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آمـوزش   معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت، درمـان  و       41تـا 1ریت شده ی شـماره  یدستورالعمل مراقبت های مد این مجموعه مشتمل بر

حیطه ی بهداشت و درمـان انجـام مـی شـود و      مراقبتهای مدیریت شده،تعیین حدود مشخص برای اقداماتی است که در. پزشکی می باشد

این اطالعیه ها مبنـای اصـلی ارزشـیابی و اسـباب دسـت      . واحدهای ذیربط ابالغ می گردد ن کشور بهبرای سامان دهی نظام مدیریتی درما

 .می باشند های بیمه گر در کشور برای خدمات بهداشتی درمانی سازمان

  :عناوین

 راهنمای اقدامات الزم جهت ارزیابی بیماران پیش از اعمال جراحی: )1(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده

 راهنمای پایش سالمت کودکان): 2(تورالعمل مراقبتهای مدیریت شدهدس

 راهنمای فعالیت متخصصان بیهوشی در اطاق عمل) : 3(دستورالعمل  مراقبتهای مدیریت شده

 راهنمای مقابله با تخلفات پزشکی انجام شده توسط افراد غیر پزشک):  4(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده

 اندیکاسیون های سزارین): اصالحیه) (5(ای مدیریت شده دستورالعمل مراقبته

 راهنمای رویکرد به گیاهان دارویی) : 6(دستورالعمل  مراقبتهای مدیریت شده

 در بیمارستان ها (ICU)راهنمای نحوی اداره بخش مراقبت های ویژه) : 7(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده

 راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیالکتیک پیش از اعمال جراحی) : 8(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده

 راهنمای نظارت بر مصرف فراورده های خونی) :  9(دستور العمل مراقبت های مدیریت شده

 راهنمای انجام ختنه نوزادان پسر):  10(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 URDترک اعتیاد به روش  راهنمای): 11(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 راهنمای تسکین درد): 12(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 عملکرد پزشکان آنکال) :   13(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 راهنمای ایمنی تزریقات) :  14(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

 )اصالحیه(انجام سزارین تکراری و انتخابی شرایط الزم جهت ): 15(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 راهنمای انجام زایمان بدون درد):  16(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

 راهنمای پیشگیری و درمان سمپتومهای یائسگی)  : 17(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

 بیماران جهت جراحی الکتیو راهنمای آماده سازی پوست)  : 18(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

 حیطه مسئولیتهای حرفه ای در شیمی درمانی همزمان با رادیوتراپی)  : 19(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

  راهنمای اپی زیوتومی در زایمان طبیعی ): 20(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 
 )FFP(پالسمای تازه منجمد شده راهنمای مصرف :   )21(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

 )Gleevec( Imatinibراهنمای تجویز و مصرف داروی ): 22(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره  

 راهنمای درمان کانسر کولون متاستاتیک :  )23(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره  

  بیماران مبتال به کانسر پستان متاستاتیک  راهنمای درمان): 24(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده  

راهنمای پیشگیری از عفونت در اتاق اندوسکوپی و روشهای ضدعفونی کردن دستگاههای ): 25(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  اندوسکوپی و ضمائم آنها

 امل خطرزای شکستگی استخوانراهنمای پیشگیری از استئوپروز و کاهش عو) :  26(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 



 )Cardio pulmonary resuscitation (ریوی  –راهنمای احیاء قلبی ) :  27(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره 

راهنمای استفاده از کورتیکواستروئید در مادران باردار تحـت خطـر زایمـان    ): 28(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره 
 زودرس

 راهنمای تشخیص سل) : 29(العمل مراقبتهای مدیریت شده دستور

 راهنمای درمان سل):  30(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 موضوع نحوه استفاده داروی پروپوفول -خطای پزشکی): 31(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 ری توده های پستانیراهنمای روشهای تشخیص و پیگی): 32(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

 ) Pap Smear(راهنمای انجام پاپ اسمیر ): 33(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

  راهنمای شتخیص دیابت) : 34(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 
 راهنمای مراقبت از دیابت در طول حاملگی) : 35(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

  راهنـمــای نفروپاتــی دیابتــی ) : 36(یت شده دستورالعمل مراقبتهای مدیر
  راهنمای رتینوپاتی در بیماری دیابت:   )37(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 
 راهنمای تزریق پالکت: )38(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

 سی توسینراهنمای تحریک و تشدید دردهای زایمان با اک):  39(دستورالعمل مدیریت شده شماره 

 عوارض حاد دیابت): 40(دستورالعمل مدیریت شده شماره 

  )MS(راهنمای تشخیص و درمان با اینترفرون ها در بیماری مولتیبل اسکلروزیس ):   41(دستورالعمل مدیریت شده شماره 



 ل جراحیراهنمای اقدامات الزم جهت ارزیابی بیماران پیش از اعما: )1(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده
  .........................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

معاونت سالمت به منظور ارتقاء خدمات سالمتی و رعایت حقوق بیماران و در راستای ایجاد وحدت رویه در ارائه خط مشـی هـای درمـانی،    

ز عمل جراحی که باید توسط پزشک معالج رعایت گردد، با عنایت به نظرات کارشناسی جامعه جراحان ایـران و  جهت ارزیابی بیماران پیش ا

. پزشـکی مراجـع، دسـتورالعمل ذیـل را جهـت بهـره وری ایفـاد مـی دارد         –انجمن بیهوشی و رانیماسیون ایران و باستناد به مدارک علمی 

  .احی در بیماران سالم که زمینه بیماری دیگری ندارنددستورالعمل ارزیابی های الزم پیش از اعمال جر

  :موارد ثبت در پرونده _1

) ASA(American Society of Anesthesiologyثبت پیش بینی میزان خطر پیش از عمل جراحی بـر اسـاس معیارهـای    ) الف

  )جدول ضمیمه(

  .یهای زمینه ای قلب و ریهبیمار برای کشف بیمار) Exercise tolerance(ثبت تاریخچه تحمل کوششی ) ب

  ثبت عالئم حیاتی بیماران) ج

  .گرفتن تاریخچه و معاینه بالینی)د

آزمایشات و اقداماتی که بصورت معمول یعنی در تمام موارد قبل از عمل جراحی الکتیو بایستی انجام شود به مـوارد ذیـل محـدود مـی      _2

 :گردد

  )ا سه ماه می باشدانجام شده ت CBCاعتبار (در تمام سنین  CBC) الف

  )ماه می باشد 6اعتبار رادیوگرافی سینه تا (سال  60رادیوگرافی سینه در افراد باالتر از ) ب

  سال هنگام بستری 40الکتروکاردیوگرافی در سنین باالتر از ) ج

  .کفایت می کند CBCدر کودکان ) د

  : 1تبصره 

سال و احتمال مصرف داروهای نفروتوکسیک حین بیهوشی، کـراتینین سـرم    50برای عمل جراحی بزرگ، موارد افت فشار خون، سن باالی 

  .نیز اندیکاسیون خواهد داشت

  :2تبصره 

بدیهی است هرگونه آزمایش اضافی برحسب عوامل خطرساز در هر بیمار با نظر و قضاوت علمی پزشک معالج و ثبت دلیل در پرونده خواهـد  

  .بود



  :3تبصره 

  :کتیو هیچ یک از مشاوره ها از جمله مشاوره قلب و داخلی بصورت معمول ضروری نیست و توصیه نمی شود مگردر موارد اعمال جراحی ال 

  مشاوره موردی با قضاوت علمی جراح و متخصص بیهوشی و ثبت دالیل علمی آن در پرونده) الف

  .باشند A.S.Aیا بیشتر معیارهای  3جهت کاهش عوارض عمل در بیمارانی که در کالس ) ب

  A.S.Aجدول طبقه بندی پیش بینی میزان خطر پیش از اعمال جراحی براساس معیارهای 

 میزان مورتالیتیمعیار کالس

 1کالس 
به جز مورد عمل (شخص سالم بدون هیچ گونه بیماری 

 )جراحی پیش آمده
0.03% 

 2کالس 
بیماری خفیف تا متوسط سیستمیک به دلیل مشکل 

 تولوژی دیگرجراحی پیش آمده یا به دلیل پا
0.2% 

 3کالس 
بیماری شدید که باعث محدودیت فعالیت شده اما

 ناتوانی ایجاد ننموده است
1.2% 

 4کالس 
به عنوان تهدید جدی زندگی، بیماری روند شدید و 

 ناتوان کننده دارد
8% 

 5کالس 
ساعت زنده  24بیمار با یا بدون عمل جراحی کمتر از 

 خواهد ماند
34% 

 Eکالس 
در هر کالسی که باشد اندیکاسیون فوری عملبیمار

 جراحی را دارد
 مورتالیتی افزایش دارد

. بدیهی است این اقدام علمی مبنای ارزشیابی های تخصصی حوزه های معاونین درمان در سراسر کشور برای مراقبت و ارزشیابی خواهد بود

لطفاً موضـوع را بـه معـاون محتـرم درمـان جهـت اطـالع مناسـب کلیـه          . ندضمناً سازمان های بیمه گر نیز بر این استناد پرداخت می نمای

  .واحدهای درمانی تحت پوشش ابالغ و پیگیری الزم را معمول فرمائید

  

  

  

  



  راهنمای پایش سالمت کودکان): 2(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده

  ...............................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

به منظور ارتقاء خدمات سالمتی کودکان و در راستای ایجاد وحدت رویه در ارائه خط مشی های درمانی، مقتضی است جهت پایش مراقبـت  

  :سالمت کودکان توسط مراقبین درمان دانشگاهها ترتیبات ذیل اتخاذ گردد

صوصی دست اندکار مراقبت و سالمت اطفال موظفند از تاریخ صدور این اطالعیه برای کلیـه کودکـانی کـه    دانشگاهها و مراکز درمانی خ _1

  .کارت پایش رشد ندارند حوزه فعالیت خود کارت توزیع نمایند

  .در بخش خصوصی برای تامین هزینه می توان حداقل هزینه تهیه و چاپ این کارتها را از والدین کودک دریافت نمود _

راکز درمانی و پزشکان موظفند برای کلیه کودکان کارت پایش رشد را تکمیل و آن را در اختیار والدین کودک قـرار دهنـد و بـر ارائـه     م _2

  .آموزشهای الزم به والدین تاکید نمایند

ر در چند شهرسـتان بـه   الزم به ذکر است که این کارتها در آینده تبدیل به دفترچه ثبت سالمت و بیماری کودک می شود که در حال حاض

  .طور آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد

لطفاً موضوع را به معاونین محترم بهداشت و درمان جهت اطالع مناسب کلیه واحدهای درمانی تحت پوشش ابالغ و پیگیری الزم را معمـول  

  .فرمایید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  صصان بیهوشی در اطاق عملراهنمای فعالیت متخ) : 3(دستورالعمل  مراقبتهای مدیریت شده
  ......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

پیرو پرسش های متعدد دانشگاهها و ادارات ذیربط معاونت سالمت و مراکز درمانی در مورد تعداد بیمارانی که بطور همزمان و یـا طـی یـک    

متخصص بیهوشی می توانند مورد القای بیهوشی و یا تحـت مراقبـت در واحـد ریکـاوری قـرار گیرنـد پـس از کسـب نظـرات           ساعت کاری

  :کارشناسی  علمی انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران و با استناد به کتب مرجع پزشکی اعالم می دارد

اطاق عمل با کمک کـاردان هوشـبری در هـر     2مزمان مجاز به اداره حداکثر در مورد بیماران غیراورژانس، متخصصین بیهوشی بطور ه) الف

  .اطاق عمل می باشند

  :در مورد بیماران اورژانس، با توجه به درجه اورژانس بودن بیمار کاندید جراحی اظهار می شود) ب

اق عمل با کمک کـاردان هوشـبری در یـک    اط 2حداکثر  2و  1متخصصین بیهوشی بطور همزمان مجاز به اداره بیماران اورژانس درجه  _1

  .طبقه اطاق عمل می باشند

  .در یک اطاق عمل با کمک کاردان بیهوشی می باشند 4و  3متخصصین بیهوشی به طور همزمان مجاز به اداره بیماران اورژانس درجه  _2

انی تحـت پوشـش ابـالغ و پیشـگیری الزم را     لطفاً موضوع را به معاونین محترم بهداشت و درمان جهت اطالع مناسب کلیه واحـدهای درمـ  

  .معمول فرمایید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنمای مقابله با تخلفات پزشکی انجام شده توسط افراد غیر پزشک ): 4(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده
  ...........................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

 م و احترامبا سال

همانگونه که مطلع هستید طی سالهای اخیر موضوع دخالت در امور پزشکی و ارائـه خـدمات تشخیصـی درمـانی غیرمعمـول توسـط افـراد        

بدین منظور ضمن هشدار به دانشـگاههای علـوم پزشـکی در    . غیرپزشک و ناآگاه از دانش پزشکی در کشور روز به روز در حال افزایش است

گیری قانونی این موارد، فهرستی از خدماتی که در تعارض با سالمت انسانها و جامعـه و دخالـت آشـکار در امـور پزشـکی      برخورد جدی و پی

  :لطفاً موضوع را به اطالع معاون محترم درمانی و دارو رسانده و ترتیبی اتخاذ گردد که. محسوب می گردد، را اعالم می دارد

  .ارد موضوع را بطور قانونی پیگیری نمایندضمن هشدار و برخورد جدی در این گونه مو

  ...)اماکن ورزشی، آزمایشگاهها و (دایر نمودن مراکز چاقی و الغری، ترک اعتیاد بدون مجوز در مراکز غیرپزشکی  _1

  توصیه، بهره گیری و فروش داروهای نیروزا در مراکز غیرپزشکی توسط هر شخصی _2

  ...)مثل سوپرمارکت ها، مغازها و (توزیع فرآورده های دارویی و داروخانه هافروش هر نوع دارو در خارج از سیستم  _3

در مراکز غیرپزشکی بدون محور پزشکی و بـدون  ) Altemative medicine(ارائه خدمات درمانی و کمک درمانی و پزشکی جانبی  _4

  ...تحویز و نظارت پزشک توسط افراد غیرپزشک از قبیل طب سوزنی، حجامت و 

ور مربوط به زیبایی که سالمت فرد را به خطر می اندازد که توسط افراد غیرپزشک انجام می پذیرد از قبیل کاشت مو، خـال بـرداری،   ام _5

  ....برطرف کردن چین و چروک پوست به هر طریقی که در آن اپیتلیوم پوست آزرده گردد و غیره 

  .از مراکز ارائه خدمات اپتومتری پروانه دارفروش لنزهای رنگی و طبی بدون تجویز چشم پزشک و خارج  _6

دایر کردن مراکز دندانپزشکی و ارائه خدماتی که در حیطه وظایف دندانپزشک می باشـد توسـط تکنسـین هـای دندانپزشـکی و کمـک        _7

  .دندانسازان تجربی و افرادی که پروانه اشتغال پزشکی ندارند

  ...بدون مجوز توسط افراد غیرپزشک از قبیل انرژی درمانی، ماساژ درمانی و غیره  ارائه هرگونه خدمات سالمتی تحت عنوان درمان _8

لطفاً موضوع را به معاونین محترم بهداشت و درمان جهت اطالع مناسب کلیه واحدهای درمانی تحت پوشش ابالغ و پیگیری الزم را مبـذول  

  .فرمایید

  

  

  

  



  اندیکاسیون های سزارین ):اصالحیه( )5(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
هماهنگونه که استحضار دارید بارداری و مراقبتهای بهداشتی خاص آن بدلیل تاثیر در شاخصهای سالمت مورد توجه سیاستگزاران سـالمتی  

برد عمـل  کـار . کشور می باشد از مباحث عمده سالیان اخیر، باال بودن آمار میزان سزارین نسبت به زایمان طبیعی در سطح کشور می باشـد 

جراحی سزارین که در موارد ضروری برای حفظ جان مادر یا جنین الزم و حیاتی است در موارد غیرضروری نه تنها سبب تحمیل هزینه هـا  

بررسی های مختلـف حـاکی از رونـد صـعودی و افـزایش بـی رویـه        . اقتصادی فراوان می شود بلکه می تواند سبب افزایش عوارض نیز شود

از کـل  % 35در حـدود   1379در سـال   DHSبراسـاس نتـایج   . در کشورهای جهان سوم و از جمله کشورمان می باشـد  سزارین غیرضروری

-15فقـط   WHOاین در حالی است که طبق گـزارش  %) 5/22و در روستا % 42در شهر (زایمانها در کشور به روش سزارین انجام می شود 

اشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعدیل و اصالح نسبت تعـداد موالیـد طبیعـی و    وزارت بهد. کلیه زایمانها منجر به سزارین گردد% 5

خواهشمند است در جهت اجرای بهینه این دستورالعمل در کلیـه واحـدهای تحـت پوشـش آن     . سزارین دستورالعمل ذیل را اعالم می دارد

  .دانشگاه اهتمام وافر مبذول فرمائید

  

  

  

طبـق نظـرات کارشناسـان علمـی انجمـن متخصصـین زنـان و اسـاتید         (براساس اندیکاسیون های علمی زیـر  انجام سزارین الزم است صرفاً 

  .باشد و با ذکر جزئیات در پرونده توسط پزشک متخصص زنان انجام پذیرد) دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ناشی از لگن تنگ و یا جنین ماکروزوم و یـا  ) رعدم تناسب سر جنین و لگن ماد( CPDعدم پیشرفت سیرزایمانی یا : دیستوشی زایمان) الف

  .هردو، یا به دنبال عدم پیشرفت سیر زایمانی

بسته به نظر و مهارت پزشـک،  (، قرار عرضی، نمایش بریچ )نمایش صورت، نمایش پیشانی پایدار(پرزانتاسیون های غیراکسی پوت پایدار ) ب

  )زایمان واژینال در مواردی قابل انجام است

  س جنینیدیستر) پ

  پروالپس بند ناف -عروق جفتی سرراهی -جفت سرراهی)ت

جنـین زنـده و بـالغ و قریـب     : (در دکولمان در صورت وجود شرایط ذیل سزارین با نظر و تصمیم گیری پزشک مسئول انجام مـی شـود  ) ث

  )درالوقوع نبودن زایمان واژینال، دیسترس جنینی، خونریزی شدید مادر و به مخاطره افتادن جان ما

سزارین متعدد قبلی، اسکار رحمی ناشی از سـزارین قبلـی   ...) ناشی از پارگی قبلی، ترمیم آنومالی های رحمی و (سابقه اسکار روی رحم ) ج

  ، سرکالژ داخل شکمی)کولپورافی، واژینوپالستی(بغیر از اسکار عرضی تحتانی، سابقه جراحیهای ترمیمی سرویکس و واژن 

ی باشد و انجام زایمان به روش عمل جراحی اکیداً توصیه می شود روش انتخابی زایمان، زایمان واژینال م
  .سزارین فقط در موارد ضروری و خطرساز جهت حفظ حیات و سالمت مادر و جنین باید صورت پذیرد



دقیقه پس از ایست قلبی مادر سزارین فوری بـه منظـور    20تا  5مادر در مواردی که عملیات احیاء موفق نباشد از در صورت ایست قلبی ) چ

  .حفظ حیات جنین انجام می شود

زایمان واژینال بسته به شرایط مادر و جنین و مهارت پزشک در مواردی (سه قلویی و باالتر، دوقلویی در موارد غیرسفالیک بودن قل اول ) ح

  )ابل انجام استق

  ...)مثل هیدروسفالی، مننگومیلوسل، (آنومالی های قابل درمان جنین ) خ

  .هرگونه توده خوش خیم و بدخیم که باعث ایجاد انسداد در سیر زایمان از طریق کانال واژینال شود) د

  سرطان سرویکس) ذ

  وجود ضایعات فعال هرپسی در هنگام زایمان) ر

وضعیت مادر و جنین و چگونگی پیشرفت لیبر انجام سزارین اورژانس در شرایطی می تواند با نظر پزشک ضرورت  در موارد زیر طبق ارزیابی

  :پیدا کند

وجود مکونیوم غلیظ در مایع آمنیوتیک و عدم قریب الوقوع بودن زایمان، ضرورت به ختم حـاملگی و وجـود کنتـر اندیکاسـیون هـای القـاء       

با نظر و تصـمیم گیـری پزشـک    (، الیگوهیدرآمنیوس شدید، دوقلویی در موارد غیرسفالیک بودن قل دوم IUGR، )مثل پاریتی باال(زایمان 

طبق مشاوره بـا پزشـک   ... مثل کبد چرب حاملگی، کلیه پیوندی، واریس مری، (، بیماریهای زمینه ای مادر RH، ناسازگاری شدید )مسئول

دی که نیاز به ختم حاملگی اورزانس بوده و سرویکس نامطلوب است و یا عدم پاسـخ  در موار(، اکالمپسی و پره اکالمپسی )متخصص مربوطه

  ARTکوندیلومای شدید وازن بارداریهای ایجاد شده توسط روشهای ) به القاء لیبر با نظر و صالحدید پزشک مسئول داشته باشیم

  :تبصره

  .یی که به روش سزارین انجام می گردد الزامی می باشدتکمیل رضایت نامه ضمیمه و انضمام در پرونده برای کلیه زایمانها _1

تقاضا و تمایل شخصی افراد جهت انجام سزارین خارج از تعهدات و وظایف پزشکی در مراکز درمانی است و خـارج از تعهـدات پرداخـت     _2

  .بیمه ای می باشد

جهت آشنایی زنان باردار با آمادگیهای الزم جهت انجـام   کلیه مراکز درمانی دولتی و بیمارستانهای عمومی دارای بخش زایمان موظفند _3

زایمان طبیعی، زایمان بدون درد و فوائد آن و آگاهی از علل و شرایط منجر به سزارین، بطور دوره ای و منظم کالسـهای آموزشـی را رسـماً    

  .اعالم و برگزار نمایند

ماننـد واکیـوم و   . (فیت مطلوب در بخش زایمان در دسترس داشته باشندتمامی زایشگاهها موظفند وسایل کمک زایمان طبیعی را با کی _4

