
رجوع بب توضیحعت زیر -ابتال بب سس  فعا  "شواهد"و  "عالئم"بررسی و ثبت از نظر 

چطور است؟ "وجود و طول مدتاز نظر "سر ب وضعیت 

ندارد سر ب دارد هفتب دو از کمتر سر ب
دارد هفته دو از بیشتر سرفه

مزمن سر ب سندرم

"الف"رجوع به  الگوریتم 

برای مراجفین دارای شکعیت بعلینی  : 1الگوریتم الف 

بیمعریعبی  فعا/برای غربعلگری:  2الگوریتم الف

"ب "رجوع بب الگوریتم 
"ج"رجوع بب الگوریتم 

بیمعریعبی  فعا/کعربرد صر ع در غربعلگری

خیردارد؟ "ععمس خطر"

بلی

بلی

الگوریتم های تشخیص سل ریوی در یک نگاه



بیمار با شکایت سرفه مراجعه کرده است

دارد؟ "عامل خطر"

 سرفه آداب آموزش
 خلط نمونه دو اخذ
 اسمیر آزمایش انجام 

 ااکسپرت جین آزمایش انجام
 شده تعریف های گروه برای کشت آزمایش نجام *
 پیگیری جواب آزمایشات

بلی  

 سرفه آداب آموزش
 خلط نمونه دو اخذ
 اسمیر آزمایش انجام 

 پیگیری جواب آزمایشات

خیر

است؟مثبت حداقل نتیجه یکی از آزمایشات باکتریولوژی 

ابتال به سل ریوی 

بلی

شواهد رادیولوژیک 

به نفع سل دارد؟

خیر

عالئم تداوم دارد؟

 خلط نمونه دو مجدد  اخذ
 کشت و اسمیر آزمایش انجام 

 قبل مرحله  در انجام عدم صورت در (اکسپرت جین انجام(

 قبل مرحله  در انجام عدم صورت در(رادیوگرافی قفسه سینه  انجام و پزشک به ارجاع(

است؟مثبت حداقل یک نمونه اسمیر یا جین اکسپرت 

بلی

خاتمه بیماریابی

**** آموزش سل

خیر

 به درمانی تشخیصی اقدامات سایر انجام 

*** پزشک صالحدید

 تدوام بررسی و  هفته دو از پس پیگیری 

عالمت

چقدر است؟ "سرفه طول مدت  

خیر

دارد؟ "عامل خطر"

هفته دو از کمتر "مزمن سرفه سندرم"   هفته دو از بیشتر

بلی

بلی

الگوریتم"الف-1"- تشخیص سل ریوی در مراجعین

 آزمایشات جواب با همراه پزشک به ارجاع 

 سینه قفسه رادیوگرافی انجام

است؟ مثبت نتیجه حداقل یکی از نمونه ها 

خیر

بلی
 تشخیصی اقدامات سایر انجام  و پزشک  به ارجاع 

** پزشک صالحدید به درمانی
 عالمت تدوام بررسی و  هفته دو از پس پیگیری

خیر

بلی

خیر

هماهنگی جهت مشاوره با متخصص، 

****و اقدام  براساس نتایج 

آموزش آداب سرفه

رجوع به الگوریتم ب



دارد؟ "عامل خطر"

 آموزش آداب سرفه
 خلط دو نمونه اخذ

  انجام آزمایش اسمیر

 جین اکسپرت انجام آزمایش
  رادیوگرافی قفسه سینه انجامCXR *
 پیگیری جواب آزمایشات

بلی  

 آموزش آداب سرفه

  خلطدو نمونه اخذ

 انجام  آزمایش اسمیر

   رادیوگرافی قفسه سینه انجامCXR **
 پیگیری جواب آزمایشات

خیر

است؟مثبت حداقل نتیجه یکی از آزمایشات باکتریولوژی 
شواهد رادیولوژیک 

به نفع سل دارد؟
عالئم تداوم دارد؟خیر

خاتمه بیماریابی

****آموزش سل 

خیر

  توصیه به مراجعه به پزشک و  انجام سایر اقدامات
***تشخیصی درمانی به صالحدید پزشک 

 پیگیری پس از دو هفته  و بررسی تدوام عالمت

چطور است؟ "وجود و طول مدتاز نظر "سرفه وضعیت 

خیر

دارد؟ "عامل خطر"

کمتر از دو هفته "سندرم سرفه مزمن"  بیشتر از دو هفته 

بلی

الگوریتم "الف-2" - بیماریابی فعال  سل ریوی 

خیر

آموزش آداب سرفه

 "ب" رجوع به الگوریتم

رجوع به متن - ابتال به سل ففالا "شواهد"و  "عالئم"بررسی و ثبت از نظر 

سرفه ندارد

"ج"رجوع به الگوریتم 
بیماریابی ففالا/کاربرد صرفا در غربالگری

ابتال به سل ریوی 

اخذ مجدد دو نمونه خلط بلی

  انجام آزمایش اسمیر و کشت

 در صورت عدم انجام در  مرحله قبل( انجام جین اکسپرت(
 در صورت عدم (رادیوگرافی قفسه سینه  ارجاع به پزشک و انجام

)انجام در  مرحله قبل

بلی

هماهنگی جهت مشاوره با متخصص، 

است؟مثبت حداقل نتیجه یکی از آزمایشات باکتریولوژی ****  و اقدام  براساس نتایج

در صورت عدم  انجام آزمایش  جین اکسپرت 
انجام در مرحله قبل

نتیجه جین اکسپرت مثبت است؟

بلی

بلی
خیر

بلی

خیر
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رجوع بب متن - ابتال بب سس  فعلا "شواهد"و  "عالئم"بررسی و ثبت از نظر 

چطور است؟ "وجود و طول مدتاز نظر "سر ب وضعیت 

ندارد سر ب دارد هفتب دو از کمتر سر ب دارد هفتب دو از بیشتر سر ب

دارد؟ "ععمس خطر"

آموزش سس و 

ختم بیمعریعبی

حداقس یک عالمت بعلینی دیگر دارد؟

بلی

حداقس یک عالمت بعلینی دیگر دارد؟

پزشک بب مراجفب بب توصیب
و

بلی

 خطر معرض در افراد" لیست در گرفتن قرار "*
  بفد معه 12 تع   6  مجدد غربالگری

و

خیر

خیر

خیر

 پزشک بب مراجفب بب توصیب

 خطر معرض در افراد" لیست در گرفتن قرار "*

  بفد معه 12 تع   6 مجدد غربالگری

و

بلی

تشخیص سل ریوی "ج"الگوریتم 
 ویژه بیمعریعبی  فعلا 
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