ اًتخبة ًوبيذهَسد ًظش سا  ًيض هيتَاًذ ثغَس دػتي گضيٌِلي وبسثش پش هي ؿَد ٍ

تبسيخ اسػبل  سا اص پٌدشُ تبسيخ اًتخبة وٌيذ ٍ دس صَستيىِ ًوًَِ اٍل ٍ دٍم دس يه 2ٍ  1تبسيخ ّبي ًوًَِ گيشي 

 .ًوبئيذسا ٍاسددس ّش دٍ فيلذ ّوبى تبسيخ ، ؿذُ اػت 

 ػَاة ًوًَِ هٌبػجيًوبئيذ ة اػت سا هـخص ثفشهبييذ ، تَخًَِع ًوًَِ ثش حؼت ايٌىِ هذفَع ٍ ػَا

ثيوبس هـوَل تْيِ ًوًَِ اص ًيض ػَاة ثَد ،  ٍ ثبيذ ًوًَِ هدذدي اص ثيوبستْيِ ؿَد ٍ اگش ًوًَِ ّبي ثؼذي ًيؼت

فلح تب تْيِ ًوًَِ هذفَع ثؼذ اص ًوًَِ ػَاة فشاّن ثَد ٍ اص صهبى تبسيخ ثشٍص  چٌبًچِ اهىبى .اعشافيبى هي گشدد

 . ًوي ثبؿذ سٍص ثَد ًيبصي ثِ تْيِ ًوًَِ اص اعشافيبى 14 صيشثيوبستْيِ ًوًَِ اص
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 ًَاحي پش هخبعشُ ؿبهل ًَاحي. خيش سا اًتخبة وٌيذ -2/ ثلي  -1لؼوت ًَاحي پش هخبعشُ  ،صيش ثب تَخِ ثِ ؿىل

 .ثيوبسي اػت  آًذهيه

 ثبيذگضيٌِ،اعشافيبى هي ثبؿذ وِ دس صَست هـوَل ثَدىػتَى ثؼذي هشثَط ثِ هَاسد هـوَل ًوًَِ گيشي اص 

تيه ثخَسد تب ثتَاًيذ  ثلي حتوب ثبيذگضيٌِ،  هَسدي هـوَل گشديذ چٌبًچًِوبئيذ تَخِ. ثلي اًتخبة ؿَد

دس غيشايي صَست اهىبى ثجت دادُ  ،(ثب فلؾ لشهض سًگ هـخص ؿذُ اػت)،ًوبئيذ اعالػبت هَاسد توبع سا ثجت

 . هَاسد توبع هيؼش ًخَاّذ ثَدّب دس فشم اعالػبت 

 

 

 

 

ًذاسد سا اص ليؼت ثبوغ  -3( / حبفظِ هبدس)داسد -2(/ ٍاوؼي وبست)داسد  -1دس لؼوت ػبثمِ ٍاوؼيٌبػيَى  

وَدن دس  خذٍلي ثبص هي ؿَد وِ اعالػبت ٍاوؼيٌبػيَى، اگش تيه ػبثمِ ٍاوؼي ػالهت ثخَسد . اًتخبة وٌيذ 

 .آى دسج گشديذُ اػت 
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تؼذاد ًوبئيذ ، ثش حؼت دسيبفت ٍاوؼي فلح دس ًَثت ّبي هختلف ػتَى هشثَعِ سا فؼبلدس لؼوت ٍاوؼيٌبػيَى 

هحبػجِ هي گشدد، تبسيخ آخشيي ًَثت  ثغَس خَدوبسٍاوؼي ّبي خبسي ثذٍى احتؼبة ٍاوؼي فلح ثذٍ تَلذ 

، هدوَع ًَثت ّبي خبسي ٍ تىويلي دس ػتَى ول ًوبئيذ اًتخبةٍاوؼي خبسي ٍ تىويلي سا اص پٌدشُ تبسيخ 

 . هحبػجِ ٍ ثجت هي ؿَد وبسخَدثغَسٍاوؼي دسيبفتي 

 :بيماري سوابق اپيدميولوژيكي

دسػتَى هشثَعِ  ،ثش اػبع اعالػبت هٌذسج دس ؿىل صيش، چٌبًچِ ثيوبس ػبثمِ هؼبفشت ٍ ػبثمِ توبع داسد

