
 

 استان در سل كشوري برنامه شاخصهاي تغييرات روند

 1389 لغايت 1383 سال از اردبيل

 منوچهر دكتر)، 3(اماني فيروز دكتر) ، 2( فرد صادقي وحيد دكتر) ، 1( معيني آرزو دكتر

5( كرامتي حسين) ،4( براك  

 بهداشتي معاونت -اردبيل پزشكي علوم دانشگاه -1

 اردبيل پزشكي علوم دانشگاه ارتوپدي گروه استاديار -2

 اردبيل پزشكي علوم دانشگاه، پزشكي دانشكده 4و  3

تحقيقات كميته  – )دهنده ارايه(اردبيل پزشكي علوم دانشگاه هوشبري كارشناسي -5

 اردبيل دانشگاه علوم پزشكي دانشجويي

 چكيده

 جامعه در اقتصادي فقر بيماري به حاضر حال در كه است عفوني بيماري يك سل:هدف و مقدمه

 بوده سل با مبارزه برنامه اصلي محور بعنوان مثبت اسمير ريوي سل بيماران تشخيص. است شده معروف

 اساس بر بيماري بار باالي هاي رتبه در سل بيماري.است ضروري بيماران اين درمان و شناسايي و

DALY كند حفظ را خود باالي جايگاه همچنان 2020 سال تا شود مي بيني پيش و بوده. 

 سل كشوري برنامه اجراي هاي شاخص به مربوط اطالعات مقطعي توصيفي مطالعه اين در: كار روش

 توصيفي آمار هاي روش با و استخراج كامپيوتري هاي فرم و مسلول بيماران پرونده از اردبيل استان در

 .شدند آناليز درصد و تعداد صورت به

 برابر 1389 تا 1383 سالهاي در مثبت اسمير ريوي سل جديد موارد بيماريابي ميزان متوسط :نتايج

% 3/93 برابر 1388 لغايت 1383 سالهاي طي مسلول بيماران درمان موفقيت درصد متوسط.بود% 40.8

 از مثبت اسمير ريوي سل بروز ميزان. بود%  99.99 با 1384 سال در موفقيت درصد بيشترين.است بوده

 ميزان متوسط.است رسيده 1389 سال در جمعيت 100000 هر در نفر 4 به 1383 سال در 5.7

% 98.3 با درصد بيشترين كه% 89.6 برابر 1388 لغايت 1383 سالهاي طي سل بيماري از بهبودي

 برابر 1389- 1384 سالهاي طي سل بيماري كلي بروز ميزان متوسط.است بوده 1384 سال به مربوط

 .است بوده جمعيت نفر 100000 درهر 10

 هنوز جهاني و كشوري استانداردهاي با مقايسه شاخصهادر از بعضي در دادكه نشان نتايج:گيري نتيجه

 هاو سيستم ارتقاء خصوص در برنامه عملكرد ضعف نقاط شناسايي با كه است وضروري داريم فاصله

 افراد و بيماران براي را الزم همگاني آموزش و كرده استفاده بهداشتي سيستم توان تمام از بيماريابي

 .دهيم ارايه جامعه

 اردبيل، اپيدميولوژي، موفقيت درصد،شاخص،سل:واژه كليد