  )فورسپس



مراکز درمانی ارائه کننده خدمات زایمانی موظفند نسبت به ارائه روشهای زایمان بی درد توسط متخصـص زنـان و متخصـص بیهوشـی      _5

زمانبندی شده، بـه تجهیـز و راه انـدازی واحـد اقـدام      ، مبتنی بر برنامه 14/4/82ب س مورخ  52716/2به شماره ) 16(طبق دستورالعمل 

  .نمایند

سـال در مراکـز    5براساس سیاستهای متخذه فوق، مراکز درمانی موظفند با پیگیری، نظارت و مراقبـت، آمـار سـزارین خـود را در طـی       _6

  .برسانند% 25یر به ز) دولتی و خصوصی( Referralو در مراکز ارجاعی % 20به کمتر از ) دولتی و خصوصی(عمومی 

هماهنگ با سیاستهای متخذه فوق درصد انجام سزارین به عنوان یکی از معیارهای ارزشیابی بیمارستانها و مراکز درمانی دست اندر کـار   _7

و  دولتـی ( Referralو در مراکـز ارجـاعی   % 20بـاالتر از  ) دولتی و خصوصـی (زایمان قرار خواهد گرفت بطوریکه در بیمارستانهای عمومی 

این ارزشیابیها باید به طور ادواری توسط هر بیمارستان انجـام شـود بـه    . به عنوان معیار منفی ارزشیابی خواهد شد% 25باالتر از ) خصوصی

  .به اهداف آماری فوق الذکر است پیدا کند) ماه یکبار 6مثالً هر (صورتیکه آن مرکز درمانی در انتهای یک دوره زمانی مشخص 

اقدام مبنای ارزشیابی تخصصی حوزه های معاونین درمان در سراسر کشور خواهد بود و معیارهای برای پرداخت سازمانهای بدیهی است این 

  .بیمه گر در صورت اجرای مفاد فوق خواهد بود

  فرم رضایت نامه*

  )پدر و مادر آینده(خانواده محترم 

رد ضروری و خطرساز برای حفظ جنین و مادر امری است الزم و ارزش آن انجام زایمان به روش سزارین از اعمال جراحی میباشد که در موا

در غیر موارد ضروری در صورت انجام عمل سزارین احتمال بروز عوارضی از جمله افزایش ریسک عفونـت،  . را دارد که خطرات آن را بپذیریم

ن واژینال باالتر می باشد و همچنین ممکـن اسـت باعـث    خونریزی، عوارض ترومبوآمبولیک و عوارض ناشی از انجام بیهوشی نسبت به زایما

بروز مشکالتی در حاملگی های بعدی شود که به عنوان مثال عبارتنـد از جـایگزینی نـامطلوب جفـت، افـزایش بـروز جفـت سـرراهی و یـا          

مادر و نوزاد، شروع شـیردهی   از طرفی سزارین بعلت دوران طوالنی تر بستری و درد ناشی از جراحی می تواند ارتباط بین. چسبندگی جفت

  .و حضور در جمع خانوادگی را به تاخیر بیندازد

در صورتی که زایمان طبیعی یک فرآیند فیزیولوژیک طبیعی و تعیین شده الهی است که عوارض حین و پس از زایمـان آن کمتـر، مـدت    

های بسیار پایین تری داشته و بعلت برگشت سریع مـادر  بستری در بیمارستان کوتاهتر، درد پس از زایمان بسیار کمتر و همچنین هزینه 

  .به حالت طبیعی و بدون درد موجب ارتباط زودتر بین مادر و نوزاد شیردهی و مراقبت صحیح تر از نوزاد می شود

  : ........................................علت سزارین

  .............: .............................مهر و امضاء پزشک معالج

  ............................نام و امضاء همسر یا قیم بیمار     ................................نام و امضاء بیمار 



  راهنمای رویکرد به گیاهان دارویی) : 6(مراقبتهای مدیریت شده  رالعملدستو
  ...........................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

اخیراً دایر نمودن اماکن تجویز و فروش گیاهان دارویی بطور غیراستاندارد در سطح شهرها روند رو به گسترشی داشته است وزارت بهداشـت  

ن عمـومی در حیطـه  فعالیـت    درمان و آموزش پزشکی بمنظور برخورد موثر و مناسب با این گونـه مشـاغل و اطـالع رسـانی صـحیح اذهـا      

  .دانشگاهها و از طریق رسانه ها موارد ذیل را اعالم می دارد

گیاهان دارویی از دروس عالی رشته دانشگاهی داروسازی می باشد لذا آموزش و کاربرد ایـن قبیـل داروهـا در حیطـه کـار داروسـازی و        _1

  .پزشکی است

و بعنوان مکمل غذایی همانند ) آلترناتیو(هان دارویی را یکی از رشته های پزشکی جانبی گیا 1994بنابر نظر مجامع بین المللی از سال  _2

ویتامین ها معرفی کرد اما تجویر و مصرف آنها را مشروط به دستورالعمل و راهنمای خاص و تحت نظر پزشک اعـالم کـرد بـه اسـتناد ایـن      

  :راهنمای مصرف، وزارت بهداشت اعالم می دارد

ماران باید بدانند طبیعی بودن گیاهان داروئی به منزله بی خطربودن مصرف آن نیست و مصرف خودسـرانه آنهـا مجـاز نمـی     مردم و بی) الف

  .باشد

الزم است بیماران پیش از مصرف گیاهان داروئی به پزشک مراجعه کرده و عالئم و نشانه های بیماری خود را بیان نمایند تا از تشخیص ) ب

  .ناسب آن مطلع گردندبیماری خود و درمان م

  .بیماران باید از پزشک خود لزوم مصرف گیاهان دارویی را سئوال کنند) پ

بیماران بطور سرخود نمی توانند همزمان داروهای شیمیایی و گیاهان دارویی را با هم مصرف کنند، زیرا گیاهان دارویـی نـه تنهـا خـود     ) ت

ون، افت قند خون یا افزایش بیش از حد قند خون احتمال تشدید خون ریزی ،افزایش دارای عوارضی از قبیل پرفشاری خون یا افت فشار خ

  .انعقاد خون، هپاتیت دارویی، عوارض تنبلی، خواب آوری، و غیره هستند بلکه عوارض داروها را نیز ممکن است تشدید کنند

جود آلودگی های قارچی و میکروبـی در فـرآورده هـای    به دلیل استاندارد نبودن تاریخ انقضاء، مدت مصرف، رطوبت کشیدن و احتمال و)ث

گیاهی از نظر وزارت بهداشت تنها آن دسته از گیاهان داروئی قابل استفاده می باشـند کـه پروانـه سـاخت از معاونـت دارویـی داشـته و بـا         

  .دستورالعمل مصرف در داروخانه ها بعنوان داروهای گیاهی عرضه می شوند

ی دهد، از مصرف گیاهان دارویی که بطور فله ای توسط افراد ناآگاه تجویز و بفروش می رسد به دلیـل آلـودگی   وزارت بهداشت هشدار م) ج

بطور مثال ترکیبات سمی مثل آرسنیک و جیوه به فراوانی در آنهـا یافـت   (های میکروبی و قارچی و عدم کنترل کیفی در تهیه و تولید آنها 

  .اکیدا خودداری گردد) می شود



گیاهان دارویی بویژه در زنان باردار، سالمندان، اطفال و شیرخوارن بدون تجویز پزشک می تواند خطرناک باشند زیـرا ایـن افـراد     مصرف) چ

  .که ذکر شد حساستر هستند... نسبت به عوارضی از قبیل ناهنجاری های جنینی، سرطان زایی و 

  .می تواند خطرناک و پرعارضه باشد) ند هفتهچ(مصرف گیاهان دارویی به مقادیر فراوان و بمدت طوالنی ) ح

پزشکانی که گیاهان دارویی پروانه دار را تجویز می کنند از نظر علمی موظفند هر گونه عارضه جانبی این گونه داروها را ثبت نماینـد تـا   ) خ

  .بتوانند در اسرع وقت نسبت به توصیه قطع آن اقدام نمایند

تجـویز   1367و1362و اصالحات مصـوب سـال    1334مقررات پزشکی، داروئی و مواد آشامیدنی مصوب  قانون مربوط به 3باستناد ماده  _3

  .هرگونه دارو اعم از داروهای شیمیایی یا گیاهی توسط افراد غیر پزشک ممنوع و قابل پیگیری می باشد

 23/1/1367مقررات امور پزشکی و داروئـی مصـوب   قانون اصالح بعضی از مواد قانون مربوط به  6ماده  4یادآور می شود باستناد تبصره  _4

باشـد   داروهای گیاهی به فرآورده هائی اطالق میشود که در تهیه یا ترکیب آنها کامالً یا اکثر آنها از اجزا یا عصاره های گیاهی استفاده شـده 

  .پزشکی می باشد تشخیص داروی گیاهی ،اثر درمانی و تعیین و تایید نام آن باوزارت بهداشت و درمان و آموزش

  .لطفا موضوع را به معاونین محترم درمان و دارو جهت اطالع کلیه واحدهای درمانی تحت پوشش اعالم و پیگیری الزم معمول فرمائید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  در بیمارستان ها (ICU)راهنمای نحوی اداره بخش مراقبت های ویژه) : 7(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده
  .....................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/دانشگاه ریاست محترم

 با سالم و احترام

در بیمارسـتان و نظـر بـه    ) ICU(مقام محترم وزارت وقت در خصوص نحوه اداره بخش مراقبتهـای ویـژه    19/4/79پیرو دستورالعمل مورخ 

ارت تابعه به آن وارد شده بـود، پـس از انجـام بررسـی هـای کارشناسـی مجـدد        پرسشها و پیشنهادهای متعددی که از سوی دانشگاهها و اد

در بیمارستان با نگرشی که در ذیـل آمـده جهـت بهـره وری و اجـراء      ) ICU(اصالحیه کامل دستورالعمل نحوه اداره بخش مراقبتهای ویژه 

  .اعالم می گردد

  .پیش بینی شده است ICUهای تخصصی است که در آنها دوره  هدف از تدوین این اصالحیه عمل به کوریکولوم آموزشی رشته  -1

نفی خط کشی بین تخصص های مختلفی که به صالح بیمار و جامعه پزشکی نبوده بلکه اصل برآن است که هر طبیبی به کـاری دسـت    -2

باشد چرا که در حرفـه پزشـکی مهمتـرین    زند که آموزش کافی را در آن مورد دیده و تبحر الزم و امکانات درمانی کافی را در اختیار داشته 

  .فرد بیمار است و همگان باید این اصل را محترم بشمارند

با توجه به گستره وسیع علوم و باال رفتن سطح دانش در همه رشته های پزشکی بهتر است همکـاران سـعی نماینـد بـا بهـره گیـری از        -3

  .رائه دهندتخصصهای مختلف و انجام کارهای گروهی بهترین درمان را ا

 در بیمارستان ICUاصالحیه دستورالعمل نحوه اداره بخش مراقبتهای ویژه 

در هر بیمارستان مطابق با تشکیالت سازمانی بیمارستان و با رعایت مشخصات الزم در ضوابط و ارزشیابی  ICUبخش مراقبت ویژه : 1ماده 

  .مشخص می گردد

متناسب با نوع فعالیت بیمارستان و اصل دسترسی آسان برای همـه براسـاس نظـام سـطح     ایجاد بخش مراقبت ویژه و توزیع تخت، : 2ماده 

  .بندی خدمات بستری کشور تعیین می شود

تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز بخش مراقبتهای ویژه توسط وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و براسـاس اسـتاندارد و     : 3ماده 

تعیین می گردد و در بیمارستانهای خصوصی نیز مطابق همین ضوابط  1376ی عمومی کشور مصوب مرداد ماه ضوابط ارزشیابی بیمارستانها

  .خواهد بود

 ICUریاست بیمارستان موظف است یک نفر از پزشکان شاغل در آن بیمارستان را که در مفـاد دوره بـالینی تخصصـی خـود دوره     : 4ماده 

)Intensivist  پیش بینی شده است را بر اساس قابلیت، تجربه و تبحر علمـی  ) داخلی، و متخصصین ریهمتخصصین بیهوشی، متخصصین

  ).ترکیب ذکر شده تخصصها مبنای تعیین اولویت نمی باشد. (منصوب نماید ICUو عملی بعنوان ریاست بخش 



ان مـی تواننـد از سـایر گروههـای     از گروههای فوق امکان پذیر نباشد، ریاست بیمارسـت  ICUدر صورتی که انتخاب رئیس بخش  :1تبصره 

تخصصی که دوره مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها را گذرانده باشند یکنفر را بعنوان ریاست بخـش انتخـاب   

  .نماید

گی های جراحی، اعصاب یا سوخت NICU ، (pediatric ICU); (Neonatal ICU)  ،ICUهای تخصصی نظیر ICUدر : 2تبصره 

  .ریاست بخش می تواند از بین گروههای تخصصی مرتبط انتخاب گردد

مطابق با ضوابط موجود برای سایر روسای هر گـروه تخصصـی بیمارسـتان     ICUشرح وظایف و حقوق اداری مالی ریاست بخش : 3تبصره 

  .می باشد

که دوره خاصی تحت عنوان طب مراقبـت ویـژه را طـی     سرپرستار بخش مراقبتهای ویژه از کارشناسان ارشد هوشبری یا پرستارانی: 5ماده 

سال سابقه کار در بخش مراقبت ویژه نیز بعنوان اولویت دوم مـی تواننـد بـه سـمت سرپرسـتار       3پرستاران با . نموده اند انتخاب خواهد شد

  .بخش مراقبتهای ویژه انتخاب شوند

داره می شود و بخش باید به ازاء هر دو تخـت یـک پرسـتار و یـک     ا ICUهر شیفت کاری بخش مراقبت ویژه توسط پزشک مقیم : 6ماده 

  .کمک بهیار داشته باشد و یک نفر خدمتگزار جهت خدمات عمومی بخش داشته باشد

را نیز  POST ICUنظارت درمانی بر بخش  ICUمی باشد پزشک مقیم  post ICUدارای  ICUبیمارستانهایی که عالوه بر : 1تبصره 

  .بعهده میگیرد

  .را همزمان می تواند اداره نماید POST ICUتخت  2و  ICUتخت  6هر پزشک مقیم : 2ره تبص

مـورد تاییـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی  تحصـیالت         ICUپزشکی است که دوره آموزشی  ICUپزشک مقیم : 3تبصره 

لی، متخصصین ریه و یـا پزشـکانی کـه دوره    ، متخصصین داخIntensivistتخصصی خود تحصیل کرده باشد نظیر متخصصین بیهوشی و 

  .را گذرانده باشند می توانند بعنوان پزشک مقیم انتخاب شوند ICUتکمیلی مرتبط با 

  الزم االجراست 1دستورالعمل شرح وظایف پزشک مقیم مطابق با مفاد ضمیمه  : 4تبصره 

و صالح دید می توانـد توسـط وزارت متبـوع تـدوین و برگـزار      برای پزشکان، بسته به نیاز و شرایط مقتضی  ICUدوره آموزشی : 5تبصره 

  .گردد

تعیین درجه بندی بخش مراقبت ویژه براساس دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی بیمارستانهای عمومی کشور مصوب مرداد : 7ماده 

  .انجام می شود 1376ماه 



ارائه می شود مطابق با نظام نوین پرداخت، و قوانین جاری محاسـبه   ICUخدمات ارائه شده پزشکی که تحت نظر پزشک مقیم در : 8ماده 

  .و پرداخت خواهد شد

جهت خدمات پزشکی بصورت گلوبال مطابق دستورالعمل شـورایعالی بیمـه    ICUبه ازای هر بیمار بستری درصدی از هزینه تخت روز ) الف

  .پرداخت خواهد شد

  .و برابر مقررات موجود محاسبه می شودحق ویزیت پزشک معالج و مشاور طبق روال ) ب

براساس طـرح نظـام    ICUبا توجه به خدمات درمانی ارائه شده درکل محاسبه و بین پزشکان  ICUاحتساب عملکرد پزشکان مقیم در ) ج

  .تعیین خواهد شد ICUنوین پرداخت و با نظر ریاست بیمارستان و رئیس بخش 

داشته باشـد طبـق مقـررات موجـود      ICUحی و یا اقدامات تشخیصی درمانی غیرمعمول و خارج از در صورتیکه بیمار نیاز به اعمال جرا) د

  .جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد

 8ماده ) الف(پزشک مقیم با شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعرفه ذکر شده در بند  ICUبیمارستانهایی که در بخش  :تبصره 

  .افت کنند به صورتیکه کسر هزینه خدمات پزشکی قابل پرداخت نخواهد بودرا نمی توانند دری

می باشند موظف اند پس از یکسال از تاریخ تصـویب ایـن دسـتورالعمل     ICUتخت ثابت  5تمامی بیمارستانهایی که حداقل دارای : 9ماده 

  .بخش مراقبت ویژه را با ضوابط آن تطبیق دهند

  .دارند اجباری نیست ICUتخت ثابت  5بیمارستانهایی که کمتر از اجرای دستورالعمل برای : تبصره

 خدمات پایه در بخش مراقبت ویژه بر عهده پزشک مقیم است که از بین پزشـکان متخصصـین داخلـی و متخصصـین بیهوشـی،      : 10ماده 

Intensivistبرگزیده می شوند این خدمات عبارتند از) ، متخصصین ریه:  

درخواست شـده توسـط   (بل از پذیرش به بخش مراقبت ویژه به صورت معاینه بالینی و درج یافته ها در برگ مشاوره ارزیابی بیماران ق) الف

  .بعهده پزشک مقیم می باشد) پزشک معالج اولیه

بـا   در مواردی که ظرفیت واحد مراقبت ویژه محدود است تعیین اولویت پذیرش یا جابجـایی بیمـاران بسـتری در واحـد مراقبـت ویـژه        )ب

  .به مسئولیت پزشک مقیم می باشد) تشخیص پزشکان معالج و مشاور

  .تصمیم گیری نهایی پس از هماهنگی الزم در مورد دستورات پزشکان معالج و مشاوره بعهده پزشک مقیم است) ج

، )مانیتورینگ(یر پایش بیمار خدمات پایه پزشکی برای بیماران بدحال که نیازمند توجه مستمر و ویزیتهای متوالی پزشکی می باشند نظ) د

  .کنترل وضعیت بیمار، تجویز دارو و دستورات پزشکی توسط پزشک مقیم انجام می پذیرد

پزشکان مقیم باید بطور مداوم و شبانه روزی در بخش مراقبت ویژه حضور داشته باشند و ترک بخش ممنوع مـی باشـد شـیفتهای    : 11ماده 

  .رئیس واحد مربوطه برنامه ریزی خواهد شد مختلف شبانه روزی و تعطیالت با نظر



  می باشد ICUپذیرش بیماران در بخش مراقبت ویژه بنا به درخواست پزشک معالج و با تایید پزشک مقیم : 12ماده 

را ) 2ضـمیمه شـماره   ( ICUریاست بخش، پزشک مقیم و سرپرستار موظف اند، مفاد دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت در : 13ماده 

  .مطالعه، رعایت و برانجام آن نظارت نمایند

ضـمناً  . بدیهی است این اقدام مبنای ارزشیابی های تخصصی حوزه های معاونین درمان در سراسر کشور برای مراقبت و ارزشیابی خواهد بود

  .سازمانهای بیمه گر نیز براین استناد پرداخت می نمایند

  .اطالع مناسب کلیه واحدهای درمانی تحت پوشش اطالع و پیگیری الزم را معمول فرمائید لطفاً، موضوع را به معاون محترم درمان جهت

  .در ضمن کلیه دستورالعمل های مغایر با این بخشنامه لغو می گردد

               ):                        1ضمیمه شماره ( ICUدستورالعمل شرح وظایف پزشک مقیم در 

بطوریکه بـا صـرف کمتـرین زمـان بتـوان بـه او       . می باشد ICUیم در زمان کشیک در اتاقی داخل یا مجاور محل اقامت پزشک مق: 1ماده 

  .دسترسی داشت

مگر در مقاطع زمانی کوتاه جهت انجام مشـاوره هـاو انجـام فـرائص و     . (را در زمان انجام کشیک ندارد ICUپزشک مقیم حق ترک : 2ماده 

  )صرف غذا با هماهنگی الزم

  .حضور داشته و بیماران را به پزشک بعد معرفی و تحویل نماید ICUپزشک مقیم موظف است در زمان تعویض شیفت در : 3ماده 

  .تخت ثابت الزامی می باشد 4بیش از  ICUجهت مراکز  3تا  1بندهای : 1تبصره 

  .باشد ICUپزشک مقیم موظف است در اسرع وقت پاسخگوی مشاوره های درخواستی : 4ماده 

  .براساس اندیکاسیون های کالسیک انجام گیرد ICUالزم است انتخاب بیمار برای بستری شدن در ) فبند ال

دارند در شرایط مساوی بیمارانی در اولویت قرار می گیرند که شـرایط   ICUبرای انتخاب بیمارانی که اندیکاسیون بستری در بخش ) بند ب

پیش آگهی بهتری را بـرای آنهـا    ICUال مرگ و میر آنها کمتر و بستری شدن در ببرند بطوریکه احتم ICUبهره مندی بیشتری از بخش 

  .ایجاد نماید

  .پزشک مقیم موظف است در بدو ورود از بیمار شرح حال و معاینه کامل بعمل آورده و در پرونده بیمار ثبت نماید: 5ماده 

  .ثبت گردد الزم است بطور روزانه گزارش پیشرفت سیر بیماری در پرونده) بند الف

الزم است اسکور بررسی وضعیت فیزیولوژیک حاد و مزمن سالمت در بدو ورود و در روزهای بعد جهت تعیین پیش آگـاهی بیمـاری   )بند ب