ثبيذ ثجت  75ٍ ؿْش توبع 75ص لجل ، تبسيخ توبع س75ٍٍ ّوچٌيي دس صَست ػبثمِ توبع  هـخص ثفشهبييذ

 .گشدد
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ثيوبس سا دس . فؼبل ؿَد تب خذٍلي ثِ ؿىل صيش ثبص ؿَد 60ثبيذ تيه پيگيشي سٍص  60ثشاي ثجت اعالػبت سٍص 

ثْجَد پيذا وشدُ اػت، تبسيخ پيگيشي سا  60اگش ثيوبس لجل اص فشاسػيذى سٍص  ،ّبي هختلف پيگيشي ثفشهبييذ صهبى

تيه  ،فلح ثبليوبًذُ ًذاسد -2گضيٌِ  ثبيذ ػتَى ًتيدِ پيگيشي صَست ثْجَد دس هشلَم ثفشهبييذ ، هؼلوب دس

 .ثخَسد

ٍ چٌبًچِ ثيوبس فلح يذًوبئ سا اًتخبة 4ٍ  3گن ؿذُ ٍ يب فَت ًوَدُ ، ثتشتيت گضيٌِ  60اگش ثيوبس لجل اص سٍص 

 . پيگيشي ٍ ثجت ًوبييذ ٍضؼيت ثيوبس سا ػپغ وٌيذ ٍ صجش 60ثبيذ تب سٍص  ،ثبليوبًذُ داسد

هذت صهبًي سا وِ اص دػتگبُ صَست ًگشفتِ ثبؿذ ثگزسد ٍ پيگيشي  60چٌبًچِ اص صهبى پيگيشي سٍص ًوبئيذ دلت 

 . سا ثِ ؿوب يبدآٍسي خَاّذ وشدثيوبس گزؿتِ اػت  60سٍص 

 

 

 :انجام طبقه بندي بيمار

هشثغ هشثَط ثِ اًدبم عجمِ ثٌذي ثبيذ تيه ثخَسد تب ًوبي اعالػبت تـخيصي ٍ ًوبئيذ هغبثك ؿىل صيش ، دلت

ػبصگبس ثب ، تبييذ ؿذُگضيٌِ ّبي يىي اص دس لؼوت عجمِ ثٌذي داًـگبُ. عجمِ ثٌذي ًْبيي ثيوبس ظبّش ؿَد

 .سا اًتخبة وٌيذ VDPVi-cVDPVc-VDPVaپَليَ،هشدٍد  

هَسد اص ؿبيغ تشيي هَاسد ثِ صَست پيؾ فشض اًتخبة ؿذُ اػت وِ هي تَاًيذ اص  10دس لؼوت وذ تـخيص 

ّب  اص وذ عجمِ ثٌذي ثيي الوللي ثيوبسي ،، اگش تـخيص ثِ غيش اص ايي هَاسد ثَدًوبئيذ ليؼت ثبوغ اػتخشاج

ثِ ػٌَاى هثبل اگش وذ تـخيص . ت دػتي ثجت وٌيذًَع تـخيص سا دس ػتَى هشثَعِ ثِ صَسٍ ًوبئيذ اػتفبدُ

M13 ثَد ، ثبيذ ًَع تـخيص سا آستشيت  ثجت وشد. 
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 .هي باشد نام فرد ثبت كنندهكارشناس هربوطه هلسم به درج نام و نام خانوادگي خود در قسوت 

گسينه ذخيره وبستن فرم از تكويل اطالعات قسوت آزهايشگاهي خودداري بفرهاييد و براي ذخيره اطالعات از 

 .استفاده نواييد
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 :يٌگًَِ ػول ًوبييذاثشاي دػتشػي ثِ فشم هَاسد توبع 

ٍ  ًوبئيذ ّبي لبثل پيـگيشي ثب ٍاوؼي سا اًتخبة ّبي ٍاگيش ؿذُ، اداسُ ثيوبسي ٍاسد لؼوت هشوض هذيشيت ثيوبسي

