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 2993لغايت  2934بررسي وضعیت اپیدمیولوژيک  بیماران مسلول استان اردبیل از سال 

 
 4مدرس صدراني سیده نگار   ،9داريوش امدادي  ، 1آرزو معیني   ، 2منوچهر براک  

. پزشک هماهنگ كننده سل 1.عضو هئیت علمي و فوق تخصص عفوني اطفال )دانشیار( و معاون بهداشتي دانشگاه ،2

 .كارشناس مسئول آزمايشگاه استان4. كارشناس مسئول بیماريهاي واگیر استان ،9استان ، 

     
تي جهان است، حدس زده مي شود كه از هر سه نفر جمعیت جهران يرک نفرر امروزه بیماري سل يکي از بزرگترين مسائل بهداش مقدمه و اهداف:

كنرد و حردود دو  میلیون مورد جديد سل برروز مري 9به باسیل سل آلوده بوده و در هر ثانیه يک نفر به تعداد آنان افزوده مي شود. ساالنه حدود 

ام اين مطالعه بررسري وضرعیت اپیردمیولوژيک بیمراري سرل در اسرتان دهد. هدف از انجمیلیون مرگ در اثر اين بیماري در سراسر جهان رخ مي

 اردبیل مي باشد.

نگر تحلیلي بر روي اطالعات ثبت شده از بیماران مسرلول مراجعره كننرده بره مراكرز بهداشرتي درمراني  : اين مطالعه بصورت گذشتهروش تحقیق

 -بیماري سل طي فرآيندي غیر فعال به مراكز ارائه كننده خدمات بهداشرتي انجام گرفت. افراد مشکوک به 2993لغايت  2934استان بین سالهاي 

در اختیار بیمراران قررار گرفتره و  DOTSدرماني جهت تشخیص اولیه ارجاع داده شده و بعد از تائید تشخیص داروهاي ضد سل طبق استراتژي 

ثبرت اطالعرات بیمراران مبرتال بره سرل شهرسرتانهاي اسرتان اردبیرل تنیجه درمان توسط مراكز درمان كننده پیگیري شد. اطالعات از نرم افرزار 

 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است SPSSاستخراج و با استفاده از نرم افزار 

بیمار مسلول در استان اردبیل تشخیص داده شده اند. میزان بروز متوسط كل بیماران مسلول  924تعداد  2993لغايت  2934از سال  يافته ها:

(، %4911بیمار مبتال به سل ريوي خلط مثبت ) 432در يکصد هزار نفر بوده است.  تعداد  414و بیماران مبتال به سل ريوي خلط مثبت  2311

بیمار مبتال به عود سل ريوي خلط مثبت  19(، %9319بیمار مبتال به سل خارج ريوي ) 952(، %2119بیمار مبتال به سل ريوي خلط منفي ) 229

بیمار مبتال به ساير انواع سل )عود اسمیر منفي يا خارج  24( و 315%) MDR-TBبیمار مبتال به  5(، %319مورد شکست درمان) 9(، 115%)

مرد  و  %41بیمار مشکوک به سل نمونه برداري خلط انجام شده است. از نظر جنسیت  92414( بوده اند. در همین دوره زماني از %215ريوي 

سال و میانه و  42و 99روستايي مي باشد. میانه و میانگین سني بیماران مسلول به ترتیب  %43شهري و  %43نظر سکونت زن بوده اند. از  59%

( در گروه %99بیمار مسلول ) 959سال بوده است. از نظر گروه سني  43و 94میانگین سني بیماران مبتال به سل ريوي اسمیر مثبت به ترتیب 

سال قرار دارند. بیشترين موارد گزارش شده سل به  95 -25ران مبتال به سل ريوي اسمیر مثبت در گروه سني بیما %53سال و 95تا  25سني 

( بوده است. بیشترين موارد سل ريوي اسمیر مثبت گزارش %15بیمار ) 191( و پارساباد %99بیمار مسلول ) 959ترتیب در شهرستان هاي اردبیل

 9و + 1بیماران مبتال به سل ريوي اسمیر مثبت استان در مرحله + %44كل موارد اسمیر مثبت استان.  %93شده از شهرستان پارساباد بوده است.)

 تشخیص داده شده اند.

 مي باشد. %21و استخوان  %19، پلور %11شايع ترين ارگانهاي درگیر در میان كل موارد جديد سل خارج ريوي به ترتیب غدد لنفاوي

توجه به باال بودن شیوع بیماري در گروه سني جوان غربالگري و آموزش و اطالع رساني در اين گروه پیشرنهاد مري  بانتیجه گیري و پیشنهادات: 

د گردد. درمان و پیگیري كامل بیماران جهت جلوگیري از عود بیماري ضروري است. به جهت باال بودن میزان بروز بیماري در شهرستان پارس آبرا

 هرستان ضرورت دارد. انجام برنامه مداخله اي در ش

 ، خلط مثبتDOTSاردبیل، مسلول، كلمات كلیدي: 
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