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 تقدیم همسر مهربانم یگانه خورشید آسمان قلبم

 قنیـمتی اـر سینـدکت 
 

پناهگاه خستگی ام شـد اندیشـیدم کـه     شوقتی خانه عشق او که

 نــاب تــرین عشــق هســتی را نصــیبم کــرده اســت الهــه عشــق،
 

 زیبا ترین ترانه زندگیم شآهنگ صدای او که

 تنهـا دلیـل   شتنهـا بهانـه نفـس کشـیدنم و وجـود      شنفس های
 

 زنده بودنم است
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آرام ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهـر آسـمانی شـان    

 بخش آالم زمینی ام است

 به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم 

 به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان سبز مادرم  

که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطـره اي از  

 دریاي بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. 

 

امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضاي شما را آوردي 

گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا بـه خـاك پایتـان نثـار کنم،باشـد کـه       

 حاصل تالشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید. 
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 دیم به پدر و مادر همسرمـتق
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ــ از ــت ارشانـرفتـــــ  محبـــــ
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BCG: Bacillus Calmette-Guerin 
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CNS: Central Nervous System 

CVA: Cerebral Vascular Accident 
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DALY: Disability Adjust Life Year 

DOTS: Direct Observe Treatment System 

HIV: Human immunodeficiency virus 

HSSR: Health Services and Systems Research 
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MDR: Multi Drug Resist  
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 در استان اردبیل 1391-1384هاي مربوط به روند سل از سال  بررسی شاخص

 چکیده 

 مقدمه

که این سال از طرف سازمان بهداشت جهانی سل  به عنوان یک اورژآنس جهانی  1993در دهه اخیر از سال 

معرفی شد کلیه موارد سل از کشورهاي مختلف تحت سیستم گزارش دهی قرار گرفت و جهت مقابله با 

یلیون نفر در م 9به تمام کشورها ابالغ گردید.به طور تخمینی  DOTSگسترش این بیماري دستور العمل 

میلیون نفر در سال از سل جان خواهند باخت سل  30سال آینده بیش از 10سال مبتال به سل می شوند در 

ین در کشورهاي در حال رشد به شمار می رود گزارشها در کشور غ% مرگهاي قابل پیشگیري بال26عامل 

 دارد. )MDR )Multi Drug Resistantحکایت از تغییرات منفی مثل افزایش 

 ها و روشمواد 

است. اطالعات موجود از دفاتر ثبت مرکز بهداشت  (Cross. Sectional)این مطالعه از نوع توصیفی مقعطی 

 استان با همکاري آنان اخذ و اطالعات آنالیز شد. 

 نتایج

% بوده است و 4/0سال گذشته  8طی  MDR% و میزان 5/2سال مورد مطالعه  8دراین بررسی میزان عود طی 

% و 8/83و...) بوده است یعنی  CVA ،Cancerاند به دلیل غیر از سل ( اغلب افراد مسلولی که فوت کرده

درصد  5/10و  % را داشته است7/5ترین میزان یعنی  اند کم افراد مسلولی که به دلیل خود سل فوت کرده

 اند.افراد مسلول به دلیل نا معلوم فوت کرده 

 گیري نتیجه

 81-84هاي  % بوده است. که با توجه به اینکه عود سل در سال5/2میانگین عود سل حدود  در این مطالعه

% برآورد شد که با توجه به اینکه طی MDR 4/0% بوده است عود سل افزایش یافته است. میزان 7/1حدود 

). آمار حاکی از افزایش 33در استان اردبیل گزارش نشده است ( MDRهیچ موردي از  81-84هاي  سال

MDR باشد. هاي اخیر می طی سال 

 .MDR، سل -+، سل ریوي اسمیر سل، سل ریوي اسمیر کلمات کلیدي:
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 2 در استان اردبیل 1391-1384مربوط به روند سل از سال هاي  بررسی شاخص

 مسئله بیان و مقدمه -1-1

که این سال از طرف سازمان بهداشت جهانی سل  به عنوان یک اورژآنس  1993در دهه اخیر از سال 

جهانی معرفی شد کلیه موارد سل از کشورهاي مختلف تحت سیستم گزارش دهی قرار گرفت و جهت 

 .یدبه تمام کشورها ابالغ گرد DOTSمقابله با گسترش این بیماري دستور العمل 

هاي سلی (یعنی هر کدام از  ي مایکوباکتریوم سل یک بیماري باکتریال مزمن است که در اثر مجموعه

کتریوم توبرکولوزیس و در بیشتر موارد توسط مایکوباتوبرکولوزیس، بوویس و آفریکانوم)  مایکوباکتریوم

 .)1(شود  ایجاد می

% از موارد و نوع 85سل ریوي در حدود  کند. بیماري سل به دو صورت ریوي و خارج ریوي تظاهر می

در نوع خارج ریوي، تقریباً تمامی اعضاي بدن در ) 2(دهد. % موارد تشکیل می15خارج ریوي در حدود 

ترین نقاط درگیر عبارتند از: غدد لنفاوي، پلور، دستگاه ادراري تناسلی،  ، ولی شایعهستندمعرض ابتال 

 .ژها، روده و منن استخوان

سال است که به  20سال قبل شناخته شده و درمان کوتاه مدت بیش از  50ل درمان سل از اگر چه اصو

رود، بیماران مبتال به سل هنوز در بسیاري از نقاط کشور تشخیص داده نشده و تحت درمان مناسب  کار می

ورد جدید میلیون م 10گیرند. تاکنون یک سوم جمعیت جهان با میکروب سل آلوده شده و ساالنه  قرار نمی

میلیون نفر به بیماري سل مبتال  20شود. در حال حاضر بیش از  کند که به موارد قبلی افزوده می سل بروز می

شود و  ثانیه یک نفر به بیماري سل مبتال می 4شود. در هر  هستند. در هر ثانیه یک نفر با باسیل سل آلوده می

 .)3( دمیر ثانیه یک نفر در اثر ابتال به سل می 10در هر 

هاي نادرست درمان، ایجاد  روش کند، ماري ناشی از سل را افزون میآنچه که مشکالت و بار بی

به عنوان عامل مهمی در گسترش سل  HIVهاي مقاوم به داروهاي موجود و نقش پاندمی عفونت  باسیل


