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  :مقدمه

به دنبال پیشرفت نظام مراقبت فلج شـل حـاد و کسـب تجربیـات جدیـدتر در کشـف هـر چـه         

توجه کشف، بررسـی، طبقـه بنـدي و    مساسیت روزافزونی سریعتر موارد احتمالی بیماري فلج اطفال ح

تعیین تشخیص نهایی موارد فلج شل حاد می گردد تا در صورت رخداد موارد جدید بیماري اقدامات 

در . صـورت گیـرد   آنکنترلی در زودترین زمان ممکن جهت پیشگیري از گسـترش و انتقـال    مناسب

حاد بعنوان روشی غیرمستقیم جهـت کشـف مـوارد     همین راستا پیگیري موارد تماس بیماران فلج شل

  .احتمالی گردش ویروس وحشی بکار گرفته میشود

. تهیه نمونه هاي کافی مدفوع از موارد فلج شل حاد، یک اسـتاندارد طالیـی محسـوب میشـود    

 AFPتحت شرایط خاصی توانایی جمع آوري نمونه از بیماران 

     امري واقعاً مشـکل محسـوب میشـود

براي فائق آمدن . مناطق صعب العبور یا مناطقی که نظام مراقبت فلج شل حاد ضعیفی دارند به ویژه در

بر این مشکل و افزایش حساسیت نظام مراقبت، فعالیتهـاي مراقبتـی تکمیلـی نظیـر جمـع آوري نمونـه       

  .ویژه ارائه شده اند AFPمدفوع از موارد تماس برخی بیماران 

  

  :به شرح ذیل است دالیل نمونه گیري از موارد تماس

پولیو می تواند از طریق تماس با افراد گسترش یابد بنابراین موارد تماس در معرض احتمال بیشـتر   .1

 . ابتال به بیماري هستند

 .اغلب موارد آلودگی با ویروس پولیو فاقد عالمت هستند .2

ثر و بدون عالمت ممکن است ویروس را براي مدت حداک) به ویروس پولیو(یک کودك آلوده  .3

 .دفع نماید) نظیر بیماران دچار نقص ایمنی(ماه و گاه بیشتر  2

می توانند در صـورت آلـوده    ،حتی کودکان واکسینه شده اي که از ابتال به فلج در امان هستند نیز .4

 .شدن به مدت کوتاهی ویروس را از طریق مدفوع دفع نمایند

                                                             
 AFP= Acute Flaccid Paralysis فلج شل حاد 
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  : AFPمعیارهاي جمع آوري نمونه از موارد تماس بیماران 
  

 .که فاقد نمونه کافی هستند AFPموارد تماس بیماران  .1

  این مورد مهمترین دلیل جمـع آوري نمونـه از مـوارد تمـاس مـی باشـد و دالیـل آن بـدین شـرح          

  :می باشند

 گزارش دیرهنگام بیماري -

 کافی مدفوعقبل از جمع آوري نمونه  AFPفوت یا گم شدن مورد  -

، عـدم رعایـت زنجیـره سـرما در حـین جمـع آوري،       تهیه نمونـه نامناسـب  : سایر موارد از قبیل -

نگهداري و انتقال نمونه ها و کیفیت نامطلوب نمونه هاي بدلیل نشت، خشک شدن و یا مقدار 

 . اندك

  با توجه به خطر زیاد ورود موارد بیماري بـه کشـور، ضـرورت دارد کـه در مـوارد ذیـل نیـز اقـدام بـه          

 :نمونه گیري از موارد تماس شود

 :که احتمال ابتالي آنها به پولیو خیلی زیاد است) Hot case(خطر موارد پر .2

براسـاس یافتـه هـاي بـالینی مشـاهده شـده توسـط پزشـک یـا طبـق           مورد پرخطر بیماري است که 

که سن کمتـر از   AFPموارد بر این اساس . باشد زیاد به پولیوابتالي وي اطالعات موجود احتمال 

بـالینی اصـلی    تظـاهر  3 همزمان داراي ناسیون ناقص می باشند وسال داشته و داراي سابقه واکسی 5

  :پولیو یعنی

  تب در زمان شروع فلج -

 فلج غیرقرینه -

 )روز 3ظرف (استقرار سریع فلج  -

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

  بـا اهـالی و یـا سـکونت در     نهـا  آشـواهد اپیـدمیولوژیک دال بـر تمـاس     بیمارانی کـه  همچنین 

مشـمول ایـن    که گردش ویـروس پولیـو بـه تـازگی در آن رخ داده اسـت،     اي می باشد منطقه 

ایــن موضــوع شــامل مهــاجرین یــا مســافرین وارده از کشــورهاي افغانســتان،  . تعریــف هســتند
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تهیـه   بعنـوان مثـال  . ویروس پولیو مـی باشـد   اپاکستان، هندوستان و یا  سایر کشورهاي آلوده ب

که از کشـورهاي فـوق الـذکر وارد ایـران شـده و یـا        AFPاز موارد تماس کلیه بیماران  نمونه

  . اخیراً با اتباع این کشورها در تماس بوده اند ضرورت دارد

گزارش شده از مناطقی کـه بـه تشـخیص مسـئولین مرکـز بهداشـت        AFPکلیه موارد  .3