  .در پرونده بیمار ثبت گردد

ضـایتنامه ای کـه   از ر ICUدرمـانی و پیامـدهای احتمـالی در     –الزم است در بدو ورود بیمار، جهت انجام هرگونه عمل تشخیصـی  : 6ماده 
در اختیار تیم یا خانواده درجه یک قرارداده شده است را پزشک مقـیم داشـته باشـد و در پرونـده بیمـار مـنظم        ICUتوسط پرستار بخش 

  .نماید



را مطالعـه و بـا همکـاری    ) 2ضـمیمه شـماره   ( ICUپزشک مقیم موظف است مفاد دسـتورالعمل کنتـرل و پیشـگیری عفونـت در     : 7ماده 
  .ر بخش برانجام آن نظارت نمایدسرپرستا

  .پزشک مقیم موظف است با همکاری پزشک معالج مربوطه اقدام به تنظیم دستورات الزم روزانه بیمار نماید: 8ماده 
  .بایست با نظر و هماهنگی پزشک معالج انجام گیرد ICUترخیص بیمار از بخش : 9ماد 

  سیاست گذاری کنترل عفونت بیمارستانی
  ICUیشگیری و کنترل عفونت در بخش های ویژه دستورالعمل پ

و مدیریت پرسنلی آن مـی باشـد کـه کنـار یکـدیگر الزم و       ICUعمدتاً براساس دومحور  مهندسی  ICUکنترل عفونت در بخشهای ویژه 

  .استها رعایت نکات زیر در هر کدام از این محورها الزامی  ICUملزوم یکدیگرند و برای نیل به هدف کنترل عفونت در 

  : ICUمهندسی 

تناسب مساحت بخش با تعداد تخت ها بایستی فضای کافی در اطراف هر تخت برای وسایل و دسترسی پرسنل به بیمار و وسایل وجـود   _1

  .داشته باشد

اسـت   (Big ward)بگونه ای باشد که هر بیمار در یک اتاقک قرار داشته باشد در صـورتیکه بخـش بصـورت یکدسـت      ICUطراحی  _2

  .ایستی اتاق ایزوله جهت مراقبت از بیماران عفونی وجود داشته باشدب

  .در ورودی بخش بایستی یک اتاق مخصوص تعویض لباس پرسنل و شستشوی دست ها جهت کلیه کادر پزشکی وجود داشته باشد _3

های خـود را بشـویند ترجیحـاً وسـایل     موقعیت و تعداد مناسب دستشویی بطوریکه کلیه کادر پزشکی به راحتی بتوانند بطور مکرر دست _4

  .خشک کننده مناسب نظیر خشک کن برقی در نزدیکی هر دستشویی قرار داده شود

  ایجاد محل های مناسب جداگانه جهت نگهداری وسایل تمیز، شستشوی وسایل و وسایل نظافت بخش _5

  جدا باشد ICUتعبیه اتاقک مخصوص نگهبانی بخش بطوریکه از محیط  _6

و و ضدعفونی وسایل مراقبتی و درمانی بیماران براساس استانداردهای هر وسیله که توسط کارخانه سازنده توصیه شده و توسـط  شستش _7

  ...کمیته کنترل عفونت تایید شده باشد نظیر دستگاههای ونتیالتور و 

گندزدایی وسترون سازی وسایل وجود داشـته  دسترسی به تعداد کافی وسایل مراقبتی و درمانی بطوریکه زمان کافی برای شست و شو،  _8

  .باشد این کار در طوالنی مدت از نظر هزینه مقرون به صرفه خواهد بود

  ........رعایت اصولی استفاده و مراقبت از وسایلی که در تماس با بیمار می باشد نظیر کاتترهای اداری، عروقی، تنفسی و _9

  :ICUمدیریت  

  .جنبه توجه داشت 3ه بایستی همزمان ب ICUمدیریت 

  بیماران _3  پایش کنترل عفونت  _2  پرسنل _1



  پرسنل _1

بنابراین بایستی آموزش مداوم جهت تکنولوژی جدید و نحوه استفاده . بسیار مهم است ICUمهارت پرسنل در امور مربوط به : آموزش) الف

  .ه باشداز وسایل جدید، بیماریهای نوظهور و مرور روی آموزشهای قبل وجود داشت

به کار نگرفت و از تعویض مکرر پرسنل پرستاری در این بخش هـا خـودداری    ICUبهتر است که پرسنل تازه کار را در : مهارت و تجربه) ب

  .را تجربه اولیه  آنها از بخشهای آموزشی نباشد ICUرا بگذرانند و  ICUدانشجویان نیز در آخر دوره های خود دوره آموزشی . شود

  آگاه کردن کادر درمانی از مسئولیت و نقششان در جلوگیری از انتشار عفونت :مسئولیت) ج

حتی االمکان رعایت نسبت یک به یک پرسنل به بیمار و در صورتیکه این شـرایط مقـدور نباشـد پرسـنل مراقبـت از بیمـاران عفـونی از        ) د

  .بیماران غیرعفونی مجزا باشند

  پایش کنترل عفونت _2

ر بر رفتار و عملیات کلیه کادر درمانی بطوریکه یک رفتار غلط سریع شناسایی شود و قبل از اینکه بصورت عادت درآید نظارت سرپرستا) الف

  .جلوی آن گرفته شود

  نظارت بر کیفیت مراقبتهای درمانی) ب

  ارش دهیمراقبت عفونت بیمارستانی، نظارت بر میزان بروز شیوع عفونتهای بیمارستانی، شناسایی عفونت ها و گز) ج

  بیماران _3

  بستری نمودن بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه پزشکی دارند نه هر نوع بیماری: الف

  به محض ایجاد وضعیت مناسب پزشکی ICUترخیص هر چه سریعتر بیماران از : ب

  تشخیص سریع و دخالت بموقع در عفونت بیمارستانی در هر بیمار و هنگام بروز اپیدمی: ج

  : ICUنترل عفونت در اصول عملی ک

  ):Isolation(جداسازی بیماران  -

حتـی االمکـان پرسـنل ایـن     . جداسازی و حفظ فاصله بین بیماران جدید از بیماران قدیمی تر که احتمال کلونیزاسیون و عفونت دارنـد  _1

  بیماران نیز بایستی مجزا باشند و ویزیت بیماران عفونت به عنوان بیمار آخر

ران عفونی شده برحسب محل عفونت، راه انتقال، مقدار و نوع ترشحات آلـوده، نـوع و تهـاجم میکروارگانیسـم مربوطـه و      جداسازی بیما _2

  حساسیت آنتی بیوتیکی آن

  جلوگیری از جابجایی مکرر بیمار در بین بخشهای مختلف بیمارستانی _3



درج در پرونده و گزارش آن هنگام ارجاع بیمار به واحـد دیگـر   مشخص کردن فلورکولونیزه و حساسیت آنتی بیوتیکی آن در هر بیمار و  _4

  درمانی

جهت کنترل تردد در بخش رعایت اصول مالقات ممنوع، برگزاری راند آموزشی در خارج از محل نگهداری بیماران و انجام راند درمـانی   _5

  بیمار فقط توسط پزشکان مختص آن بیمار

  :شستشوی دستها -

و بعد از تماس با بیمار برای کلیه کادر درمانی اعم از پزشک و پرستار اجباری می باشد بایسـتی نظـارت مسـتمر    شستشوی دستها قبل  _1

  .توسط سرپرستار یا پزشک مسئول بخش روی این امر مهم وجود داشته باشد و آموزش مداوم داده شود

لروهگزیدین بخصوص بعد از تماس با بیماران عفونی ارجحیت استفاده از مواد صابونی همراه با ضدعفونی کننده مناسب دست ها نظیر ک _2

  .دارد

  :استفاده از وسایل حفاظتی -

اسـتفاده از  . برای بیماران عفونی استفاده از دستکش توصیه می شود و بایستی برای هر بیمار از یک دسـتکش اسـتفاده کـرد   : دستکش _1

  .دستکش به معنای عدم نیاز به شستشوی دست ها نمی باشد

برای بیماران عفونی و بیمارانی که کار با آنها احتمال پاشیدگی خون و ترشحات دارد پوشـیدن گـان مخصـوص همـراه بیمـار الزم      : گان _2

  .است این گان بایستی روزی یک مرتبه عوض شود که در صورتیکه آلودگی ظاهری داشته باشد بایستی فوراً تعویض شوند

کار با بیمار احتمال پاشیدگی خون و ترشحات به صـورت وجـود دارد بایسـتی از عینـک و ماسـک      در صورتیکه هنگام : عینک و ماسک _3

  .استفاده شود

پرسنلی که در تماس مداوم با بیمار هستند نظیر پرستاران بایستی که در هنگام ورود بـه بخـش لبـاس خـود را تعـویض      : تعویض لباس _4

د یا کوتاه مدت در بخش حضور دارند نیازی به تعویض لباس جهت ورود به بخش ندارنـد و  نمایند اما پرسنلی که در تماس با بیمار نمی باش

  .در صورتیکه نیاز به تماس با بیمار دارند بایستی از گان ویژه همان بیمار استفاده نمایند

  .جهت ورود به بخش الزم است که از کفش یا دمپایی مخصوص بخش استفاده گردد _5

  

  

  

  



  راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیالکتیک پیش از اعمال جراحی) : 8(های مدیریت شده دستورالعمل مراقبت
  .................................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

و رعایت حقوق بیماران و در راستای ایجاد وحـدت رویـه در ارائـه     وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقاء خدمات سالمتی

خط مشی های درمانی دستورالعمل پروفیالکسی آنتی بیوتیک پیش از اعمال جراحی را با عنایت به نظرات کارشناسی انجمـن متخصصـین   

  .پزشکی مرجع جهت بهره وری اعالم می گردد –عمومی ایران و باستناد مدارک علمی 

 .موارد ذکر شده انتخاب آنتی بیوتیک متفاوت با دوز متفاوت توسط پزشک معالج بشرط ذکر دلیل در پرونده بیمار مجاز استدر تمام 

یادآور می گردد رژیمهای آنتی بیوتیک پیشنهادی در این دستورالعمل به هیچ وجه جنبه تبلیغ و یا حمایـت از داروی خاصـی نبـوده بلکـه     

ارویی کشور تنظیم گردیده است و بدیهی است با تغییر مقاومت میکروبی هر منطقـه تغییـر خواهـد کـرد امـا      صرفا براساس امکانات فعلی د

  .تعداد دوز تجویز شده پیشنهادی استاندارد و مطابق با مراجع کالسیک می باشد

  :دستورالعمل آنتی بیوتیک پروفیالکسی پیش از اعمال جراحی
  :مقدمه

  :تعریف عفونت زخم

  ):Surgical site infection( عفونت محل عمل

 Surgical (جهت بیان عفونت های همراه با اعمال جراحی واژه عفونت زخم عمل جراحی 1992از سال  CDCمرکز پیشگیری و کنترل 

Wound infection ( را به عفونت محل عملSurgical site infection   تغییر داد و براین اساس عفونتهای عمل بشرح زیر طبقـه

  .شده اندبندی 

بافتهـای نـرم عمقـی عضـالت و     (و عفونـت هـای عمیـق    ) پوست و بافتهای زیر جلـدی (شامل عفونت های سطحی : عفونت انسیزیون) الف

  )فاسیاها

  :عفونت عضو) ب

  :عفونت سایراعضاء ومکانهای دستکاری شده حین عمل) ج

د و استفاده از آنتی بیوتیـک هـا بـیش از اعمـال جراحـی در      عفونت محل عمل منبع موربیدیتی عفونی در بیماران جراحی به حساب می آی

  .صورت اندیکاسیون جزء اصلی مراقبت استاندارد اعمال جراحی بشمار می رود که منجر به کاهش عفونت پیش از عمل می گردد

  :اصول مناسب پروفیالکسی پیش از عمل بر مبانی زیر استوار است

  کسیاحتمال عفونت در صورت نبودن پروفیال _1



  شناخت فلور آلوده کننده احتمالی همراه با زخم یا محل جراحی _2

براساس فعالیت عامل پروفیالکتیک انتخـابی بـر عوامـل عمـده پـاتوژن      . (آنتی بیوتیک پروفیالکتیک از یک نوع انتخاب می شود معموالً  _3

  )آلوده کننده زخم یا محل عمل

قط در صورتی که ا ندیکاسـیون داشـته باشـد و براسـاس ارگانیسـم هـای آلـوده کننـده         پیش بینی انتخاب بیش از یک آنتی بیوتیک ف _4

  .احتمالی تجویز میگردد

در مرحلـه القـای   (دقیقـه پـیش از انسـیزیون     45تـا   30ایجاد غلظت بافتی موثر پیش و حین عمل جراحی با تجـویز یـک دوز حـدود     _5

  )بیهوشی

  :ای سفالوسیورینهادوز موثر براساس وزن بیمار بطور مثال بر _6

   1gr/IVسفازولین: کیلو گرم 70وزن کمتر از ) الف

  2gr/IVسفازولین : کیلوگرم 70وزن بیش از ) ب

 :مدت عمل جراحی _7

  ساعت یک تک دوز 3کمتر از ) الف

  ساعت یک دوز موثر اضافی 3بیش از ) ب

کن است اندیکاسیون مصـرف آنتـی بیوتیـک پروفیالکتیـک     در اعمال همراه با خونریزی سریع و مصرف مایعات بیشتر برحسب مورد مم) ج

  .مجدد پیدا کند

  .حتی بهترین رژیم های پروفیالکتیک نیز جایگزین تکنیک استاندارد و مناسب جراحی و مراقبتهای پس از جراحی نمی شود _8

  :اعمال جراحی عمومی _1

آنتی میکروبیال ندارند مگر در مواردی که خطربالقوه ذاتی عفـونی وجـود   اکثر این گونه اعمال نیاز به پروفیالکسی : اعمال جراحی تمیز) الف

  .داشته باشد

  )معده، روده کوچک، نوزاد معده و سیستم هپاتوبیلیاری(اعمال جراحی قسمت فوقانی دستگاه گوارش و اعمال الکتیو روده کوچک ) ب

در صـورت شـک بـه     500mg/IVبه همـراه مترونیـدازول   (ون یا یک گرم سفتریاکسgr/IV 2سفتازیدیم : زمان/ دوزاژ/روش: مورد مصرف

سـاعت طـول    3دوز دوم در صـورتیکه عمـل بـیش از    /دقیقه بیش از انسیزیون پوسـت  30 – 45) عفونت بی هوازی همراه اندیکاسیون دارد

  .بکشد



شود و در مـورد بیمـاران پرخطـر     در مورد عمل جراحی که سیستکتومی در بیماران کم خطر آنتی بیوتیک پروفیالکتیک توصیه نمی: توجه

سال، سابقه عمل قبلی مجاری صفراوی، سابقه عالئم حاد یا وجود زردی کیسه صـفرا غیرفعـال و یـا وجـود همزمـان سـنگ        60سن باالی (

  .اندیکاسیون دارد) ساعت پس از عمل 24و  12دقیقه پیش از عمل،  30-45(دزو  3سفتریاکسون تا ) داخل مجرا

مکانیکـال و بعضـی مـوارد بـر حسـب نظـر پژشـک پـرپ شـیمیایی شـامل           )prep(دو روز پیش از عمـل پـرپ   :بزرگ رزکسیون روده )پ

بـه همـراه یـک دوز     1gr/IVسفتریاکسون:زمان/دوزاژ/روش:مورد مصرف)در همه موارد الزم نیست.(اریترومایسین انجام می شود/نئومایسین

دوز دوم در /دقیقه پیش از انسیزیون پوسـت  45-30)/مراه اندیکاسیون دارددر صورت شک به عفونت بی هوازی ه500mg/IVمترونیدازول

  )دوز اضافه تر نیاز نیست.(ساعت طول بکشد 3صورتیکه عمل بیش از 

  ):غیره پرفوره(آپاندکتومی حاد)ت

در صورت شک 500mg/IVبه همراه یک دوز مترونیدازول(1gr/IVسفتریاکسون"تنها یک آنتی بیوتیک مثال:زمان/دزاژ/روش:مورد مصرف

  .ساعت طول بکشد 3دوز دوم در صورتیکه عمل بیش از /دقیقه پیش از انسیزیون 45-30)به عفونت بی هوازی همراه اندیکاسیون دارد

  .در مورد وجود پرفوراسیون یا گانگرن بر اساس وضعیت بالینی و اندیکاسیون بالینی که پژشک می گذارد تصمیم گیری خواهد شد:توجه

  .پروفیالکسی توصیه نشده است):هرنی اینگواینال(ه رانفتق کشال)ث

  .پروفیالکسی توصیه نشده است:ماستکتومی توتال و نسبی)ج

II –جراحی تروما:  

  :ترومای نافذ شکم)الف

درصورتیکه آسیب روده درحفره صفاق بوجود آمـده  (500mg/IVبه همراه مترونیدازول2gr/IVسفتریاکسون:زمان/دوزاژ/روش:مورد مصرف

  .ساعت طول بکشد 3دوز دوم در صورتیکه عمل بیش از /دقیقه پیش از انسیزیون پوست45-30)./دباش

III-زنان و مامایی:  

  )شامل رادیکال هیسترکتومی(هیسترکتومی واژینال یا از راه شکم)الف

دقیقـه پـیش از    45-30)درصورت شک به عفونت بـی هـوازی همـراه اندیکاسـیون دارد    2gr/IVسفتریاکسون:زمان/دوزاژ/روش:مورد مصرف

  .انسیزیون پوست

  )6و2(هیسترکتومی/عمل سزارین)ب

پـس از  2gr/IVدر بیماران پر خطر ممکن است سفازولین;دقیقه پیش از انسیزیون 1gr/IV30-45سفازولین:زمان/دوزاژ/روش:مورد مصرف

  .کالمپ و قطع بند ناف الزم باشد

IV-اورولوژی:  



  :پروستاتکتومی)الف

  .دوز دوم پس از عمل تجویز میگردد/دقیقه پیش از انسیزیون پوست 1gr/IV  /30-45سفازولین:زمان/ژدوزا/مورد مصرف روش

  .پروفیالکسی توصیه نشده است:بیوپسی سوزنی پروستات از طریق صفاق)ب

  .نیاز به پروفیالکسی ندارد: عمل اتساع پیش آبراه) پ

V- جراحیهای سر و گردن و گوش، حلق و بینی:  

  :در صورتیکه قضاوت پزشک معالج مبنی بر دادن پروفیالکتیک باشد به شرح ذیل) بازکردن پوست، تشریح گردن(احی تمیزاعمال جر) الف

دوز دوم / دقیقه پیش از انسیزیون پوستG -30 /2-4MU/IV G45یا پنی سیلین 1gr/IVسفازولین ): روش، دوزاژ، زمان( مورد مصرف

  .ساعت طول بکشد 3در صورتیکه عمل بیش از 

  الرنگوتومی و دیگر اعمال جراحی کانسرهای سر و گردن) ب

ساعت  3دقیقه بیش از انسیزیون پوست، دوز دوم در صورتیکه عمل بیش از  1gr/IV /45-30سفازولین ): زمان/ روزاژ/روش(مورد مصرف 

  .طول بکشد

  پنی سیلین: شکستگی ماندیبول، مورد مصرف): پ

دقیقه بیش از انسـیزیون،   4MU/IV /45-30کیلوگرم  40در افراد باالی ) میلیون واحد G 2MU/IV )2پنی سیلین: زمان /دوزاژ/روش 

  .ساعت طول بکشد 3دوز دوم در صورتیکه عمل بیش از 

  .تونسیلکتومی با و یا بدون آدنوئیدکتومی پروفیالکسی توصیه نمی شود) ت

  .رینوپالستی و ترمیم بینی ثابت شده پروفیالکسی موثر باشد) ث

VI- جراحی ارتوپدی:  

دقیقـه بـیش از انسـیزیون پوسـت دوز دوم در      1gr/IV /45-30سـفازولین  : زمـان / دوزاژ/تعویض کامل مفصل مـورد مصـرف روش   ) الف

  .ساعت طول بکشد 3صورتیکه عمل بیش از 

  شکستگی بازتروماتیک مورد مصرف سفازولین) ب

  ساعت طول بکشد 3دوز دوم در صورتیکه عمل بیش از / سیزیون پوستدقیقه پیش از ان 2gr/IV /45-30زمان سفازولین /روش دوزاژ

  .پروفیالکسی توصیه نمی شود :جراحی با آرتروسکوپی  )پ

  .المینکتومی و فیوژن اسپاینال، پروفیالکسی توصیه نمی شود) ت

شک بـه  ( 600mg/IVکلیندامایسین (2gr/IVبا سفتریاکسون (سفازولین : زمان/ دوزاژ/ روش: مورد مصرف: آمپوتاسیون اندام تحتانی) ث

  روز 4ساعت برای  6هر / دقیقه بیش از انسیزیون پوست 30-45) عفونت بی هوازی



VII- اعمال جراحی قلب وتوراکس، استرنوتومی بای پاس عروق کرونر و رزکسیون ریه:  

سـاعت   3ز دوم در صورتیکه عمل بیش از دقیقه پیش از انسیزیون پوست، دو 1gr/IV /45-30زمان سفازولین / دوزاژ/ روش: مورد مصرف

  .طول بکشد

VIII- جراحی اعصاب:  

ساعت  3دوز دوم در صورتیکه عمل بیش از / دقیقه پیش از انسیزیون پوست 1gr/IV /45-30سفازولین : زمان/ دوزاژ/ روش: مورد مصرف

  .طول بکشد

. ن درمان در سراسر کشور برای مراقبت و ارزشیابی خواهد بـود بدیهی است این اقالم علمی مبنای ارزشیابی های تخصصی حوزه های معاونی

لطفاً موضوع را به معاون محترم درمان جهت اطالع مناسب کلیه واحـدهای  . ضمناً سازمانهای بیمه گر نیز بر این استناد پرداخت خواهد کرد

  .یدتحت پوشش ابالغ و پیگیری الزم را مبذول فرمائ... درمانی دولتی، خصوصی و خیریه 

تغییـرات آنتـی بیوتیکیـا    ( 27/3/1381مـورخ   601/نظرات کارشناسی انجمن متخصصین عفونی و گرمسیری ایران طی نامه شماره الف -6