 سا اًتخبةتوبع ثيوبساى فلح ؿل حبدثؼذ ٍاسد لؼوت ّوِ هحتَيبت ػبيت ؿذُ ٍ فشم ٍسٍد اعالػبت هَاسد 

 :ثشاي ثجت دادُ ّب ، افضٍدى هَاسد خذيذ سا اًتخبة وٌيذ صفحِ اي ثِ ؿىل صيش ثبص هي ؿَدًوبئيذ

 

 

يي ٍ اعالػبت فشدي هحل هغبثك آًچِ دس تىويل اعالػبت هَاسد فلح ؿل حبد گفتِ ؿذ، اعالػبت خغشافيب

ػىًَت ثيوبس سا ثجت ًوبييذ، ثخبعش داؿتِ ثبؿيذ گضيٌِ هـوَل توبع دس فشم هَاسد فلح ؿل حبد ثبيذ تيه 

وِ ثبيؼت اعالػبت هَاسد AFPسد اخَسدُ ثبؿذ تب اهىبى ثجت دادُ ّب ػولي ثبؿذ ، ؿوبسُ ؿٌبػبيي وـَسي هَ

ٍ ًبم خبًَادگي ٍ ًبم پذس  موِ ثؼذ اص اًتخبة آى اعالػبت ًب توبع ثجت گشدد دس گضيٌِ ّب لبثل سٍيت هي ثبؿذ

 .دليل خوغ آٍسي ًوًَِ توبع سا ثِ صَست دػتي ٍاسد ًوبييذ .دس صفحِ ظبّش هي ؿَدثغَس خَدوبس  AFPثيوبس 

 :سوابق اپيدميولوژيكي تماس 

 . سا اص ليؼت ثبوغ اًتخبة وٌيذ ثب هَسد اصليدس ايي لؼوت ًَع استجبط 
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     ّوجبصي،ّن -5/ّوؼبيِ-4/خَيـبًٍذ غيشّن خبًِ-3/غيش خَيـبًٍذ ّن خبًِ-2/ خَيـبًٍذ ّن خبًِ-1

 ػبيش -6/ هذسػِ اي،ّن هحلي 

ثبؿذ ّفتِ ثؼذ اص ؿشٍع فلح  2سٍص لجل اص ؿشٍع فلح يب  7، عي  اصليAFP ثش حؼت ايٌىِ دٍسُ هَاخِْ  ثب هَسد 

 .خيش هي ثبؿذ -2/ ثلي -1. گضيٌِ سا اص ليؼت ثبوغ اًتخبة وٌيذ

ٍ صهبى دسيبفت آخشيي ًَثت ٍاوؼي سا دس ( تىويلي)ٍ تؼذاد ًَثتْبي ٍاوؼي ( خبسي)تؼذاد ًَثتْبي ٍاوؼي فلح

 .ػتَى هشثَعِ ثجت ًوبييذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اعالػبت ًوًَِ گيشي ٍ آصهبيـگبّي توبع

تٌْب يه ًوًَِ اص ّش هَسد توبع ًوبئيذ دلتتبسيخ تْيِ ًوًَِ ٍ اسػبل ًوًَِ سا اص پٌدشُ تبسيخ اًتخبة ًوَدُ ٍ 

 .ثبيذ تْيِ ٍ اسػبل ؿَد هذفَع

فشد تىويل وٌٌذُ ثبيذ ًبم خَد سا دس ػتَى هشثَعِ . اص ثجت اعالػبت ويفيت ًوًَِ ٍ ًتبيح وـت خَدداسي وٌيذ

 .دسج ًوبيذ

صم ثِ روش اػت ثشاي وبهل پغ اص اًتخبة رخيشُ ٍ ثؼتي فشم، هي تَاًيذ اعالػبت هَسد ثؼذي سا دسج ًوبييذ، ال

 .ًفش اص اعشافيبى ًوًَِ تْيِ ؿَد 3ًوًَِ ّب ٍ سػيذى ثِ  ؿبخص هَسد اًتظبس ثبيذ حذالل اص  ثَدى