این کار حتـی در صـورتیکه    .باشند دانشگاههاي علوم پزشکی جزء مناطق صعب العبور می

گزارشی از گردش ویروس وحشی پولیو در این مناطق در دست نباشـد نیـز بـه جهـت کمـک بـه       

 .تقویت نظام مراقبت ضرورت دارد

در صورت وجود هرگونه نگرانی توسط مسئولین بهداشتی در مورد روند تهیه یا انتقـال   .4

 .ونه از موارد تماس نمودمیتوان اقدام به تهیه نم AFPنمونه هاي بیمار 
  

  :تعریف موارد تماس

سال سن اطالق می گردد کـه   15فلج شل حاد به کودك یا نوجوان کوچکتر از مورد تماس بیمار   

  .طی دوره زمانی یک هفته قبل تا دو هفته پس از بروز فلج در بیمار در تماس مستقیم با وي بوده است

  

  :روش کار

مشمول موارد تهیه نمونه هـاي تمـاس باشـد،     AFPبیمار به محض اینکه مشخص شد که یک   

  :باید اقدام به نمونه گیري نمود

  تعیین موارد تماس براساس تعریف فوق -الف

  :اولویت باید به موارد تماس به شرح ذیل داده شوند -ب

  سال اولویت دارند 5در وهله اول کودکان زیر. 

 وق الذکر تماس هاي مکرر با وي داشته انـد موارد تماس نزدیک با بیمار که در دوره زمانی ف .

خویشاوندان جوان و همسایه این موارد شامل خواهران و برادران، افراد هم خانه، همبازي ها و 

چنانچه این موارد وجود نداشته باشند نمونه گیـري از کودکـان همسـایه و یـا محلـه      . می باشد

 .انجام خواهد شد

  .مورد تماس تهیه نمایید 3اقل از یک نمونه از هر مورد تماس و حد -ج
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منطقـه اقـدام بـه     2چنانچه بیمار در دوره زمانی فوق الذکر مسافرتی داشته است ترجیحاً باید از هر  -د

  )نمونه از هر منطقه 3. (تهیه نمونه تماس نمود

جـام  ان AFPجمع آوري، نگهداري و انتقال نمونه هاي مربوط به موارد تماس دقیقاً مشـابه مـوارد    -هـ

  .خواهد شد

این . باید براي هر مورد تماس جداگانه تنظیم شود» جمع آوري نمونه هاي موارد تماس«فرم ویژه  -و

 AFPفرم همراه با نمونه به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و یک نسخه آن همراه با سایر مدارك بیمـار  

ضـرورت دارد کـه یـک    . دانشگاه نگهداري خواهد شـد  )مبارزه با بیماریها( مربوطه در واحد مراقبت

  .نسخه نیز همزمان براي مرکز مدیریت بیماریها جهت درج در سوابق بیمار ارسال شود

بـه عنـوان عالمـت     Cبر روي هر نمونه باید عالوه بر نام مورد تماس مشخصاً عبارت تمـاس و حـرف   

  .قید گردد... و 1C  ،2C  ،3Cمربوطه و نیز شماره مربوط به مورد تماس نظیر 

جمع آوري، مدیریت و پایش اطالعات، قسمتهاي اساسی این سیسـتم را بـراي کسـب اطمینـان از      -ز

  .کیفیت و بهنگام بودن آن تشکیل می دهند

ماه پس از تاریخ بروز فلج در بیمار اصلی میتوان از موارد تماس نمونه گیري انجـام   2تا : نکته مهم* 

  .داد
  

  :تفسیر

ویروس وحشی پولیو از یک مورد تماس در حالی که نتیجـه آزمـایش خـود بیمـار      جداسازي  

در . منفی بوده است، مدرکی دال بر گردش ویـروس وحشـی پولیـو در شهرسـتان محسـوب میگـردد      

اولیه بعنوان  AFPصورت وقوع چنین حالتی، بویژه اگر شهرستان قبالً عاري از پولیو بوده است، مورد 

  .به ویروس وحشی پولیو محسوب خواهد شد یک مورد قطعی ابتال
  

  :و پاسخ مالحظه

ثابت شد، انجام بهنگام اقدامات ) شهرستانی(به محض آنکه وجود ویروس پولیو در منطقه اي   

  :ذیل، درست نظیر مواجهه با یک مورد بیمار پولیو ضروري است

در منطقه و  AFPام مراقبت ، تقویت نظ)تماس مثبت از نظر ویروس پولیو(بررسی سریع و کامل موارد 

  .اجراي عملیات ایمن سازي مناسب و فوري
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  مدیریت اطالعات و کیفیت نمونه گیري از موارد تماس: پایش سیستم
  

آزمایشگاه کشوري فلج اطفال اطالعات واصله در مورد نمونه هاي واصله از مـوارد تمـاس را     

مرکز مدیریت بیماریها نیز متغیرهـاي مربوطـه    در کامپیوتر ثبت می نماید و واحد فلج اطفال مستقر در