  ).براساس امکانات موجود کشور تنظیم شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنمای نظارت بر مصرف فراورده های خونی  ) :9(دستور العمل مراقبت های مدیریت شده
  ..........................................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ست محترم دانشگاهریا

 با سالم و احترام

در خصوص کاهش شاخص مصرف خـون کامـل بـه سـایر      13/3/81خ مورخ /4142پیرو گزارش سازمان انتقال خون ایران طی نامه شماره  

وقرارگرفتن در ردیف کشورهای پیشرفته جهان به منظور استمرار این رونـد و  %10سالمی ایران به میانگینفرآورده های خونی در جمهوری ا

بناب پیشنهاد سازمان انتقال خون ایران و تاییـد انجمـن علمـی تخصصـی     ,می باشد   %10نیز کاهش این شاخص در استانهایی که بیش از 

  :معاونت سالمت دستورالعمل ذیل را اعالم میدارد) 9/5/81مورخ  418 الف/2618نامه شماره ( انکولوژی ایران ,هماتولوژی

مسئله انتقال خـون را در  ,ماه بیمارستانهاموظفنددرقالب وظایف کمیته های موجود بیمارستانی 6از تاریخ صدور این اطالعیه ظرف مدت -1

  .صورتجلسات اقدامات متخذه و آمار الزم را تنظیم نماینددستور کار خود به منظور نظارت دقیق بر فراورده های خون مصرفی قرار داده و 

شایسـته اسـت   ,با توجه به این که امروزه استفاده از خون کامل بجز خونریزی هاو تروماهای وسیع و تعویض خون نوزاد توصیه نمی شـود -2

مدت شش ماه بیمارسـتانها موظفنـد شـاخص    لذا از تاریخ صدور این اطالعیه ظرف .نسبت به تعدیل این شاخص تالش الزم را به عمل آورند

  .نسبت مصرف خون کامل به سایر فرآورده های خونی خود را به حداقل ممکن کاهش دهند

تشکیل و تنظیم صورتجلسات اقدامات کمیته های مربوطـه بیمارسـتانی در ارتبـاط بـا     ,از تاریخ صدور این اطالعیه ظرف مدت شش ماه -3

  .ان یکی از شاخص های ارزشیابی بیمارستانهای کشور در نظر گرفته خواهد شدمصرف فرآورده های خونی به عنو

موضـوع را  "لطفـا .بدیهی است این اقدام مبنای ارزشیابی تخصصی حوزه معاونین درمان در سراسر کشور برای مراقبت و ارزشیابی خواهد بود

  .  ش ابلغ و پیگیری الزم را معمول فرماییدبه معاونین محترم درمان جهت اطالع مناسب کلیه واحدهای درمانی تحت پوش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنمای انجام ختنه نوزادان پسر ): 10(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  .......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

به منظور ارتقاء خدمات سالمتی و رعایت حقوق بیماران و در راستای ایجاد وحدت رویه در ارائـه   وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

خط مشی های درمانی با بهرهگیری از نظرات کارشناسی انجمن های علمی تخصصی دستورالعمل انجام ختنه نوزادان پسـر را جهـت بهـره    

  :وری به دانشگاه های علوم پزشکی اعالم میدارد

  :ل ختنه نوزادان پسردستورالعم

بر اساس منبع ذکر شده متخصصین نوزادان زمان مناسب ختنه از حـداقل  ) 5(درخصوص زمان انجام ختنه نظرات متعددی وجود دارد   -1

مـی  ) روز اول زنـدگی  28(ساعت بعد از تولد و پس از معاینه اول نوزاد تا قبل از ترخیص از بیمارستان و حداکثر تـا پایـان دوره نـوزادی     6

گرم داشته باشد و دکتر اندیکاسیون های ختنه از قبیل ناهنجـاری هـای مجـرا     2500باشد، مشروط به اینکه نوزاد سالم باشد و وزن باالی 

و سـایر بیماریهـای خـونریزی دهنـده در فامیـل وجـود       ) مانند هیپوسپادیاریس و اپی سپادیاریس و دوگانه بودن مجرا و انحراف محـور آن (

  ).ترجیحاً نوزاد ختنه شده همراه مادر از بیمارستان ترخیص شود(د نداشته باش

بدیهی است ایجـاد زمینـه آمـوزش ختنـه نـوزادان در دوره کـارورزی، دسـتیاری و        . فرد انجام دهنده ختنه پزشک دوره دیده باید باشد -2

مایلند مهارت را کسب نمایند دوره هـای عملـی    الزامی است و برای پزشکان فارغ التحصیل که) رشته های مربوطه(دستیاری فوق تخصصی 

  .برگزار گردد

انجام و دخالت در امور ختنه توسط پرسنل غیرپزشک به هیچ وجهه مجاز نمی باشد و مراقبین درمان موظفند در ایـن گونـه مـوارد    : تبصره

  .برخورد قانونی نمایند

 .میباشد) حلقه پالستیکی( Plasticellوش ماهگی ر 6روش توصیه شده برای ختنه در دوره نوزادی و تا سن  -3

  .روش جراحی در صورتی که توسط فرد ماهر انجام شود نیز امکانپذیر است: تبصره

روش بی حسی برای ختنه براساس پروتکل مراکز آموزشی متفاوت است از آنجایی که استفاده از بی حسی مناسـب بـرای انجـام ختنـه      -4

  .یشنهاد می شودمورد اهمیت می باشد سه روش زیر پ

نـوع دارو و میـزان   ) (Subcutaneous Ring Block, Dorsal Penile  Nerve Block) DPNB, EMLAاستفاده از کرم 

  ).آن براساس پروتکل مراکز آموزشی خواهد بود

  :مراقبتهای پس از انجام ختنه -5



 .ساعت پس از انجام ختنه تحت نظر باشد 2حداقل : الف

 .ختنه از آلودگی و مدفوع در چند روز اول و در صورت آلودگی با مدفوع با آب و صابون تمیز شستشو انجام شوددور نگه داشتن محل : ب

  بار یا بیشتر 3استفاده از پماد تتراسیکلین یا وازلین طبی روی حلقه و آلت روزی : پ

  .روز پس از ختنه توسط پزشک دیده شود 7حداکثر : ت

  )قطره به ازاء هر کیلو گرم 2(استامینوفن  در صورت بی قراری تجویز قطره: ث

  .پوشک نوزاد حتی المقدور باز باشد و در صورت بستن سفت بسته نشود: ح

  .عالئم خطر برای مراجعه فوری به والدین آموزش داده شود  -6

  خونریزی یا تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت و خونمردگی وسیع آلت و بیضه: الف

  ضهتورم شدید آلت و بی: ب

  .ساعت پس از ختنه ادرار نماید در غیر اینصورت نیاز به مراجعه به پزشک میباشد 24نوزاد بایستی حداکثر تا : پ

  روز بعد از ختنه 10روز و یا نیافتادن حلقه تا  3افتادن حلقه در کمتر از : ت

  )قرمزی موضعی و ترشح چرکی(عفونت محل ختنه : ث

  .طبیعی می باشد سایر مواردی که بنظر والدین غیر: ح

تحـت پوشـش، ابـالغ و    , خیریـه و خصوصـی  , لطفاً موضوع را به معاونین محترم درمان جهت اطالع مناسب کلیه واحدهای درمانی دولتـی  

  .پیگیری الزم را مبذول فرمایید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  URDراهنمای ترک اعتیاد به روش ): 11(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  ......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/اهریاست محترم دانشگ

 با سالم و احترام

استحضار دارید فرایند درمان بیماران مبتال به اعتیاد، فرایندی است که ماحصل کار مشترک گروهی است و در این فرایند، یکی از روشهایی 

بدین منظور، با بررسی مدارک علمـی و  . رفته است، روش سم زدایی فوق سریع می باشدکه اخیراً در سطح کشور مورد توجه و کاربرد قرار گ

بـه   URDدیدگاههای مختلف، دستورالعمل حاضر تهیه شده است که الزم است در مورد اقدامات درمانی، جهت ترک اعتیاد بـا روش فـوق   

  .اجرا در آید

بـا تجـویز   ) چندسـاعت (از روشی که با کمک آن در کوتـاه مـدت   عبارت است : URD (Ultra Rapid Detoxification)تعریف  -1

داروهای آنتاگونیست مخدری، فرد معتاد سم زدایی می گردد و تحت هوشبری و مراقبت ویژه سعی می گردد فرد معتاد عالیم قطـع دارو را  

  .تجربه نکند

  :حراز گرددافرادی که دو مورد از موارد زیل در آنها ا: بیماران هدف چه کسانی هستند -2

  تست مثبت اعتیاد: الف

 اقرار شخصی فرد معتاد: ب

  در آن انجام میشود، رسیده باشد URDشرح حال شخص معتاد که به تائید مسئول فنی مرکز که : ج

  تائید به متخصص بیهوشی و روانپزشک درمانگر بیمار: د

در پرونده موجـود  ) Informed Consent(رضایت نامه آگاهانه  بیمار باید از چگونگی درمان و عوارض آن آگاه باشد و: نکات اخالقی -3

  .باشد به نحوی که بیمار ضمن آگاهی کامل از فرآیند درمان به طور کتبی، رضایت نامه کتبی خود را نیز امضاء کند

رای تعداد معـدودی از  روش اصلی در مدالیته ترک اعتیاد محسوب نمی گردد و فقط ب URDترک اعتیاد به روش:مسئولیت انجام درمان -4

بیمار ابتداتوسط روانپزشک و یا پزشکی که دوره های مخصوص تـرک اعتیـاد را   URDلذا الزم است جهت انجام .بیماران اندیکاسیون دارد 

وجود داشته باشد با رعایت سایر پیش شـرط هـای علمـی و اجرایـی بـه      URDنیاز به انجام "دیده است معاینه گردد و در صورتی که واقعا

از نظر جسمی باید URDبرای تائیدانجام .این معرفی باید به طور مکتوب در پرونده بیمار وجود داشته باشد. متخصص بیهوشی معرفی شود

 URDساعت پس از انجـام   48تا  URDمسئولیت بیمار از ابتدای .توسط متخصص بیهوشی انجام گیردURDویزیت و معاینه فرد قبل از 

همـان پزشـکی کـه بیمـار را جهـت      "بایـد مجـددا   URDپس از انجام ,در عین حال.ده متخصص بیهوشی استبه عه) از ساعت شروع آن(

URD معرفی کرده است مسئولیت استمرار درمان دراز مدت وی را بر عهده بگیرد.  



ـ    URD :URDشرایط مکان انجام درمان   -5 رای انجـام بیهوشـی   باید در محلی انجام شود که تمامی پیش نیاز استاندارد اتـاق عمـل را ب

، فشـار  )ECG(ماشین بیهوشی، مانیتورینگهای الکتروکاردیوگرام . داشته باشد Anesthesia) General(سالم از نوع بیهوشی عمومی 

بـه  ) spO2(و پالس اکسـیمتری  ) Capnogram(، کاپنوگرام )Temperature Monitoring(درجه حرارت بدن ) NIBP(خون 

الکتروشـوک، داروهـای احیـاء، وسـایل الزم جهـت      (وسـایل کامـل احیـاء از جملـه     . درمان به حساب می آیـد  عنوان حداقل استانداردهای

باشد تا در صورت لزوم بیمار به  ICUباید مجهز به  URDمکان انجام . باید در محل موجود باشد...) انتوباسیون، تخت مناسب اتاق عمل و 

ICU انجام پرسنلی که در این محل برای . منتقل گرددURD    در نظر گرفته شده اند باید با کاربرد وسایل و امکانات محل آشـنا باشـند و

است یک متخصص بیهوشی و نیز بـر بـالین    URDبه ازاء هر بیماری که در حال  URDدر هنگام انجام . در محل نیز حضور داشته باشند

  .یک تکنسین بیهوشی باید حضور داشته باشد URDهر بیمار در حال 

 .براساس قوانین جاری جهت صدور مجوز عملکرد مراکز ترک اعتیاد خواهد بود: URDمجوز محل   -6

از مجموعه دستورالعملهای مراقبتهای مدیریت شـده بـه شـماره نامـه      1منطبق با اطالعیه شماره : URDدرخواست آزمایشهای قبل از  -7

ر این سایر آزمایشهای مورد نیاز براساس تشخیص بالینی اضافه خواهـد  عالوه ب. معاونت سالمت خواهد بود 25/11/80س مورخ /  151365

 .شد

یک یا دو باشند و  شرایط روانی و جسمی که توسـط متخصصـین    ASAبیماران باید متعلق به کالس : URDاندیکاسیون های انجام   -8

 .باید در پرونده ثبت گردد ASAکلیه این موارد از جمله کالس . روانپزشک و بیهوشی تعیین می گردد، احراز گردد

در طی شش ماهه اخیـر،   CVAبیماران حامله، بیمارانی که تستهای کبدی آنها مختل باشد، وقوع : URDکنتراندیکاسیون های انجام   -9

ـ ) Chronic pain syndromes(وقوع  انفارکتوس میوکارد در طی شش ماهه اخیر، سندرم های درد مزمن  ه و یا دردهای العالج یا ب

سایکوز حاد، اختالل شخصـیتی و کلیـه مـوارد منـع انجـام بیهوشـی و کنتراندیکاسـیونهای        ) Intractable pain(سختی درمان شونده 

 .URDروانپزشکی جهت انجام 

راکـز  نحوه نظارت از طرف دانشگاههای علوم پزشک کشور انجام خواهد گرفت که این نظارت بر تمامی م: نحوه نظارت بر فرآیند درمان  -10

 .در صورت تخلف، مطابق قوانین جاری عمل میگردد. اعم از خصوصی و دولتی وجود دارد URDترک اعتیاد 

با توجه همه جانبه به مشکالت این روش و احتمال مشـکالت حاشـیه ای بایـد روش بیهوشـی      URDبرای انجام : URDروش انجام  -11

 .انات الزم برای آن از پیش فراهم باشدانتخاب گردد و تمام امک) General Anesthesia(عمومی 

 

  



  راهنمای تسکین درد): 12(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  ........................ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

اران و ایجاد وحدت رویه در خط مشی های درمانی جهت تسکین درد بیماران، بمنظور ارتقاء فرایند ارائه خدمات درمانی و رعایت حقوق بیم

با بهره گیری از منابع علمی و دیدگاههای مختلف انجمن های تخصصی و شورای بررسی و تدوین داروهای ایران، دستورالعمل تسـکین درد  

  .جهت کاربرد و بهره برداری در اقدامات درمانی ارسال می گردد

  : ن دردهای حاد بدون بیماری زمینه ایراهنمای تسکی
این گروه از بیماران در مراجعه اولیه به شبکه های بهداشـتی، همکـاران پزشـک در بخـش خصوصـی، درمانگاههـای خصوصـی و دولتـی و         

ودرد مفصل و این دردها شامل درد کمر، درد گردن، سردرد، دردهای شکستگی، درد حاد کلیوی، درد مفصل . بیمارستانها مراجعه می کنند

گذشته از بررسی علل اولیه دردهای فوق که یکی از وظایف پزشکان در کلیه سـطوح کنتـرل   . می باشند.... درد ناشی از صدمات بافت نرم و 

  )1ضمیمه شماره . (می باشد، ارتقاء کیفیت زندگی بیماران نیز باید مد نظر پزشکان قرار گیرد

  :راهنمای تسکین درد در بیماران سرطانی
راهنمایی که در ای خصوص آمـده اسـت حاصـل    . این گروه از بیماران بطور اختصاصی به پزشکان متخصص رشته مربوط مراجعه می نمایند

  )2ضمیمه (و دیدگاههای انجمن انکولوژی می باشد ) WHO(توصیه های سازمان بهداشت جهانی 

  :راهنمای تسکین دردهای پس از عمل جراحی
راهنمایی که در این خصوص آمـده اسـت حاصـل مطالعـه راهنمـای ضـد درد در       . عموالً در بیمارستان بستری هستنداین گروه از بیماران م

  )3ضمیمه (کشورهای پیشرفته و دیدگاههای انجمن درد و بیهوشی می باشند 

  :راهنمای تسکین دردهای سوختگی
  )4ضممیه (این گروه از بیماران معموال در بیمارستان بستری هستند 

  راهنمای تسکین درد در بیماران بدون بیماری زمینه ای: 1مه شماره ضمی

  :تسکین درد در بیماران بدون بیماری زمینه ای مثل

  کمر درد -1

  گردن درد -2

  سردرد -3



 درد شکستگی  -4

 )Renal colic(درد کلیوی   -5

 آرتریت -6

 صدمات بافت نرم  -7

 دردهای مشابه -8

 ):لویتبه ترتیب او(اقدامات تسکینی 

 NSAID s: Non Sterodidal Anti(تزریقـی   NSAIDداروهـای موضـعی، خـوراکی، شـیاف و یـا سـایر اشـکال بجـز         : قـدم اول 

Inflamatory Drugs( 

  :در صورت ادامه و یا افزایش دردف قدم دوم توصیه می شود  -

  :در بیمارستان: قدم دوم

1- NSAIDs  تزریقی, Propacetamol یا ترامادول  

 ن و مرفین سولفات خوراکیتادو -2

  )مرفین، پتیدین(تزریقی  opioidترکیبات  -3

 .در صورت ادامه و یا افزایش درد، قدم سوم توصیه می شود

 بررسی جهت استفاده از روشهای تسکین درد غیرداروئی: قدم سوم

  راهنمای تسکین درد در بیماران سرطانی): 2(ضمیمه شماره 

  )می تواند با بند دوم همراه شود( NSAIDsئیدی و تزریقیداروهای غیراوپیو -1: قدم اول

  )ضد تشنج, ضد اضطراب (Adjuvant درمانهای همراه  -2

  .قدم دوم توصیه می شود,در صورت ادامه و یا افزایش درد

  : قدم دوم

1-Opioid for mild to moderate pain (Oral Codein,Tramadol ,Morphine sulfate, …..)  
  )بند دوم همراه شود می تواند با(

2-NSAIDs parenteral 

  .قدم سوم توصیه می شود ,در صورت ادامه ویا افزایش درد



 :قدم سوم

1-opioid for moderate to severe pain(parenteral or Oral ;Codein,Morphine sulfate,Transdermal 

Fentanyl,Metadone,Meperidine) 

  )شود می تواند با بند دوم و سوم همراه(

2-(Adjuvant)Antidepressant,Anticonvulsant  
3-Peripheral   neurectomy,Anterolateral cordotomy; Dorsal Rhizotomy;Hypophysectomy 

 در دردهای شدید ناشی از متاستاز استخوانی ,راهنمای تسکین درد -1تذکر 

1- NSAIDs(Oral or parenteral) 

2- pamidronate and Calcitonin  

3- Opioid,Tramadol(Oral or Parenteal)  
 .تحویل دارو از طریق داروخانه بیمارستان و با تجویز پزشک متخصص صورت گیرد -2تذکر 

 راهنمای تسکین درد بعد از اعمال جراحی: 3ضمیمه شماره 

  روشهای داروئی تسکینی: الف

  :NPOدر بیماران  -1: الف

1- Propacetamol  
2- NSAIDs (Patentral)  
3- Parenteral Opioid (Morphine, Pethidine, Tramadol...)  

 :NPOدر بیماران غیر  -2:الف

1- NSAIDs (Oral Parenteral) 

2- Opiod (Oral or Parenteral)  
  بلوکهای عصبی و روشهای جایگزینی: ب

1- Epidural spinal and other regional anaigesia modalities  
2- Single – shot neuraxial morphine 

3- Intra – Operative neural blochage (if residual analgesia persists)  
4- Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Tens) 

5- Patient controlled Analgesia (PCA) or patient Controiled Epidural Analgesia (PCEA)  
  

  

  



  کین درد سوختگیراهنمای تس: 4ضمیمه شماره 

  :در مرحله حاد: الف

1- Acetaminophen  
2- Cox2 highly selective Inhibitor (celecoxib)  
3- Opioids (Morphine – Tramadol Parentral or oral) 

4- ketamine 

5- Propofol  

 Acetaminophe,celecoxib: در مرحله مزمن: ب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عملکرد پزشکان آنکال) :   13(ریت شده دستورالعمل مراقبتهای مدی
  ...........................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  /ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

ـ   . استحضار دارید آنکالی پزشکان، یکی از موضوعاتی است که همواره معضالت درمانی ویژه ای بدنبال داشـته اسـت   ا بررسـی  ایـن موضـوع ب

مستندات علمی، اخذ دیدگاههای انجمنهای تخصصی و کار کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب دسـتورالعمل حاضـر تهیـه شـده     

قطعاً پیگیری حضرتعالی در راستای اجرای این دستورالعمل در واحدهای تابعه، در به نتیجه رسـیدن آن و کـاهش معضـالت درمـانی     . است

  .بخش خواهد بود مرتبط بسیار ثمر

طبق آنچه در لیست کشیک آنکـالی امـده   ) در خارج از ساعت اداری و ایام تعطیل(پزشکی است که در ساعات کشیک : تعریف پزشک آنکال

است قابل دسترسی و احضار به آن مرکز درمانی باشد بدیهی است باید حدود زمانی دسترسی به پزشک آنکال طبق برنامه به اطالع پزشـک  

  .رسیده باشد و موافقت ایشات کسب شده باشد آنکال

  :شرح وظایف پزشک آنکال

در بیمارستانهای آموزشی پس از ویزیت بیمار توسط رزیدنت های مقیم شرایط بیماران اورژانسی باید به اطـالع آنکـال برسـد و از ایـن     : الف

یتوانـد بـا دسـتورات شـفاهی پزشـک مقـیم بیمارسـتان را        زمان به بعد مسئولیت بیمار به عهده پزشک آنکال خواهد بود و پزشک آنکـال م 

راهنمایی نماید و در صورت لزوم بالفاصله و بدون اتالف وقت در محل بیمارستان حضور یابد پزشک آنکال بایـد در جریـان تمـامی بیمـاران     

مسئول گزارش صـبحگاهی صـبح   . گیرند اورژانس که در ساعات کشیک به مرکز درمانی مراجعه کردند و یا بیمارانی که بدحال میشوند قرار

  .روز بعد پزشک آنکال خواهد بود

  .در صورت عدم موفقیت در تماس با پزشک آنکال و یا عدم دسترسی به ایشان با مسئولیت متوجه پزشک آنکال خواهد بود: تبصره

و در صورت لزوم بایـد بـا پزشـک آنکـال     در بیمارستان های خصوصی پزشک مقیم بیمارستان مسئول ویزیت بیماران اورژانسی میباشد : ب

  .تماس بگیرد

در مراکز آموزشی که فاقد دستیار در برخی از رشته ها میباشد الزم است پزشک مقیم توسط ریاست بیمارستان یا ریاست گروه مربوطـه  : ج

  .ستمر داشته باشدپزشک آنکال بنابر نیاز رئیس بیمارستان موظف است خود در مرکز درمانی مربوطه حضور م. مشخص گردد

و عضو هیات علمی مربوطه  first callدر مراکز آموزشی که دارای دستیار فوق تخصصی میباشد دستیار فوق تخصصی میتواند به عنوان : د

معرفی گردد و در این شرایط مسئولیت معرفی بیمار با عضو هیات علمی بخش یا دستیار فوق تخصصـی خواهـد    second callبه عنوان 

  .بود



چنانچه مشاوره با سایر گروههای تخصصی یا فوق تخصصی الزم باشد که نیازمند حضور عضو هیات علمـی آنکـال گـروه تخصصـی دیگـر      : ه

باشد، الزم است عضو هیات علمی انکال گروهی که بیمار در آن بخش بستری است حضور فیزیکی داشته باشد و تماس رزیدنت گروه جهت 

مگر مواردی که بنا به تشخیص دستیار ارشد تخصصی یا فوق تخصصی مربوطه، تاخیر در حضـور بالفصـل هیـات    . این امر اکتفا نخواهد کرد

  .علمی، به دلیل مشکالت همرا، منجر به ایجاد ضایعات جبران نشدنی برای بیمار میگردد

اشد پزشک عضو هیـات علمـی یـا غیـر هیـات      چنانچه بیمار نیازمند ارائه خدماتی باشد که در آن بیمارستان تجهیزات آن وجود نداشته ب: و

  .علمی آنکال صرفا در مورد ارائه خدمات اورژانس و پایدار نمودن شرایط عمومی بیمار مسئول خواهد بود

پزشکان آنکال در صورت لزوم بنا به نوع تخصص باید در زمان مقرر در مرکز درمـانی حضـور پیـدا کننـد بـدیهی      : زمان حضور پزشک آنکال

الزم اسـت زمـان تمـاس بـا پزشـک آنکـال       . قعیت جغرافیایی و یا زمانی نمیتواند توجیه کننده تاخیر پزشک آنکال مربوطه باشداست که مو

  .در این زمینه رعایت دسته بندی سه گانه زیر در زمینه بیماران اورژانسی الزامی است. توسط سوپروایزر وقت بیمارستان ثبت گردد

واضح است که ایـن نـوع   (همانند تخصصهای بیهوشی، کاردیولوژی : نگ و فوری پزشک آنکال الزامی استتخصص هایی که حضور بالدر: الف

  ).آنکال معادل کشیک موظف محسوب میگردد

همانند جراحی اعصاب، زنـان زایمـان، داخلـی، کودکـان،     : پزشک آنکال الزامی است) دقیقه 30کمتر از (تخصص هایی که حضور سریع : ب

  .ش و حلق و بینی، نورولوژی، ارتوپدی، ارولوژی، رادیولوژی، چشمجراحی عمومی، گو

  .همانند پوست، پرتودرمانی : تخصص هایی که حضور در اولین فرصت پزشک آنکال الزامی است: ج

خواسـت  بدیهی است که در مورد هر رشته، اورژانس های حیاتی که نیاز به حضوربالدرنگ متخصص آنکال مربوطه دارد در صورت در: تبصره

  .حضور، باید پزشک آنکال هر چه سریعتر و بالدرنگ در مرکز درمانی حضور یابد

  .در بیمارستان های آموزشی که رزیدنت حضور ندارد پزشک آنکال موظف است براساس تقسیم بندی فوق اقدام نماید: تبصره

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنمای ایمنی تزریقات) :  14(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

   …………دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /یاست محترم دانشگاهر

  با سالم و احترام

مستحضر هستید که در هنگام تزریقات جهت تجویز دارو یا محصوالت دارویی به بیمـاران الزم اسـت اقـدامات احتیـاطی در جهـت رعایـت       

از تولید محصوالت آلوده کننده حتی االمکان خودداری گـردد یـا محصـوالت     ایمنی بیماران و افراد تزریق کننده انجام شود و در عین حال،

دستورالعمل ذیل به منظور اجرا در واحدهای تحت پوشش آن دانشگاه اعـم از واحـدهای دولتـی و یـا     . تولید شده به نحو مناسبی دفع شود

نقش آن در تضمین سالمت بیماران و سایر اقشـار جامعـه   از حضرتعالی تقاضا می کنم به دلیل اهمیت موضوع و . غیردولتی ارسال می گردد

  .در جهت اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام وافر بفرمائید

  مقدمه

تزریقات یکی از روشهای شایع در تجویز داروها و محصوالت دارویی می باشد که در صورت عدم رعایت استانداردهای درمانی خطرات بالقوه 

معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش      . نندگان و مصرف کنندگان خدمت و نیز جامعه اعمال می نمایـد و بالفعلی را بر ارائه ک

  :محور بنیادی ذیل دستورالعمل ایمنی تزریقات را جهت بهره برداری الزم اعالم می نماید 5پزشکی در راستای ایمنی تزریقات با توجه به 

  رمانی بمنظور پیشگیری از جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده آلودهکاهش رفتار پرخطر کارکنان بهداشتی د -1

  افزایش سطح ایمنی کارکنان در حین کار با وسایل تیز وبرنده درمانی  -2

  جمع آوری، نگهداری، انتقال ودفع مناسب و بهداشتی زباله های آلوده و پرخطر  -3

 ت به مقوله تقاضا و تجویز دارو به روش تزریقیتغییر رفتار و نگرش اجتماعی مددجویان و پزشکان نسب -4

 اجرایی نمودن دستورالعمل -5

  

 :کاهش رفتار پرخطر کارکنان بهداشتی درمانی شامل)1

  ارتقاء سطح آگاهی و کسب مهارت کارکنان بهداشتی درمانی به ویژه شاغلین حرف: الف

وههای خدماتی پشتیبان، در حین کار با وسایل تیز و برنده درمـانی  پزشکی، پرستاری، امور تشخیصی، خدمات درمانی پیش بیمارستانی، گر

بنـابراین کارکنـان بهداشـتی درمـانی     . به منظور پیشگیری از بروز جراحات ناشی از سرسوزن و سایر وسایل تیز و برنده امری ضروری اسـت 

انی و پیشگیرنده اولیه بـا مـوارد آلـوده مطـابق بـا      بایستی درخصوص چگونگی پیشگیری از صدمات ناشی از وسایل مزبور و نیز اقدامات درم

  .دستورالعمل ایمنی الف و ب بصورت مداوم آموزش ببینند



تشکیل پرونده بهداشتی و واکسیناسیون رایگان کلیه کارکنان بهداشتی درمانی در واحدهایی که کارکنان الزاماً با توجه بـه نـوع وظـایف    : ب

دارند مانند بخش های ویژه، اطاق عمل اورژانس، کلینیک های تشخیصی، مطب ها و کلینیک هـای  محوله واحدی یا فردی اقدامات پرخطر 

، مراکز جراحی محدود و واحدهایی که ترانسفوزیون خون انجام می دهند ویـا کارکنـانی کـه    CSRخصوصی، واحدهای پاتولوژی، اتوپسی، 

م و سایر ترشحات آلوده بیمـاران مـی باشـند و یـا از بیمـاران روانـی حـاد        پروسیجرهای درمانی تهاجمی را انجام و یا در تماس با خون، سر

  .الزامی است HBVمراقبت می نمایند و نیز کلیه دانشجویان پزشکی، پرستاری و مامایی علیه 

  :افزایش سطح ایمنی کارکنان در حین کار با وسایل تیز و برنده درمانی شامل ) 2

مـی  ... بریـدگی و   needle stickهداشتی درمانی از طریق انجام پروسیجرهای پرخطر که منجر بـه  با توجه به احتمال آلودگی کارکنان ب

  :شود

و فورسپس جهت جدا نمودن  needle clipperقویاً توصیه می شود ابزارهایی که ایمنی وسایل تیز و برنده را تضمین می کند نظیر : الف

  .رخطر قرار گیرددر دسترس کاربران ابزارهای پ Scalplesتیغ جراحی 

قویاً توصیه می شود وسایل حفاظتی مناسب نظیر دستکش، گان غیرقابل نفوذ به آب و ترشحات، پیش بند پالستیکی، ماسـک و عینـک   : ب

  .محافظ جهت استفاده کارکنان بهداشتی درمانی متناسب با وضعیت بیمار و پروسیجرهای درمانی در دسترس باشد

همانند واحدهای  ایمن سازی در سایر واحدهای تزریقات نیـز بکـار گرفتـه    )AD )Auto Disableرنگهای توصیه میشود استفاده از س:ج

  . شود

  :جمع آوری، نگهداری، انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله های تیز و برنده شامل) 3

وری، النست، اسکالب وین، ویالهای شکسـته و  بیست ,آنژیوکت(جمع آوری و نگهداری و دفع سرسوزن و سایر اشیاء تیز و برنده مصرفی : الف

سوزانده و یـا بـه نحـو    "جمع آوری و ترجیحا safety Boxکه قویا توصیه می شود بالفاصله پس از مصرف در ظروف جمع آوری ایمن ...) 

  .مطلوب دفع گردد

  .عاد مناسب برخوردار باشندضروری است ظروف جمع آوری، مستحکم، غیرقابل نفوذ، مقاوم به پارگی و از حجم کافی و اب: ب

با توجه به اینکه به منظور پیشگیری از جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده الزامی است دفع ایـن وسـایل در ظـروف جمـع آوری ایمـن      : ج

دهنده خـدمت  بایستی این ظروف به تعداد کافی و باابعاد گوناگون در دسترس ارائه . سریعا پس از مصرف و انجام روش درمانی صورت گیرد

  .در کلیه واحدهای ذیربط قرار داشته باشد

استفاده از برچسب هشدار دهنده برروی ظروف جمع آوری با مضمون احتمال آلودگی با اشیاء تیز و برنده عفـونی بـه منظـور بـه منظـور      : د

  .جلب توجه کارکنان بهداشتی درمانی الزامی است



حجم ظروف مزبور پرشده ضروری است درب ظروف بـه نحـو    4/3ی در صورتی که حداکثر به منظور پیشگیری از سرزیر شدن وسایل دفع: ه

  .مناسبی بسته شده و دفع شوند

در کلیه واحدهای بهداشتی درمانی اعم از خصوصی و دولتی برحسب نیـاز و میـزان فعالیـت از تـاریخ     ) safty Box(وجود این ظروف  -1

  .های نظارت بر درمان پیگیری شودباید توسط واحد"الزاما,الزامی بوده 1/6/82

  :تغییر رفتار و نگرش اجتماعی شامل ) 4

زروریست بمنظور تعدیل تجویز دارو به روش تزریقی با توجه به سه مورد قابل ایمنی تزریقات در برنامه آموزش مداوم جامعـه  : آموزش) الف

  :پزشکان قرار گیرد

ه دیگر اشکال از جمله خوراکی موجود نباشد حتی االمکان اجتناب گردد، ترجیحاً زمـانی از  از تجویز دارو به روش تزریقی تا زمانی که دارو ب

روش تزریقی به جای سایر روشها استفاده شود که بیمار تحریک پذیر بیهوش و یا دچار اختالالت گوارشی باشد یا با توجه به وضعیت بالینی 

  .رد انتظار استبیمار نتایج درمانی مطلوب ناشی از جذب سریع دارو مو

الزامی است ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص خطرات بالقوه ناشی از مصرف دارو به روش تزریقی بمنظور کاهش تقاضـای بیمـاران   ) ب

  .در برنامه ریزیهای آموزشی دانشگاه قرار گیرد

  .درمانی ضروری می باشدبرگزاری دوره آموزشهای توجیهی جهت کادر خدماتی پشتیبانی و سایر گروههای بهداشتی ) ج

آموزش الزم را برای اصالح نگرش جامعـه درخصـوص خطـرات    ) غیردولتی –دولتی (همه همکاران شاغل در واحدهای بهداشتی درمانی ) د

  .بالقوه مصرف داروی تزریقی به سایر افراد جامعه ارائه نمایند

  :اجرائی نمودن دستورالعمل شامل) 5

مان در هر دانشگاه به خصوص از طریق ادارات نظارت بـر درمـان، حسـن اجـرای ایـن دسـتورالعمل را در       الزم است معاونت های محترم در

  .واحدهای درمانی تحت پوشش تضمین نمایند به نحوی که در قسمتهای مختلف هر واحد درمانی، این دستورالعمل به اجرا درآید

صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و برنـده در کارکنـان    اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات و –دستورالعمل ایمنی الف 

  :بهداشتی درمانی

با توجه به اینکه جراحات ناشی از فرو رفتن سرسوزن و وسـایل تیـز و برنـده از مهمتـرین مـوارد آلـودگی کارکنـان بهداشـتی درمـانی بـه           

HIV/HCV/HBV صدمات مزبور الزامی است محسوب می شود، رعایت نکات ذیل به منظور پیشگیری از جراحات و:  

 جهت شکستن ویالهای داروئی ترجیحاً از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد و در صورت نیاز از تیغ اره استفاده شده -1

  .  گرفته شوند Padو جهت رعایت اصول ایمنی در داخل یک محافظ مثل 



یـا کشـت    ABGیداً خودداری نمائید مگر در شرایط خاص از جمله اخذ نمونه خون جهت پس از تزریق از گذاردن درپوش سرسوزن اک -2

  .خون

  .از شکستن یا خم کردن سرسوزن  قبل از دفع خودداری نمائید  -3

در موارد ضروری جهت گذارندن درپوش سرسوزن از وسایل مکانیکی جهت ثابت نگه داشتن درپوش استفاده نمائید و یا از یک دست به  -4

 .جهت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده کنید Scoopروش 

 .جهت حمل وسایل تیز و برنده از رسیور استفاده نمائید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم خودداری نمائید -5

 .اجتناب نمائید...) بیستوری، سرسوزن و (از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده  -6

ی در حین انجام هرگونه اقدام درمانی که احتمال آلودگی با خون و سایر ترشحات بدن وجـود دارد بـه شـرح ذیـل مـی      احتیاطات عموم -7

 :باشد

در صورتی که بریدگی و یا زخمی در دستها وجود دارد الزامی است از دستکش استفاده شود و موضع بـا پانسـمان ضـد آب پوشـانده      -1-7

 .شود

 .آلودگی با خون و یا ترشحات بدن، استفاده از پیش بند پالستیکی یکبار مصرف ضروری استجهت حفاظت بدن در قبال  -2-7

در صورتی که احتمال پاشیده شدن خون و یا قطعاتی از نسوج و یا مایعات آلوده به چشـم و غشـاء مخـاطی وجـود دارد، اسـتفاده از       -3-7

  .ماسک و عینک محافظ ضروری است

  .خونریزی وسیع است، استفاده از گان ضدآب ضروری است در صورتی که بیمار دچار -4-7

  .در صورتی که کارکنان دچار اگزما و یا زخمهای باز می باشند معاینه پزشک جهت مجوز شروع فعالیت در بخش ضروری است -5-7

  :دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، درمانی  -دستورالعمل ایمنی ب
کمک های اولیه فوری مطابق بـا  . وجه به اینکه جراحات و اتفاقات عمده در حین انجام اقدامات و روشهای درمانی شامل موارد ذیل استبا ت

  :دستورالعمل جهت بهره برداری اعالم می شود

  فرو رفتن سرسوزن بدست کارکنان بهداشتی درمانی* 

  :بهپاشیده شدن خون و یا سایر ترشحات آلوده بدن بیمار* 

  بریدگیهای باز -

  )چشمها(ملتحمه  -

  )برای مثال داخل دهان(غشاء مخاطی  -



  .گازگرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود -

  کمکهای اولیه فوری 

  شستشوی زخم با صابون و آب ولرم -1: الف

  )موضع تماس(کمک و خونروی از محل اولیه زخم  -2

  خودداری از مالش موضعی چشم -3

  م ها و غشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگیشستشوی چش -4

  گزارش فوری سانحه به سوپروایزر بالینی: ب

ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حین کار توسط سوپروایزر و پرونده بهداشتی کارکنان و مدیر مسئول مرکز و طرح در کمیته : ج

  کنترل بیمارستانی و پیگیری از طریق مراجع قانونی

  تشکیل پرونده و پیگیری مورد: د

محـرز   HIVبـا عفونـت   ) مـددجو  –بیمـار  (بررسی میزان خطر بیماریزایی ناشی از تماس در کارکنان در صورتی که آلودگی منبع تماس : ه

پزشـک  الزامی است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممکن ترجیحـاً در عـرض سـاعت اول تحـت مراقبتهـای درمـانی بـا نظـر         . باشد

  .متخصص عفونی قرار گیرد

خون از فرد مورد تماس گرفته و به منظور پـی   5CC-10می باشد،  HBV/HIVدر صورتی که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده : و

  .گیری آتی ذخیره می شود

اخذ و مـورد آزمـایش    HIVو  C/Bمیلی لیتر خون از منبع تماس جهت بررسی هپاتیت  5-10پس از تماس جهت تعیین عفونت منبع، : ز

  .قرار می گیرد

   

  

  

  

  

  

  

  



  )اصالحیه(شرایط الزم جهت انجام سزارین تکراری و انتخابی ): 15(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

  .......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

ستحضرید با افزایش بی رویه انجام سزارین در سالهای اخیر، تعداد مادرانیکه حداقل یکبار تحت عمل سزارین قرار گرفته انـد  همانگونه که م

با توجه به شرایط موجود کشور بسیاری از این مادران در بارداری بعدی بـرای خـتم حـاملگی تحـت عمـل جراحـی       . رو به فزونی رفته است

متاسفانه مکررا مشاهده شده است که بدلیل آنکه ختم حاملگی در اینگونه موارد زودتـر  . قرار می گیرند) elective C.s(سزارین انتخاب 

یا بیماری هیالن مـامبرن مـی گردنـد و بـه ناچـار بـه بخـش         RDSبارداری صورت گرفته است نوزادان متولد شده دچار  39از اتمام هفته 

NICU ه مورتالیتی و موربیدیتی این نوزادان و هزینه های صرف شده برای آنها بسیار بیشـتر  واضح است ک. اگر موجو باشد منتقل میشوند

. لذا جهت کاهش مورتالیتی و موبیدیتی نوزادان متولد شده توسط سزارین انتخاب دستورالعمل ذیل ارسال مـی گـردد  . از نوزادان دیگر است

  :انشگاه به نحو مطلوب اجرا گردمقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید که این دستورالعمل در آن د

خانمی که سیکل های  قاعدگی طبیعی داشته و ماه قبل از بـارداری از  ( حاملگی یا پس از آن در 39سزارین تکراری انتخابی در پایان هفته 

  :ز شده باشددر صورتی می تواند انجام گیرد که یکی از پیش شرط های زیر محر) قرصهای ضدبارداری خوراکی استفاده نکرده باشد

هفتـه ازسـمع    30و یـا بـه مـدت    ) فتوسکوپ، غیرالکترونیـک ( هفته ازسمع ضربان قلب جنین توسط گوشی مامای  20حداقل به مدت -1

  ، با ثبت در پروند بارداری گذاشته باشد )داپلر(ضربان قلب جنین به وسیله سونی کیت 

ــداکثر  -2 ــا ادرار      36حــ ــون یــ ــایش خــ ــورد آزمــ ــک مــ ــام یــ ــه از انجــ ــا                    هفتــ ــطح گونــ ــین ســ ــرای تعیــ ــت بــ مثبــ

  .که توسط یک آزمایشگاه معتبر انجام شده است، گذشته باشد) HCG(دوتروپین جفتی

جنـین را انـدازه گرفتـه و     CRL ( Crown Rump length)حاملگی موجود باشد که  6-11ته های یک سونوگرافی مربوط به هف -3

  .هفته را تائید کند 39سن حاملگی حداقل 

هفته را که با کمک تاریخچـه بـالینی و معاینـات     39موجود باشد که سن حاملگی حداقل  12-20یک سونوگرافی مربوط به هفته های  -4

 .تائید کندفیزیکی بدست آمده است 

در مواردیکه هیچکدام از پیش شرطهای فوق وجود ندارد رسیدگی ریه جنین قبل از انجام  عمل سزارین انتخـاب بایـد توسـط آزمـایش      -5

 .تا شروع دردهای زایمانی به تعویق افتد) انتخابی(مایع آمنیوتیک اثبات گردد وگرنه الزم است عمل سزارین 

 

  



  راهنمای انجام زایمان بدون درد ): 16(ت شده دستورالعمل مراقبت های مدیری
  ..........................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ریاست محترم دانشگاه 

  با سالم و احترام

و تـرویج  در جهت منطقی سازی میزان سزارین در کشور ) 5(پیرو سیاست های معاونت سالمت بخصوص مراقبت های مدیریت شده شماره 

زایمان طبیعی و همچنین متعاقب استعالم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه انجام زایمان بی درد و مباحثات و تصـمیمات سـمینار   

، دستورالعمل انجام زایمان بدون درد با توجه بـه مسـتندات علمـی و دیـدگاههای انجمـن هـای       1382معاونین درمان کشور در خرداد ماه 