برنامـه هـاي جدیـدي بـراي تسـهیل در ورود، مـدیریت و پـایش        . را از آزمایشگاه دریافت می نمایـد 

اصـلی در   AFPاطالعات مربوط به نمونه گیري از موارد تمـاس و ارتبـاط آنهـا بـا مشخصـات مـوارد       

  .دسترس هستند

  

  :شاخص هاي مرحله اي
  

پایش ایـن شـاخص از بابـت انجـام بهنگـام نمونـه گیـري        : نمونه گیري از موارد تماسبهنگام بودن 

موارد تماس اطمینان خاطر داده و این امکان را فراهم می سازد که از هرگونه گردش احتمال ویروس 

  .وحشی پولیو به سرعت مطلع شویم

تمـاس جمـع آوري   به هنگام بودن نمونه گیري از موارد تماس عبارتست از درصد نمونه هاي 

  .اصلی به مرکز مدیریت بیماریها می باشد AFPروز از تاریخ گزارشدهی مورد  7شده ظرف 
  

   )دانشگاه علوم پزشکی(اصلی به استان  AFPروز از گزارشدهی مورد  7تعداد نمونه هاي موارد تماس جمع آوري شده ظرف 
 ×100

  

  تعداد کل نمونه هاي تماس

  %80حداقل : هدف
  

  پایش ایـن شـاخص موجـب کسـب اطمینـان از کامـل بـودن        : ن نمونه گیري موارد تماسکامل بود

ــه گیــري از مــوارد تمــاس   ــه تمــاس از هــر مــورد اصــلی   3و تهیــه حــداقل  AFPنمون   مشــمول (نمون

  .توسط سیستم مراقبت می گردد) نمونه گیري تماس
  

   آوري شده نمونه تماس جمع 3داراي حداقل ) تماس(مشمول نمونه گیري  AFPموارد 
 ×100

  

  مشمول نمونه گیري تماس AFPکلی موارد تعداد 

  %80حداقل : هدف

براي این شـاخص هـا دسـت نیابنـد بایسـتی بـدنبال تعیـین نقـایص و         % 80مناطقی که به هدف حداقل 

  .ایرادات احتمالی و تقویت نظام مراقبت باشند
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  :کیفیت مراقبت
  

 :توزیع سنی موارد تماس .1

بایـد اطمینـان الزم در مـورد اینکـه     . سال اسـتفاده شـود   5بت موارد  تماس زیر باید براي تعیین نس

  .سال سن دارند حاصل شود 5اکثریت موارد تماس زیر 

  .سال سن داشته باشند 5موارد تماس زیر % 80باید حداقل : هدف

 

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

  

 

نیـز بـراي    AFPي آنالیز نتایج آزمایشـگاهی نمونـه هـاي    استفاده براسایر شاخص هاي مورد  .3

 .نمونه هاي تماس با همان تعاریف به کار می روند

یک شاخص براي کیفیـت زنجیـره سـرما در طـی جمـع آوري و       میزان جداسازي انتروویروس -الف

  .انتقال نمونه هاست

تأثیر عملیات ایمن سـازي  را میتوان براي تعیین  like-Sabinجداسازي ویروس هاي شبیه واکسن  -ب

  .تکمیلی در منطقه استفاده کرد

جهت اطمینان خاطر از کیفیت و بهنگام بـودن، بایـد نمونـه هـاي تمـاس بـه       : وصول به آزمایشگاه -ج

  .سرعت و حداکثر طی مدت سه روز به آزمایشگاه تحویل شوند

  .مطلوب درصد نمونه هاي تماس واصل شده به آزمایشگاه به صورت: وضعیت نمونه -د

  

  :شاخص هاي نهایی

آنالیز اطالعات از کشورهایی که این راهبرد را به کار گرفته اند نشانگر آن است که در تعیین   

موفقیت سیستم را میتـوان از طریـق ارزیـابی    . ویروس مفید بوده است) جدید یا قدیمی(سریع گردش 

  زمـانی طـوالنی تـري محاسـبه      شاخص هاي ارائه شده در ذیل تعیین نمود، این شاخص هـا طـی دوره  

  ).ماه یک نوبت 6سالیانه یا هر ( می شوند
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=تعیین شهرستانهایی که به تازگی آلوده شده اند 
   تعداد شهرستانهایی که تنها از موارد تماس آنها ویروس وحشی پولیو جدا شده است 

 ×100
  

  کلی شهرستانهاي آلوده شدهتعداد               

  

=وس وحشی جدا شده از موارد تماس تعداد کلی نمونه هاي ویر
   که ویروس وحشی پولیو از مدفوع آنها جدا شده است) افراد(تعداد موارد تماس  

 ×100
  

  که نمونه آنها آزمایش شده است) افراد(تعداد کلی موارد تماس                         

  

قطعی بعنوان پولیو  AFPنسبت موارد          
  

ازمـربوط به کشف ویـروس فقط 
  

  =
   تائید شده بعنوان پولیو به علت جداسازي ویروس نمونه هاي تماس AFPتعداد موارد    

 ×100
    

نمونه هاي تماس آنها
  قطعی بعنوان پولیو AFPتعداد کلی موارد           

  