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا در کلیه واحدهای تحت پوشـش  آن دانشـگاه ایـن    . جهت استحضار ارسال می گرددتخصصی کشور 

  .دستورالعمل به طرز مطلوب به اجرا در آید

  )Regional Anesthesia(دستورالعمل انجام زایمان بدون درد با کمک روشهای بی حسی ناحیه ای 

دون درد ضمن امکان کاربرد روش های غیردارویی هیپنوتراپی، هیدروتراپی و ماساژ میتـوان از روشـهای بـی    برای انجام زایمان ب: تعریف -1

ایـن امـر   . استفاده کـرد ) CSE (، آنالژری اسپانیال همراه با اپیدورال )SA(، اسپاینال آنالژری )EA(حسی ناحیه ای شامل اپیدورال آنالژری 

از درد زایمانی، آمادگی جهت انجام مراحل زایمان طبیعـی و در نتیجـه کـاهش مـوارد منجـر بـه       منجر به کاهش استرس مادر و ترس مادر 

  .سزارین میشود

و زایشـگاهها اسـت البتـه بـه شـرط وجـود اطـاق عمـل و         ) دولتی، خصوصی و خیریه(مراکز ارائه کننده این خدمات شامل بیمارستانها  -2

  .اورژانس از جمله سزارین اورژانستجهیزات الزم جهت انجام بیهوشی و اعمال جراحی 

استریلیزاسـیون الزم  : الزم است اطاق زایمان جهت ارائه این خدمات از سایر اطاق های دیگر زایمان جدا باشد، دارای امکانات ذیل باشـد  -3

گاه اندازه گیری فشـار  جهت انجام بی حسی های نوروآکسیال، تخت عمل جراحی، دستگاه پالس اکسی متر، دستگا الکتروکاردیوگرافی، دست

بطـور   CPRساکشن، دستگاه اکسیژن، داروهای مورد نیـاز جهـت بیهوشـی، وسـایل     ) حداقل ونتیالتور داشته باشد(خون، دستگاه بیهوشی 

  .کامل، و وسایل کمکی زایمان فورسپس و واکیوم

 .مت جنین وجود داشته باشدالزم است در اطاق انجام زایمان بدون درد، مانیتورینگ الکترونیکی جهت پایش سال -4

در صورت در دسترس نبودن دستگاه فوق تا زمان تهیه مانیتورینگ الکترونیکی به منظور عدم تـاخیر در اجـرای زایمـان بـدون درد،     : تبصره

 فواصل ارزیابی صدای قلب جنین توسط سـونی کیـت  . سمع گردد) سمع توسط اولتراسوند(الزم است صدای قلب جنین توسط سونی کیت 

دقیقه می باشد و در حاملگیهای پرخطر سـمع قلـب    15دقیقه ودر مرحله دوم لیبر هر  30در حاملگی های کم خطر در مرحله اول لیبر هر 

در صورت استفاده از روش سمع توسط سـونی کیـت، سـمع    . دقیقه است 5دقیقه ودر مرحله دوم لیبر هر  15جنین در مرحله اول لیبر هر 



بدیهی است مانیتورینگ الکترونیکی جنین روشی ارجح و انتخـابی جهـت پـایش    . ثانیه انجام می گردد 60به مدت پس از انقباض رحمی و 

 .ضربان قلب جنین در طی زایمان بدون درد خواهد بود

الزم است به ازای هر دو تخت بیمار یک متخصص بیهوشی و به ازای هـر تخـت بیمـار یـک تکنسـین بیهوشـی در نظـر گرفتـه شـود و           -5

جهـت توضـیحات بیشـتر بـه     (متخصص بیهوشی ملزم به حضور و کنترل وضعیت مادر تـا انتقـال زائـو از زایشـگاه بـه بخـش خواهـد بـود         

 .رجوع شود 31/1/1381س مورخ /8373/2موضوع نامه شماره  3دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره 

 –ماما می تواند در سیر مراحل زایمانی و انجام زایمان زیر نظر متخصـص زنـان   همانند سایر مواردی که زایمان طبیعی انجام می گردد،   -6

  .زایمان حاضر در محل برخوردار شود –زایمان بیمار را مراقبت نماید و در صورت لزوم از همکاری متخصص زنان 

حت نظر اتندینگ مربوطه مراحل مختلف زایمان می توانند ت –در بیمارستانهای آموزشی دستیاران تخصصی رشته های بیهوشی و زنان   -7

  .انجام زایمان بی درد توسط روشهای بی حسی ناحیه ای را انجام دهند

تمامی عوامل دست اندرکار در انجام زایمان بی درد به روش بی حسی منطقه ای باید علم و تبحر کافی را در انجام روش مذکور داشـته    -8

 .باشند

زایمان  –با روشهای بی حسی ناحیه ای، تائید انجام زایمان به روش مذکور باید مورد تایید متخصص زنان جهت انجام زایمان بدون درد  -9

 .و متخصص بیهوشی بوده و در پرونده بیمار درج گردد

ام جهـت انجـ  ) informed consent(وجود رضایت نامه کتبی به منظور اعالم رضایت بمیار و همسر بیمار بـا آگـاهی کامـل             -10

 .زایمان بدون درد با روش های بی حسی ناحیه ای الزامی میباشد

این روش زایمان می تواند در تمام خانم های زائو که شرایط انجام زایمان طبیعی را داشته باشند و رضایت کامل بـه انجـام ایـن روش     -11

 .باشد، بکار برده شودزایمان بدون درد را داشته و کنتراندیکاسیون روشهای بی حسی ناحیه ای موجود ن

ناپایداری وضعیت همودینامیک بیمار، عفونت محل انجام تزریق، اخـتالالت  : موارد کنتراندیکاسیون انجام بی حسی ناحیه ای عبارتند از -12

، )ICP(اختالالت انعقادی بصورت خاص، عالیم افـزایش فشـار داخـل جمجمـه      ,انعقادی و نقائص هموستاز، احتمال ضایعه عصبی در بیمار

 .عدم رضایت بیمار از انجام بی حسی ناحیه ای و سایر موارد عبارتند از مواردی طبق منابع علمی با تشخیص پزشک

جهت آگاهی بیماران از روش های انجام زایمان بدون درد، مزایای آن و تشویق به انجام آن بایستی آموزش کافی در طی مراحـل ارائـه    -13

 .به بیمار داده شودمراقبت های دوران بارداری 



ماه از صدور این دستورالعمل با همـاهنگی و همکـاری    6دانشگاهها جهت تطبیق خود با دستورالعمل حاضر موظف هستند ظرف مدت  -14

زایمان اقدام به برگزاری دوره های مدون بازآموزی روش هـای زایمـان بـدون درد نماینـد و ضـمناً در       –گروههای آموزشی بیهوشی و زنان 

 .نامه آموزشی دستیاری خود نیز آموزش آن را منظور نمایندبر

در صورت عدم انجام زایمان بدون درد با روشهای بی حسی ناحیه ای ذکر شده میتوان از روش های دارویی بلوک پاراسرویکال، بلـوک   -15

اسـتفاده  ) N2O +  50% %50 اکسـیژن ( Entonoxبه همراه بی حسـی موضـعی و یـا    ) پارانترال(پودندال، اوپوئیدهای سیستمیک 

 .نمود

جهت انجام زایمان بدون درد به روشهای غیر فارماکولوژیک عالوه بر هیپنـوتراپی، هیـدروتراپی و ماسـاژ ارجـح اسـت در طـول دوران        -16

تکنیکهای ریلکـس  ( زایمان و یا ماما به خانم های باردار در جهت استفاده از تکنیک های الماز –بارداری آموزش الزم توسط متخصص زنان 

 .داده شود که کاربرد آن در طول دوره لیبر می تواند باعث کاهش استرس و درد زانو شود) نمودن مادر

 

 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  



 راهنمای پیشگیری و درمان سمپتومهای یائسگی)  : 17(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

  ........................بهداشتی درمانی  دانشکده علوم پزشکی و خدمات/ریاست محترم دانشگاه

  :با سالم و احترام

همانگونه که استحضار دارید با افزایش امید به زندگی در کشورمان و افزایش درصد افراد سالمند جامعه بخشی از ایـن گـروه زنـان واقـع در     

یکـی از  ) HRT: Hormon Replacement therapy(در سـالهای گذشـته درمـان هورمـونی جـایگزین      . سنین یائسگی میباشند

روشهای رایج درمانی در اکثریت خانم ها در سنین یائسگی محسوب می گردید  که با توجه به یافته های مربوط به تحقیقات سالهای اخیـر  

دستورالعمل در این حیطه و دیدگاههای مجامع و کارشناسان در محدودیت انجام درمان هورمونی جایگزین و  اختصاص آن به موارد خاص، 

. حاضر به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تجویز بی مورد داروهای هورمونی در خانمهای در محدوده سنی مربوطه تدوین شد اسـت 

آن بر کل جامعه مورد هدف مقتضی است در ابالغ و اجرای بهینه دستورالعمل حاضـر اقـدام    با در نظر داشتن اهمیت درمان حاضر و شمول 

  .بذول فرمائیدوافر م

  .در تمام خانمها با شروع دوره منوپوز آغاز شود نباید به صورت روتین) HRT(هورمون درمانی جایگزین   -1

یائسگی یک پدیده فیزیولوژیک است که در اثر آن عالئمی زودرس و موقت مثل گرگرفتگی، تعریق شبانه و عوارضی دیررس مثل پـوکی   -2

  .استخوان بوجود می آید

د بروز عالئم ابتدایی دوران منوپوز مثل گرگرفتگی و تعریق شبانه در جوامع و افـراد مختلـف متغییـر بـوده و اکثریـت زنـان بـدون        درص -3

  .هیچگونه مشکلی آن را پشت سر می گذارند

نهـای اسـتروژن و   در صورت بروز عالئم گر گرفتگی و تعریـق شـبانه و پـس از اطمینـان از بـروز ایـن عالئـم بـدنبال کمبـود هورمو               -4

رمان پروژسترون، در مرحله اول باید به بیمار اطمینان داد که این عالئم در اکثر موارد قابل تحمل و زودگذر است و در اغلب موارد نیازمند د

و فارماکولوژیک نیست، بلکه تغییرات شیوه زندگی مثل توقف سیکار کشیدن، افزایش فعالیت فیزیکی مناسـب بـا سـن و وضـعیت جسـمی      

 رعایت الگوی تغذیه سالم می تواند بطور قابل توجهی  در کنترل نمودن و رفع عالئم یائسگی و پیشگیری از بروز بیماریهای مزمن مفید واقع

به طور مثال حذف کافئین و غذاهای پرادویه جهت جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی و مصرف رژیـم هـای غـذایی حـاوی کلسـیم      . گردد

 .ز پوکی استخوان مفید می باشدجهت جلوگیری ا

انتخاب اول در درمان خشکی واژن و عالئم اوروژنیتال ناشی از آتروفی واژن، افزایش فعالیت فیزیکی متناسب، انجام ورزشـهای موضـعی     -5

سب را فراهم می کنـد  و استفاده از لوبریکانت های ساده واژینال می باشد که در بسیاری از موارد پاسخ منا) ورزش تقویت عضالت کف لگن(



و در مواردی که پاسخ مناسب پدید نیاید و مشکل بیمار ادامه یابد استفاده از نوع غیرخـوراکی و موضـعی اسـتروژن بصـورت کـرم واژینـال       

 .درمان ارجح می باشد

الگـوی تغذیـه، مصـرف    امروز جهت درمان و پیشگیری از پوکی استخوان قدم اول اصالح روش زندگی مثل توقف سیگار کشیدن، اصالح  -6

سپس در صورت نیاز به تجـویز قـدم هـای بعـدی درمـان هـای       . و انجام ورزشهای متناسب با سن است Dمکمل های کلسیمی و ویتامین 

 .فارماکولوژیک، انتخاب اول مصرف ترکیبات غیر هورمونی مثل بی فسفوناتها بوده و هورمون درمانی در درجه بعدی انتخاب قرار می گیرد

درمان انتخابی جهـت رفـع   ) سال 5کمتر از ( Short termباشند درمان کوتاه مدت  HRTاقلیت بیماران که ممکن است نیازمند  در -7

سمپتوم های منوپوز مثل گرگرفتگی، و تعریق شبانه و سایر عالئم مربوطه است که لزوم تجویز این نوع درمان در بیمـاران انتخـاب شـده در    

 .انجام شیوه های غیردارویی پدید نیاید با نظر پزشک و پس از بررسیهای جامع مجاز خواهد بودمواردیکه پاسخ مناسب به 

به علت افزایش خطر ابـتال بـه   ) سال یا بیشتر 5به مدت (  Long termبه صورت طوالنی مدت  HRTموکداً اعالم می شود که انجام  -8

 .مگر در موارد محدود و انتخاب شده تحت نظارت پزشک توصیه نمی شود... کانسر پستان، ترومبوآمبولی وریدی، بیماری کرونری قلب و 

رفع سمپتوم های منوپوز و جلوگیری از پیشرفت پـوکی اسـتخوان اسـت ولـی خطـرات قطعـی آن        HRTبا توجه به اینکه فواید قطعی  -9

زایش ریسک کانسـر پسـتان و بیمـاری کیسـه صـفرا      افزایش احتمال ابتال به کانسراندومتر و ترومبوآمبولی وریدی و خطرات احتمالی آن اف

فقط در بیماران انتخاب شده با توجـه بـه بیمـاری هـای      HRTاست، الزم است در صورت تشخیص پزشک در جهت نیاز و لزوم استفاده از 

 .یز شودتجو HRTزمینه ای و موارد خطرزا در هر فرد ارزیابی جامع در جهت تعیین مضرات و فواید احتمالی صورت گیرد و 

عروقی، اختالف نظر وجود دارد و از آنجا که در مواردی نیز این اعتقـاد وجـود دارد    -در بیماریهای قلبی  HRTامروزه در اثرات مفید   -10

افزایش می یابد، جهت پیشگیری از مشکالت و حوادث قلبی عروفی، دیگر توصیه مستقلی  HRTکه ریسک ایجاد این دسته بیماریها تحت 

در بیماران مستعد بیماری قلبی عروقـی   HRTوجود ندارد و در این زمینه حتی الزم است نسبت به خطرات احتمالی  HRTربرد جهت کا

 .احتیاط الزم نیز صورت پذیرد

ورمـونی  قبل از انجام درمان هورمونی جایگزین در بیماران کاندید دریافت این درمان باید از مرتبط بودن عالئم تحت درمان با کمبود ه -11

در صورت شک به وجود ارتباط میان عالئم با سایر بیماریهای زمینه ای و یا سـایر علـل زمینـه    . ناشی از یائسگی اطمینان حاصل شده باشد

 .ساز، بررسی جامع و درمان علت اصلی ضروری است

با بیمار به تفضیل مطـرح نمایـد و بیمـار نیـز      قبل از آغاز درمان پزشک باید تمام منافع و خطرات ناشی از هورمون درمانی جایگزین را -12

 .باید جهت شروع درمان هورمونی رضایت خود را اعالم نماید



میلی گرم است، در خانم های تحت درمان با اسـتروژن حـداقل    500با توجه به این که متوسط کلسیم دریافتی در رژیم روزانه هر زن  -13

میلـی   1000بود و در خانم هایی که تحت درمان استروژن نیستند، تجویز روزانه حـداقل   میلی گرم خواهد 500مصرف کلسیم مکمل برابر 

 .توصیه می گردد) واحد روزانه 400( Dهمراه با دوز مکمل ویتامین ) میلی گرمی 500وعده  2به صورت (گرم کلسیم تکمیلی 

ران رشد و سنین باروری اثر پیشگیری کننده و حفاظتی در برابر از آنجا که افزایش قابل توجه در تراکم استخوانی و توده اسکلتی در دو -14

اقتصادی و احتمال وجود کمبود دریافت کلسیم و ویتامین ها در تمام  -استئوپروز دارد، توصیه میشود پزشکان با توجه به وضعیت اجتماعی 

 .در بیماران اقدام نمایندسنین عالوه بر انجام آموزش ها توصیه های الزم در صورت لزوم به رفع این نقیصه 

به عهده پزشک متخصص زنان و زایمان است و با توجه بـه اینکـه بیمـار قبـل از درمـان و در حـین        HRTمسئولیت تخصصی درمان  -15

جه این درمان نیاز به معاینات دوره ای ژنیکولوژی و پستان دارد، بدیهی است در مواردیکه همکاران سایر رشته های پزشکی به نوعی در معال

نظریه مشورتی متخصصین زنان و زایمـان   HRTبیماران شرکت دارند، الزم است که قبل از هرگونه اقدام درمانی و نیز در طی دوره درمان 

 .را اخذ نمایند

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنمای آماده سازی پوست بیماران جهت جراحی الکتیو)  : 18(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 
  ................. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ترم دانشگاهریاست مح

  با سالم و احترام

هماهنگونه که استحضار دارید اکثر جراحان به نوعی با عفونت سطحی زخمهای جراحی مواجه می شوند، زیر بنا به ضرورت انجام روش های 

ی شوند، وجود دستورالعملی هماهنگ جهت چگونگی آماده سازی پوست قبل از جراحی سبب تضعیف اولین خط دفاعی بدن یعنی پوست م

خواهشـمند اسـت   . انجام برش جراحی رد اعمال جراحی الکتیو به روشی مطمئن و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی وزمـانی ضـروری اسـت   

مورد اعمال جراحی الکتیو به طرز مطلوب بـه اجـرا   ترتیبی اتخاذ گردد تا دستورالعمل حاضر در کلیه واحدهای تحت پوشش آن دانشگاه در 

  .در آید

  ) :Surgical preparation(آماده سازی بیماران جهت جراحی

  :در اعمال جراحی الکتیو الزم است

ل توصیه می شود حتی المقدور بیمار قبل از انجام عمل جراحی حمام نماید و بهتر است ترجیحاً در صبح روز عمل جراحی و یـا در طـو   -1

  .شب قبل از عمل جراحی انجام شود

  .موهای ناحیه جراحی توسط ماشین مخصوص کوتاه نمودن مو و ترجیحاً یک ساعت قبل از عمل جراحی کوتاه شود -2

توصیه میشود جهت تراشیدن موهای موضع جراحی از تیغ استفاده نگردد، در صورت لزوم، این عمل باید بالفاصله قبل از انجام جراحـی   -3

استفاده از تیغ بدلیل آسیب هائی که به پوست وارد می کند، ممکن است از طریق افزایش کلونیزاسیون باکتریها، خطر رخداد . ت پذیردصور

  .عفونت جلدی را افزایش دهد

کـافی  % 10بـا غلظـت    Povidone Iodineجهت آماده سازی پوست قبل از عمل جراحی، یکبار رنگ نمودن موضع جراحی توسـط   -4

 .است

 .انجام پرپ اضافی قبل از رنگ کردن پوست موضع جراحی پشتوانه علمی و اقتصادی ندارد -5

مراقبـت هـای مـدیریت شـده موضـوع نامـه        8آنتی بیوتیک پروفیالکتیک در موارد جایز، طبق اندیکاسیون علمی و دستورالعمل شماره  -6

 .، تجویز شود25/6/1381س مورخ /83271شماره 

 

  

  



  حیطه مسئولیتهای حرفه ای در شیمی درمانی همزمان با رادیوتراپی)  : 19(قبتهای مدیریت شده دستورالعمل مرا
  ........................ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

ت گسـترده ای اسـت، موضـوع تعیـین حیطـه هـای مسـئولیت        همانگونه که استحضار دارید یکی از حیطه های درمانی که توام بـا معضـال  

در این زمینه با توجـه بـه مسـتندات علمـی،     . انکولوژی است –متخصصان رشته های داخلی، هماتولوژی و متخصصان رشته رادیوتراپوتیک 

درمـان بیمـاران در ایـن    انکولـوژی در   –شرح وظایف و سر فصل های آموزشی رشته های فوق، حیطه مسئولیت متخصصان رادیوتراپوتیک 

دستورالعمل مشخص شده است بدیهی است از این پس الزم است در کلیه واحدهای تحت پوشش آن دانشگاه محترم شامل، کلیه واحدهای 

یـل  در این زمینه رعایت و آگـاهی از مـوارد ذ  . درمانی و آموزشی دولتی و غیردولتی محتوای دستورالعمل حاضر به طور کامل به اجرا در آید

  .ضروری به نظر میرسد

  : محتوای کوریکولوم آموزشی رشته رادیوتراپی -1

  )External(درمان سرطان با رادیوتراپی خارج از بدن : الف

  )Brachytherapy/internal(درمان سرطان با مواد رادیوایزوتوپ : ب

    درمان سرطان با مواد شیمیایی و هورمونها: پ

  شیمی درمانی و هورمون درمانی –ادیوتراپی درمان سرطان با روش مجموعه ر: ت

  : شرح وظایف متخصصان رشته رادیوتراپی-2

  )Stage(بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی بیمار جهت تشخیص دقیق بیماری و تعیین مرحله بیماری : الف

نی و کنترل عوارض ناشـی از بیمـاری یـا    هدف از درمان میتواند درمان اساسی یا تسکینی بیماران سرطا: درمان بیماران مبتال به سرطان: ب

  .معالجه باشد

بصورت تزریقی و یا ) Radiodrugs(یا استفاده از رادیوداروها ) External(رادیوتراپی، اعم از روش خارجی : کاربرد روشهای درمانی: پ

ون درمـانی، درمانهـای بیولوژیـک و    ، هورمـ )استفاده از داروهای ضد سرطان و درمان عوارض مربوطـه (، شیمی درمانی )Internal(داخلی 

  .هیپرترمی، درمان بیماران میتواند با استفاده از یک روش به تنهایی و یا چند روش توام انجام گردد

  .و بالینی مربوط به سرطان و آموزش نیروی انسانی جدید...) فیزیک، رادیوبیولوژیک و (شرکت در پژوهشهای بنیادی : ت

  



 –انجام شیمی درمانی در مطب بـرای متخصصـان رشـته رادیوتراپوتیـک     در باال در حال حاضر براساس مطالب ذکر شده  -3

  :انکولوژیست بدین شرح خواهد بود

  .مجاز به انجام شیمی درمانی میباشند Solid tumorمتخصصان این رشته در محدوده درمان ) الف

شک و بودن وسایل کافی و مناسب در مواردی کـه زمـان انفوزیـون    انجام شیمی درمانی سرپایی با رعایت اصول علمی و تحت نظارت پز) ب

شیمی درمانی با موضوع قانون اعمال مجاز در مطب هـا مصـوب   . صحیح است و منع قانونی ندارد) ساعت 3تا  2حداکثر (دارو محدود باشد 

  .منافاتی ندارد 1355

  داشتن امکانات و وسایل احیاء در مطب الزامی است) پ

  .تخت برای هر مطب قابل پیش بینی است 3حداکثر ) ت

  حضور پزشک و نظارت مستقیم آن در زمان شیمی درمانی ضروری است) ث

  .الزامی است) جهت انجام شیمی درمانی(حضور یک نفر پرستار آموزش دیده مجرب در مطب ) ج

  .خواهد بود) ج(تا ) ب(های انکولوژی تابع بند –ضمناً شرایط شیمی درمانی در مطب برای شته فوق تخصصی هماتولوژی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنمای اپی زیوتومی در زایمان طبیعی ): 20(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 

  ...................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترویج زایمان طبیعـی بصـورت بـدون درد، سـالم،     همانگونه که استحضار دارید، پیرو سیاست های وزا
دستورالعمل حاضر در زمینه الگوی مستند و علمی کـاربرد  . ایمن و استاندارد نمودن روش زایمان طبیعی در کشور یکی از اولویتها می باشد

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا دستورالعمل حاضر . می گرددهنگام انجام زایمان طبیعی ارسال ) Episiotomy(روش اپی زیوتومی 
  .در کلیه واحدهای تحت پوشش آن دانشگاه به نحو مطلوب به اجرا درآید

  .نباید بطور روتین در تمام خانم های زائو انجام شود) Episiotomy(اکیدا توصیه می شود که برش اپی زیوتومی  -1

  :این موارد عبارتند از. بصورت انتخاب و در موارد خاص انجام گیرد انجام برش اپی زیوتومی باید -2

اندیکاسیون های جنینی نظیر دیستوشی شانه، زایمان بریچ، اقدامات خارج کننده جنین توسط فورسپس یـا واکیـوم، وضـعیت اکسـی     : الف
  .پوت خلفی جنین، مواردی که بعلت دیسترسی جنینی تسریع در خروج سر جنین الزامی است

  .اندیکاسیون های مادری مواردی است که طبق نظر پزشک و یا ماما اگر اپی زیوتومی انجام نشود پارگی پرینه رخ می دهد: ب

سانتیمتر از مـدخل   3-4در صورت لزوم انجام برش اپی زیوتومی، باید این برش زمانی انجام شود که سر در طی انقباض رحمی به اندازه  -3
  .واژن قابل مشاهده باشد

  .در هنگام انجام زایمان با کمک فورسپس، برش اپی زیوتومی باید پس از جاگذاری لبه های فورسپس انجام شود -4

بـر اسـاس   (جهت درمان درد پس از ترمیم محل اپی زیوتومی می توان از داروهای آنالژزیک نظیر استامینوفن کدئین و مفنامیک اسـید   -5
  .استفاده نمود) 6/12/81س مورخ /162841/2ریت شده موضوع نامه شماره مراقبت های مدی 12دستورالعمل شماره 

در هنگام درد شدید یا مداوم محل ترمیم برش اپی زیوتومی، موضع مذکور حتماً باید از نظر احتمـال وجـود همـاتوم و سـلولیت معاینـه       -6
) خونریزی دهنده، پک نمودن و یا تجـویز آنتـی بیوتیـک    شامل تحت نظرگرفتن، درناژ و بستن نقاط(شود و در صورت نیاز درمان های الزم 

  .صورت پذیرد

جهت انجام اپی زیوتومی، لزومی به تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی بصورت روتین نیست و همچنین در صورت رعایت شرایط استریل و  -7
  .تمیز بودن موضع احتیاجی به تجویز آنتی بیوتیک پس از ترمیم وجود ندارد

  

  



  )FFP(راهنمای مصرف پالسمای تازه منجمد شده  :  )21(لعمل مراقبت های مدیریت شده دستورا

  ....................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

  .......................مدیر محترم پایگاه انتقال خون استان / مدیر کل محترم 

  با سالم و احترام،

گونه که مستحضر هستید مصرف بی رویه وغیر علمی فرآورده های خونی عالوه بر اینکه در بر دارنده هزینـه اسـت و گـاه باعـث اتـالف      همان
وقت در فرایند درمان می گردد، می تواند منجر به بروز عوارض ناخواسته در بیماران نیز گردد و در عین حال گاه مصرف بی رویه محصوالت 

  .بود این محصوالت جهت تجویز به افراد نیازمند نیز می شودخونی، منجر به کم

. یکی از فرآورده هایی است که مـوارد مصـرف نـا بجـای آن در عرصـه هـای بـالینی قابـل توجـه اسـت          ) FFP(پالسمای تازه منجمد شده 
د در منابع روزآمد جهانی، بـه منظـور   دستورالعمل حاضر، با بهره گرفتن از دیدگاههای کارشناسان خبره و با توجه به مستندات علمی موجو

مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا این دستورالعمل در آن دانشگاه به نحو مطلوب اجـرا  . بهینه سازی مصرف این فرآورده تهیه شده است
  .گردد

  :تهیه و نگهداری -1

FFP  ل پروتئینهای پالسما و تمامی فاکتورهای انعقادی میلی لیتر از یک واحد خون کامل تهیه می گردد و شام 200-260به میزان حدود
 -65و  -18از هر فاکتور انعقـادی اسـت و در دمـای    ) IU(هر میلی لیتر پالسمای مطلوب، حاوی یک واحد بین المللی . و فاقد پالکت است

 24ن فرآورده، پس از ذوب شدن، تا ای. سال قابل ذخیره در این شرایط است 7درجه سانتی گراد ذخیره می شود و به ترتیب تا حدود یک و 
  .درجه سانتی گراد قابل ذخیره سازی است 1-6ساعت در دمای 

FFP * باید از نظر گروه خونی سیستمABO  سازگاری داشته باشد و نیازمندCrossmactch نیست.  

  .م شوددر تزریق به میزان زیاد، کراس مچ بیم پالسمای اهدا کننده و گلبول قرمز بیمار بایستی انجا*

  .کیلوگرمی است 70فعالیت فاکتور انعقادی در یک بیمار % 7تقریباً برابر  FFPمیزان فعالیت فاکتور انعقادی در یک واحد از *

  :خطرات تجویز -2

 مـی  HIVو  C,Bدر صورتیکه فرآورده خونی از منبع آلوده تهیه شده باشد، موجب انتقال عفونتهای ویروسی همانند ویروس هپاتیـت  : الف
  .گردد

موارد همراه با واکنش خفیف است و البته به ندرت همراه بـا واکـنش شـدید مـی     % 1ایجاد حساسیت نسبت به پروتئین های بیگانه در : ب
  .باشد

ایجاد می گردد و مربوط به کاهش گذرای کلسیم یونیزه موجود در فرآورده است که  FFPمسمومیت با سیترات، گاه در اثر تجویز سریع : ج
  .واند همراه بی حسی و گزگز و به ندرت آریتمی و تحریکات عضالنی باشدمی ت



 در موارد نادر ادم ریه غیر قلبی به دلیل وجود آنتی بادیهای پالسمای فرد یا افراد اهدا کننده ایجاد مـی گـردد، کـه ایـن آنتـی بادیهـا بـا       : د
  .لکوسیت های فرد گیرنده واکنش نشان می دهند

  :رفاندیکاسیون های مص -3

در بیمارانی که دچار خونریزی بوده و کاهش فاکتورهای انعقادی در آنها به اثبات رسیده باشـد و در ضـمن تصـحیح اختصاصـی ایـن       -الف 
  .فاکتورها مقدور نباشد

افزایش  بوده که با) activated PTT (aPTTیا  PTقدم اول برای اثبات و مستدل کردن کاهش فاکتورهای انعقادی اندازه گیری : تبصره
) به شرطی که بیمار هپارین مصرف نکرده باشـد (ثانیه  60تا  55بیشتر از  PTTثانیه و  16بیشتر از  PTبرابر حد نرمال این معیارها یا  5/1

  .نیاز به اصالح فاکتور می باشد

  .برابر نرمال باشد 5/1حداقل  aPTT,PTدر انتقال خون ماسیو فقط در مواردی که : ب

  .ندن سریع اثرات ضدانعقادی وارفارینبرای بازگردا: ج

  .که به عنوان مایع جایگزین در هنگام پالسمافرز استفاده می شود Refsumو بیماری  HUS,TTPدر درمان : د

  .خونریزی در بیمارانی که بیماری کبدی دارند: ه

بیمار مبتال به خونریزی نباشد، بهتر اسـت از   شده است و Overdoseدر مواردی که بیمار در اثر مصرف بیش از حد وارفارین دچار : تبصره
  .خودداری گردد FFPاستفاده شود و از کاربرد  Kویتامین 

  DIC: و

  کاهش فیبرینوژن: ز

  C1-esteraseنقص مهار کننده : ح

  IIIنتی ترومبین  کاهش آ: ط

و یا اینکه میـزان فاکتورهـای انعقـادی بـه      به صورت پروفیالکسی مصرف نمی شود مگر اینکه بیمار دچار بیماری کبدی باشد FFP: تبصره
  .یا کمتر برسد% 30

  :کنتراندیکاسیون-4

  .نباید به عنوان افزایش دهنده حجم پالسما استفاده نمود FFPاز : الف

  .طوالنی ناشی از هپارین دارند نباید استفاده شود aPTTو  PTتاثیرات هپارین را معکوس نمی کند و در بیمارانی که  FFP: ب



تصحیح کـرد،   C :VIIIیا کنسانتره فاکتور  K ،Cryoprecipitateزمانی که می توان کواگولوپاتی را با درمانهایی همانند ویتامین : رهتبص
  .توصیه نمی شود FFPکاربرد 

  :دوز -5

میلی لیتـر   10-15یز معموالً با تجو: غلظت فاکتور پالسمایی شود% 30تا  20باید در حدی تجویز شود که حداقل موجب افزایش  FFPدوز 
میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن  8تا  5برای معکوس کردن سریع اثرات وارفارین . به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن این هدف به دست می آید

با  FFP و ترانسفوزیون جهت تعویض درمانی خون، HUSدر نارسایی حاد کبدی، پورپورای ترمبوتیک با ترومبوسیتوپنی، . تجویز می گردد
  .باال می برد% 5تا % 3سطح فاکتورهای انعقادی را  FFPهر واحد . میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز می شود 60تا  40دوز 

  :روش تجویز -6

FFP سرعت تجویز . باید به وسیله ست های استاندارد که دبری ها و لخته های کوچک را بر می دارد تجویز گرددFFP 5  میلی لیتر  10تا
  .در هر دقیقه می باشد

اگر هر گونه آثاری از صدمه یا عالئم یخ گشایی مربوط به زمان ذخیره سازی در فرآورده منجمد شده مشاهده گردد به هیچ عنوان  -احتیاط 
در یـک دسـتگاه مـایکروویو    درجه سانتی گراد یا  37تا  30پالسما باید در حمام آب در درجه . مورد استفاده قرار گیرد FFPنباید آن واحد 

  .تائید شده یخ گشایی گردد

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

   



  )Gleevec( Imatinibراهنمای تجویز و مصرف داروی : )22(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره  

  ......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه

  :با سالم و احترام

همانطور که مستحضرید با پیشرفت دانش پزشکی هر روز بر تعداد داروهای جدید که در درمان بیماری ها مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد      
بنـابراین الزم اسـت کـه    . اندیکاسیون های مصرف، اثربخشی و عوارض جانبی این داروها باید بدرستی شناخته شده باشـند . افزوده می شود

  .ت نظارت دقیق متخصصین مربوطه و با بررسی هزینه اثر بخشی آنها تجویز گردندچنین داروهایی تح

 Chronic Myeloidدر کـار آزمـایی هـای بـالینی بدسـت آمـده، درمـان بیمـاران مبـتال بـه             Imatinibنتایجی که از مصرف داروی  

Leukemia )CML (تقریبـاً در تمـام بیمـاران مبـتال بـا      . رار داده استو بعضی بدخیمی های دیگر را تنها در برخی از موارد تحت تاثیر ق
CML  و تعدادی از مبتالیان بهALL Lymphoblastic Leukemia) (acute پروتئینBcr-Abl   ایـن پـروتئین   . نمایان مـی گـردد
کوتـاه   22که تولیـد کرومـوزوم    22و  9متقابل بین کروموزومهای  Chromosomal Translocation، در نتیجه )Chimeric(تلفیقی 

به عنوان انکوژن ایجاد کننده سرطان خون، در انواع مختلفـی   Bcr-Ablنقش پروتئین . می کند، بوجود می آید) کروموزوم فیالدلفیا(شده 
. این پـروتئین مـی باشـد    Ablاین عملکرد وابسته به فعالیت تیروزین کینازی قسمت . از مدلهای حیوانی به طور قطع به اثبات رسیده است

را مهار نماید می تواند عاملی موثر و اختصاصـی بـرای درمـان اینگونـه سـرطانها       Ablاین داروئی که فعالیت تیروزین کینازی پروتئین بنابر
در درمـان   Imatinib. دارد CMLمهار کننده تیروزین کینازی است که نقش اساسـی در پـاتوژنز   ) Imatinib (Gleevecداروی . باشد

  .بوجود می آیند نیز بکار برده می شود Imatinibبا فعال شدن موتاسیون ها در کینازهای متفاوت قابل مهار با بعضی بیماریهائی دیگر که 

دستورالعمل حاضر به منظور کاربرد منطقی داروی مذکور بر اساس منابع روزآمد پزشکی و با همکاری انجمن های تخصصـی پزشـکی تهیـه    
  .قرار گیرد شده که الزم است با دقت تحت پایش و نظارت

  :شامل موارد زیر است Imatinibدر حال حاضر اندیکاسیون های تائید شده برای تجویز داروی 

1- Gastrointestinal stromal tumor GIST     در صورتیکه درمان کامل با عمل جراحی میسر نباشـد و بیمـار از نظـرC-Kit (cd-
  .مثبت باشد) 117

2- CML در شرایطی که:  

  .مثبت یا فیالدلفیا کروموزوم مثبت باشد Ber-Ablپروتیئن : الف

  .سال سن داشته باشند 45که باالی  CMLبیماران مبتال به : ب

  .سال سن داشته باشند به شرایطی که با ذکر دلیل کاندید پیوند مغز استخوان نباشند 45که کمتر از  CMLبیماران مبتال به : ج

  سال 15هفته در لیست انتظار پیوند باشند بجز در افراد پائین تر از  6تا پیوند بیش از  که از زمان تشخیص CMLبیماران مبتال به : د

  .در آنها موثر نباشد) DLI(Donor Lymphocyte Infusionاگر  CMLدر عود بعد از پیوند مبتالیان به : ه



  .شته باشدمثبت بوده و امکان پیوند مغز و استخوان وجود ندا Bcr/Ablدر صورتیکه  Allدر عود  -3

مـاه منـوط بـه پاسـخ      3باید توجه داشـت کـه ادامـه درمـان بـا ایـن دارو بـرای بیشـتر از           Imatinibدر طول درمان بیماران با داروی * 
  .هماتولوژیک مناسب می باشد

جـویز  مـی باشـد ایـن دارو فقـط بـا ت      mg/m2/day 300و در اطفال  mg/day 600-400در بالغین  Imatinibمقدار مصرف داروی * 
  .متخصصین هماتولوژی و انکولوژی قابل ارائه می باشد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  



  راهنمای درمان کانسر کولون متاستاتیک :  )23(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره  

  ...........................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /رئیس محترم دانشگاه

  :سالم و احترامبا 

از . همانگونه که مستحضر هستید بیماران مبتال به بدخیمی، گروه ویژه ای از بیماران تحت درمان هستند که نیازمند توجه ویژه مـی باشـند  
جب بـروز  درمان این بیماری گاهی فرآیند پیچیده ای را طی میکند و مو. جمله این بیماران، افراد مبتال به کانسر متاستاتیک کولون هستند

. مشکالت برای پزشکان معالج و نیز بیماران می گردد، لذا این دستورالعمل در جهت بهینه سازی روند درمان این بیماران تهیـه شـده اسـت   
  .مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا این دستورالعمل در آن دانشگاه به نحو مطلوب اجرا گردد

  :متاستاز کبد، متاستاز خارج کبدی نیز دارنداصول کلی درمان بیمارانی که عالوه بر  -1

چنانچه متاستاز محدود به کبد و ریه باشد و تمام متاستازها قابل جراحی کامل باشند، درمان شامل عمل جراحی متاسازهای ریوی و کبدی 
دی، در حال حاضـر اخـتالف نظـر    در مورد انجام جراحی متاستازهای خارج کبدی محدود به تخمدان یا آدرنال یا غدد لنفاوی کب. می باشد

  .در مواردی که متاستاز خارج کبدی در سایر نقاط باشد، عمل جراحی اندیکاسیون ندارد و تنها شیمی درمانی توصیه می شود. وجود دارد

  :درمان بیماران با متاستاز کبد بعنوان تنها محل متاستاز دو حالت زیر وجود دارد -2

A :تاز به کبد داریمهمزمان با تومور اولیه متاس:  

چنانچه هر دو تومور اولیه و متاستاز کبد قابل جراحی باشد، درمان شامل رزکش همزمان تومور اولیه و متاستازهای کبدی در یک مرحلـه و  
حـی  چنانچه قابل جراحی نباشد، ابتدا شیمی درمانی نئواجونت و سپس چنانچه قابل جراحی شده باشـند، عمـل جرا  . یا دو مرحله می باشد

  .انجام می شود

B :بعد از درمان تومور اولیه، متاستاز کبد تظاهر می کند:  

درمان شامل جراحی متاستازهای کبـدی  ) 1جدول (و کمتر باشد  CRS) Clinical Risk Score 2(چنانچه تومور قابل جراحی باشد و 
  .می باشد

مار اجازه دهـد ابتـدا شـیمی درمـانی نئوادجونـت و سـپس در       و بیشتر باشد، در صورتیکه وضعیت جسمی و اجتماعی بی CRS ،3چنانچه 
  .صورت قابل جراحی شدن رزکشن متاستازهای کبدی توصیه می شود

  :درمان شیمی درمانی

متاستازهای کبـدی میشـود،    Resectabilityسبب افزایش : مقایسه شده اند 3سایر داروها که در فاز  5FU+LVعالوه بر رژیم اولیه  -1
% 50(این دارو سبب افـزایش پاسـخ   ). متاستازهای کبدی غیرقابل جراحی، پس از شیمی درمانی قابل جراحی می شوند 18 -% 38بمیزان (

  )11(و ) 6(و ) 5(و ) 4(و ) 3. (می شود) ماه 14ماه در برابر  16(و افزایش طول عمر %) 22در برابر 



2- Irinotecan : همراهLV+5FU  مـاه   8/14طول عمر متوسـط  (و طول عمر متوسط %) 21در برابر % 39(تا سبب افزایش میزان پاسخ
  )10(و ) 9(و ) 8(و ) 7(و ) 4. (می شود LV+5FU، نسبت به )ماه 6/12در برابر 

3- Capecitabine : در مطالعه ای که با رژیمLV+5FU میزان پاسخ بـا  . مقایسه شده است، حداقل طول عمر یکسان بدست آمده است
  ) 13(و ) 12. (می باشد LV+5FUدر رژیم % 16 - 18در برابر  25 -% 27این دارو بین 

در % 18(با یکدیگر مقایسه شده اند، میزان قابل جراحی شـدن   Irinotecanو  Eloxatinمطالعه که شیمی درمانی حاوی  2بر اساس  -4
  )11(و ) 4. (بوده است Irinotecanبیشتر از  Oxaliplatinبا ) ماه 14ماه در برابر  18(و طول عمر %) 7برابر

  :الزم بذکر است در صورتی انجام شیمی درمانی قابل انجام است که اصول زیر رعایت گردد: تبصره

  .توجیه علمی کامل بیمار از نتیجه شیمی درمانی وعوارض ناشی از آن و تصمیم گیری بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار -1

  .در غیراینصورت انجام شیمی درمانی مجاز نیست. فیت زندگی بیمار منجر شوددر صورتیکه شیمی درمانی به افزایش کی  -2

  .توجیه بیمار از لحاظ میزان هزینه و اثربخشی درمان و سپس تصمیم گیری بیمار و خانواده او -3

Scoring System for predicting outcome after Resection of Hepatic colorectal metastases:  

One point for each positive criterion  

a. Node positive primary  

b. Disease - free interval>12m  

c. multiple tumors  

d. Size<5cm/ml  

e. CEA<200ng/ml 

   

  

  

  

  



  راهنمای درمان بیماران مبتال به کانسر پستان متاستاتیک: )24(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده  

  ..................م پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ریاست محترم دانشگاه علو

  با سالم و احترام

همانگونه که استحضار دارید، پیرو سیاست های معاونت سالمت به منظور ارتقاء ارایه خدمات درمانی و رعایت حقوق بیمـاران و بـه منظـور    
ن بـا عنایـت بـه نظـرات کارشناسـی انجمـن هـای علمـی         ایجاد وحدت در ارائه خط مشی های درمانی در جهت بهینه سازی درمان بیمـارا 

خواهشـمند اسـت در جهـت ابـالغ و اجـرای      . تخصصی و استناد به منابع علمی و پزشـکی مرجـع، دسـتورالعمل حاضـر ارسـال مـی گـردد       
  .دستورالعمل حاضر در کلیه واحدهای تحت پوشش آن دانشگاه اهتمام وافر مبذول فرمائید

  : نسر پستان متاستاتیکدرمان بیماران مبتال به کا

و وجود یا عدم رسـپتورهای اسـتروژنی و پروژسـتونی نسـبت بـه شـیوه       ) قبل از یائسگی، پس از پائسگی(با توجه به وضعیت یائسگی بیمار 
  .درمانی تصمیم گیری می شود

از استخوانی به تنهایی، متاسـتاز بافـت   در بیماران دارای رسپتورهای مثبت استروژنی، رسپتورهای مثبت پروژسترونی، بیماران با متاست: الف
  :نرم و یا متاستاز احشایی بدون عالمت به شیوه زیر اقدام می شود

  :دوران قبل یائسگی

  .رده اول هورمون درمانی تاموکسی فن می باشد  -1

ود و یا همراه بـا هـم، زیـرا کـه     طبق نظر پزشک متخصص و با توجه به شرایط بیمار در این مرحله از اووفروکتومی نیز می توان استفاده نم(
  ).پاسخ به تاموکسی فن و اووفروکتومی یکسان است

بـه  (در صورتیکه بیماران طی یکسال گذشته تحت هورمون درمانی بوده اند، رده دوم هورمون درمانی انجام می شـود کـه اووفروکتـومی     -2
  .است) روش های طبی، جراحی، رادیوتراپی

  .ماه تجویز نمود 6را ماهیانه برای  zaladexن داروی جهت اووفروکتومی طبی می توا

  .استفاده می شود Megestrol acetateدر رده سوم هورمون درمانی از  -3

  .استفاده می شود LHRHدر بیمارانیکه در طی یکسال گذشته تحت هورمون درمانی نبوده اند از تابوکسی فن همراه با یا بدون آگوئیست 

   

  

  



  :یدوران پس از یائسگ

  .رده اول هورمون ردمانی تاموکسی فن می باشد -1

در صورتیکه بیماران طی یکسال گذشته تحت هورمون درمانی بوده اند، جهت رده دوم هورمون درمانی از مهار کننده های آروماتاز مثل  -2
  .استفاده می شود) Anastrozole(یا آناستروزول ) Letrozole(لتروزول 

  .استفاده می شود Megestrol acetateدرمانی از در رده سوم هورمون   -3

  .در بیمارانی که طی یکسال گذشته هورمون درمانی نگرفته اند از تاموکسی فن، آناستروزل یا لتروزل استفاده میشود  -4

مـانی، درمـان تـا    در هر دو گروه قبل و بعد از یائسگی در صورت پاسخ به هورمون درمانی یـا ثابـت مانـدن بیمـاری تحـت هورمـون در      : الف
در صورت عدم پاسـخ  . در صورت پدیدار شدن عالئم پیشرفت بیماری رده دوم هورمون درمانی انجام میشود. پیشرفت بیماری ادامه می یابد

  .نوبت هورمون درمانی بیمار کاندید کموتراپی می شود 2بعد از 

، رسپتورهای منفـی پروژسـترونی، متاسـتاز احشـایی پـیش رفتـه و       در بیمارانی با وجود یکی از شرایط زیر رسپتورهای منفی استروژنی: ب
  .بررسی می شود HERعالمت دار و یا تهدید کننده حیات بیمارف بیماران مقاوم به هورمون درمانی 

  .منفی باشد کموتراپی صورت می گیرد HERدر بیمارانی که  -1

 - CMF )Cyclophosphamed ,Methotrezate,5ریافـت نکـرده انـد،    رژیم رده اول کموتراپی در بیمارانی که قبالً آدریاماسین د  -

Fluorouracil (یا رژیم های حاوی آدریامایسین، چند دارویی یا تک دارویی می باشد.  

  .چند داروئی یا تک دارویی می باشد Taxan, CMFرژیم رده اول کموتراپی در بیمارانی که قبالً آدریامایسین دریافت کرده اند،   -

جه شود که برتری رژیم های تک دارویی بر چند دارویی ثابت نشده است و از طرفی با وجـود بیشـتر بـودن عـوارض رژیـم هـای چنـد        تو -
دارویی در حال حاضر به علت باال بودن پاسخ بیماران در بیمارانی که جهت شیمی درمانی انتخاب میشوند رژیم چند دارویی ارجـح تـر مـی    

  ).آدریا مایسین -ی حاوی آنتراسیکلین یا رژیم ها CMFمثل (باشد 

  .مثبت باشد، از هرسپتین همراه با یا بدون کموتراپی استفاده می شود HER2در بیمارانی که  -2

  متاستازها: ج

در تمام موارد با توجه به وضعیت فیزیکی و جسمی بیمار و آمادگی جسمی او از نظـر شـرایط تغذیـه ای و دارویـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و       
  .وحی روانی توسط متخصص مربوطه جهت انجام بهترین درمان الزم انتخاب صورت می گیردر

  

  



  :متاستاز استخوانی

بـرای کـاهش عـوارض اسـتخوانی     ) Bisphoshonatest(در بیمارانی با متاستازهای استخوانی یـا ضـایعات لیتیـک از بـی فسـفونات هـا       
  .میشود که نقش موثری در تسکین و درمان متاستازهای استخوانی دارند و کاهش درد استفاده...) شکستگی، فشار روی نخاع و (

  :سایر درمانها برای کنترل عوارض ناشی از متاستاز شامل موارد زیر می باشد

  )در موارد ناشی از متاستازهای استخوانی لوکال و محدود(رادیوتراپی اکسترنال  -1

  )در متاستازهای استخوانی متعدد و درد منتشر( )Sr 89(استفاده از رادیوداروها مثل متاسترون  -2

  )با توجه به شرایط بیمار و نظر پزشک متخصص(جراحی  -3

  :متاستاز ریوی و پلورال

استفاده میشـود کـه   ) Mtastatectomy(در ضایعه ریوی منفرد و بدون سایر متاستازها در صورت تحمل بیمار و امکان انجام از جراحی  -
  .صص مربوطه تصمیم گیری می شوددر هر مورد توسط متخ

  .در ضایعات منتشر ریوی از شیمی درمانی سیستمیک استفاده می شود  -

با اسکلروتراپی و بـا همراهـی کمـوتراپی سیسـتمیک      chest tube، درمان توسط pleural Effusionدر صورت وجود گرفتاری پلور و  -
می  Taxenاسیکلین در کسانی که قبالض ان را دریافت نکرده اند است و سپس صورت گرفته که رژیم انتخابی شامل رژیم های حاوی آنتر

  .سایر رژیم های دارویی جدید در صورت دسترس بودن نیز می تواند استفاده شود. باشد

  :متاستاز کبدی

ترس بـودن، نیـز مـی    است، سایر رژیم های دارویی جدید در صـورت دسـ   Taxenدرمان انتخابی کموتراپی سیستمیک با آنتراسیکلین و  -
  .تواند استفاده شود

  :متاستاز پریتونئال

بـرای  . انجـام مـی شـود   ) Lntraperitoneal(پس از اثبات درگیری پریتوئن توسط بررسی های سیتولوژیک، کموتراپی داخـل پریتـوان    -
  .تندهس Iaxen, Cisplatin, Doxorubicin, Mitoxantron 5- FUآسیت های بدخیم داروهای انتخابی شامل 

  :متاستاز مغزی

درمان انتخابی جهت این بیماران رادیوتراپی اکسترانال است، که در بعضـی  . در درمان متاستازهای مغزی قدم اول تجویز دگزامتازون است -
  .درمان جراحی نیز از روش های قابل انجام است) Solitary(در موارد متاستاز مغزی منفرد . موارد موثر می باشد

   



  :نفاتیکمتاستاز ل

اگر پس از جراحی مشخص شود که بیمار متاستاز لنفاتیک دو طرفه سوپراکالویکوالر یا غدد اگزیالری طرف مقابل دارد و بیمار نیـز قـبالٌ    -
می  درمان انتخابی در این مرحله داروهای خط دوم. رادیوتراپی دریافت نکرده باشد، تحت درمان رادیوتراپی و کموتراپی با هم قرار می گیرد

  .باشند

  :ضایعات منتشر پوستی

بسـته  . خط دوم کموتراپی در صورت نیاز اضافه می شود. در بیماران با متاستازهای منتشر پوستی، درمانهای هورمونی اغلب توصیه می شئذ
  .از روش های قابل استفاده است) Electron beam(به شرایط بیمار رادیوتراپی 

  نکات: د

  :از شروع شیمی درمانی جهت تمام بیماران باید انجام شوند شامل آزمایشات روتینی که قبل -

LFT, FBS, BUN, PLT, CBC الکترلیتها بخصوص ،chest X - Ray, ca   

  .کافی می باشد PLTو  CBCبدنبال آزمایشات فوق، قبل از انجام هر دوره بعدی شیمی درمانی فقط تکرار بررسی  -

 Stage IVو  Stage IIIفقط در بیماران با پیش آگهی ضعیف و همچنـین در تمـام بیمـاران     Stage IIانجام اسکن استخوانی پایه در  -
  .توصیه می شود و در بیماران سمپتوماتیک نیز انجام میشود

  .در فاصله کمتر از یکسال اخیر بوده است در گروه بیماران پره منوپوز قرار می گیرند) LMP(افرادی که آخرین قاعدگی آنها   -

   

  

  

  

  

  

   

   



راهنمای پیشگیری از عفونت در اتاق اندوسکوپی و روشهای ضدعفونی کردن ): 25(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده  
  دستگاههای اندوسکوپی و ضمائم آنها

  ...................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ریاست محترم دانشگاه

  :با سالم و احترام

مستحضرید استفاده از دستگاههای فیبراندوسکوپی باعث تحولی عظیم در تشخیص و درمان بیماریهای دسـتگاه گـوارش شـده     همانطور که
اگر چه اندوسکوپی روش تشخیصی بسیار مفید و موثری است که عوارض و عواقب قابل توجهی ندارد، اما عفونت از مهمترین عـوارض  . است

بـا  . بیمار به بیمار توسط دستگاه اندوسکوپی و ضمائم آن مثالً ابزار بیوپسی و امثال آن صـورت پـذیرد  آنها محسوب می شود که می تواند از 
در بین مراجعه کنندگان  HIVو حتی  Cهستند و نیز عفونتهایی مانند سل و هپاتیت  HBVمردم کشور ما ناقل % 3توجه به اینکه حدود 

نی از احتمال انتقال این نوع بیماریهای عفونی از طریـق دسـتگاههای اندوسـکوپی وجـود     برای اندوسکوپی می تواند وجود داشته باشد، نگرا
  .دارد

به دلیل اینکه در برخی از بیمارستانهای دولتی و خصوصی و برخی کلینیکهای اندوسکوپی روشهای مناسبی بـرای ضـدعفونی دسـتگاههای    
ا همکاری انجمن متخصصین گوارش و کبد ایـران دسـتورالعمل حاضـر را    اندوسکوپی و ضمائم آن به کارگرفته نمی شوند، معاونت سالمت ب

  .برای پیشگیری از انتقال بیماریهای عفونی حین انجام اندوسکوپی تهیه نموده است

خواهشمندم در کلیه مراکز تحت پوشش دانشگاه متبوع حضرتعالی این دستورالعمل در محل انجام اندوسـکوپی در بیمارسـتانهای دولتـی و    
صی و کلینیک های اندوسکوپی نصب گردد همچنین کارشناس محترم نظارت بردرمان دانشگاه براجرای دقیق این دستورالعمل توسـط  خصو

  .واحدهای فوق نظارت داشته باشند

  :تعاریف

  )Cleaning: (تمیز کردن

ید و به خصوص میکروب ها بدون اینکـه از  به این وسیله مواد زا. شستشو و تمیز کردن دستگاههای اندوسکوپی با آب و محلول های شوینده
  .بین بروند از روی دستگاه پاک می شوند

  ):Disinfection(ضدعفونی 

کلیـه باکتریهـا، ویـروس هـا و حتـی      ) Pasteurization(و یـا حـرارت   ) Germicide(با استفاده از مـواد شـیمیایی ضـدعفونی کننـده     
سطح ضـدعفونی بسـتگی بـه درجـه حـرارت،      . از بین نمی روند) Bacterial spore(ی میکوباکتری ها از بین رفته ولی اسپورهای باکتریائ

  .طول مدت تماس، نوع و غلظت محلول ضدعفونی کننده دارد و می تواند بین ضدعفونی کامل، متوسط و یا خفیف متغییر باشد

  ):Sterilization(استریل کردن 

و اسـتفاده از گازهـا یـا مـواد     ) اتـوکالو (ه می تواند توسط حرارت بخار بـا فشـار بـاال    یعنی نابود کردن و از بین بردن کلیه عوامل میکربی ک
  .شیمیایی صورت پذیرد



  :طراحی اتاق انجام اندوسکوپی

الزم است در محلی که برای انجام اندوسکوپی در نظر گرفته می شود منطقه مخصوص تمیز و ضدعفونی کردن اندوسکوپها از بقیه قسـمتها  
بخصوص در «همچنین به منظور پیشگیری از عوارض بخارات متصاعد شده از مواد ضدعفونی کننده . تهویه مناسبی داشته باشدمجزا بوده و 

  .، در طراحی ظرف مخصوص نگهداری از گلوتارالدهید دقت الزم به عمل آید»%2مورد گلوتارالدهید 

  :پرسنل مسئول تمیز و ضدعفونی کردن دستگاههای اندوسکوپ

سئولیت تمیز و ضدعفونی کردن دستگاههای اندوسکوپی و استریل نمودن ضمائم آنها از قبیل فورسپس بیوپسی را به عهده دارد فردی که م
  .باید آموزش الزم را دیده و از تجربه کافی برخوردار باشد

یه پرسنل اتاق اندوسکوپی باید بر علیه کل. ایمنی و سالمت کارکنانی که وظیفه ضدعفونی کردن وسایل را به عهده دارند اهمیت فراوانی دارد
HBV  در مورد بیماران با عفونت حاد و یا ریسک (واکسینه شده باشند واز دستکش مناسب و روپوش و عندالزوم ماسک و عینک مخصوص

آگاه بوده و باید کـامالً   تمام کارکنان بخش اندوسکوپی باید از خطر تماس با مواد ضدعفونی کننده. استفاده کنند) باال از نظر سرایت عفونت
  .مراقب باشند تا از چنین تماسی بر حذر باشند

  :مناسب ترین محلول ضدعفونی برای اتاق اندوسکوپی

فعال شده است کـه عـالوه بـر مـوثر بـودن بـر علیـه        % 2بررسی های متعدد نشان داده است که بهترین و مناسبترین محلول، گلوتارالدهید 
ممکن است پرسـنل اتـاق اندوسـکوپی بـه     . دستگاه فیبراندوسکوپی را هم تخریب نمی کند) HIV,HCV,HBV(باکتری ها و ویروس ها 

که در این صـورت تنهـا   ) آبریزش از بینی و چشم، قرمزی چشم، حساسیت پوستی، آسم، سرفه و خون دماغ(گلوتارالدهید آلرژی پیدا کنند 
 45طول مدت ضدعفونی پیشنهاد شـده  . رفیتی آمونیوم محسوب می شوداست که نوعی ترکیب چهار ظ Dettaxجایگزین منساب محلول 

دقیقـه تمـاس در درجـه     20بررسی ها نشان داده است در صورت شستشو و تمیز نمودن فیبروسکوپ قبـل از ضـدعفونی،   . دقیقه می باشد 
  .ی از بین می رونددقیقه اول ضدعفون 4درجه سانتی گراد کافی است و اکثر باکتریها و ویروس ها ظرف  20حرارت 

  .بدون آنکه عوارض گلوتارآلدهید را داشته باشند، به همان اندازه موثر هستند% 10، دکونکس و میکروتن Dettolموادی مانند 

  :شستشو و تمیز کردن دستگاه اندوسکوپی و ضمائم قبل از ضدعفونی  

دعفونی دارد و باید همواره تالش و تاکید شود که این اقـدام بـه   تمیز کردن فیبرسکوپ و ضمائم آن اهمیت فوق العاده زیادی در موفقیت ض
  .طور دقیق و کامل و همیشه قبل از ضدعفونی انجام شود

توصیه می شود فقط از دستگاه هایی افتاده شود که به طور کامل قابل فرو رفتن در آب هستند و می توان کلیه مجاری و حفرات آنها را بـه  
کارخانـه   D4,D3,D2,D1دسـتگاههای مـدل   (از دستگاههای قدیمی و غیر قابل شستشو مثل مدلهای قدیمی استفاده . دقت شستشو داد

به همین دلیل به کلیه واحدهایی که هنوز از این نوع دستگاهها استفاده می کننـد توصـیه   . در خیلی از کشورها ممنوع شده است) المپوس
مقتضی است تا آن زمان دسـتورالعمل مخصـوص ضـدعفونی    . ل شستشو تعویض نمایندقاب  می شود این اندوسکوپها را با دستگاههای جدید

  .آمده است را رعایت کنند IIکه در بند 

  



I :ضدعفونی دستگاههای جدید و قابل شستشو:  

  :الزم است قبل از شروع کار روزانه و همچنین پس از پایان هر اندوسکوپی اقدامات زیر به عمل آید

ه طور کامل با آب ولرم و محلول شوینده مناسب تمیز گردد و شستشو داده شود، به گونه ای که هیچگونـه ترشـح یـا    دستگاه با دقت و ب. 1
کلیـه مجـاری   . مثل مسواک نـرم مفیـد اسـت   ) Brush(به این منظور استفاده از یک وسیله مناسب برس دار. ماده زاید روی آن باقی نماند

در تمام طول تمیز شده، پوشـش موجـود   ) این برس باید قبالً به دقت تمیز و ضدعفونی شده باشد که خود(اندوسکوپی باید چند بار با برس 
بایـد آب  . آندوسکوپ برداشته شده و نوک اندوسکوپ با دقت و آرامی به طور کامل تمیـز گـردد  ) DistalProtective hood( در انتهای 

حتـی مـوقعی کـه قـرار اسـت بـرای       . ی تزریق شده و شستشـو انجـام گـردد   همراه با محلول شوینده چند بار داخل کلیه مجاری اندوسکوپ
  .ضدعفونی از ماشین اتوماتیک استفاده شود باید قبل از قرار دادن دستگاه در داخل ماشین این اقدامات صورت پذیرد

دقیقه در این  20برده شود و حداقل فرو % 2دستگاه اندوسکوپ سپس باید از منبع نور جدا و به طور کامل در محلول گلوتارالدهید فعال . 2
در صورت وجـود ماشـین اتوماتیـک،    . در این مدت باید محلول ضدعفونی مجدداً به داخل مجرای اندوسکوپ تزریق شود. وضعیت قرار گیرد

  .این مرحله با قرار دادن دستگاه در ماشین اتوماتیک انجام می شود

با آب شستشو شده و خشک گردد و پوشش انتهایی و دریچـه مجراهـا نصـب و آمـاده      سپس دستگاه از محلول ضدعفونی خارج و مجدداً. 3
نبایـد در چمـدان   (در صورتی که پس از ضدعفونی بیمار دیگری نباشد دستگاه در محل مخصوص خـود آویـزان شـده    . استفاده مجدد شود

  .انجام گیرد 3تا  1و روز بعد، قبل از شروع آندوسکوپی یک بار دیگر اقدامات ) مخصوص نگهداری شود

نیـز  % 70باید به صورت اختصاصی تمیز و ضدعفونی شود و با الکل ) Elvator channel(مجرای باال برنده  RECPدر مورد دستگاهها  .4
  .به صورت مکرر ضدعفونی گردد

ای اندوسکوپی و به خصـوص ضـمائم   دستگاهه) با توجه به تعداد بیماران در هر روز(به منظور دقت هر چه بیشتر، الزم است به تعداد کافی 
موجود باشد تا در حالی که یک دستگاه در حال ضـدعفونی اسـت بـا دسـتگاه دیگـر      ) چون فورسپس بیوپسی، ظرف آب، محافظ دندان(آن 

کـار  به علت عجله در انجام اندوسکوپی به خصوص هنگامی کـه در برنامـه روزانـه تعـداد بیمـاران زیـاد باشـد ممکـن اسـت          . بتوان کار کرد
  .ضدعفونی ناقص انجام شود

II :ضدعفونی فیبراندوسکوپ های مدل قدیمی و غیر قابل فروبردن در زیر آب:  

توصیه می شود این دستگاه ها با دستگاه های جدید تعویض گردند چون با وجود رعایت دستورات زیر احتمال انتقـال عفونـت توسـط ایـن     
  :دستگاهها وجود دارد

  .اقدام شود I -1درج در بند مشابه دستورالعمل من -1

بـرای مـدت   % 2و نوک اندوسکوپ در محـل ضـدعفونی گلوتارالدهیـد     Shaftدر حالی که هنوز دستگاه به منبع نور وصل است قسمت  -2
مجـرای اندوسـکوپ   . تمیـز گـردد  % 70دقیقه گذاشته شده و قسمت کنترل و دسته اندوسکوپ با پنبه و یا گاز آغشته بـه الکـل    20حداقل 

  .شابه آنچه در قسمت قبل شرح داده شد تمیز شودم

  



III :ضدعفونی و استریل کردن ضمائم  

)Endoscopic Accessories (دستگاه اندوسکوپی:  

، سوزن های تزریق، اسفنکترتوم پاپیلوتم، ظرف محتـوی آب و وسـیله   )Brush(کلیه ضمائم از جمله فورسپس های مختلف بیوپسی، برس 
  :باید در شروع کار و پس از هر بار مصرف به صورت زیر تمیز و ضدعفونی و استریل شوند Mouth Gurad(محافظ دندان 

  .با آب و محلول شوینده مناسب به طور کامل و به دقت تمیز و شستشو داده شده و کلیه ترشحات روی آنها پاک شود -1

  .آب پاک شوند چند بار تمیز و مجدداً با  Brushبه وسیله مسواک و یا  -2

  .آب همراه با محلول شوینده چند بار از مجاری و حفرات آنها با فشار تزریق شود -3

در صورت امکان در دستگاه مخصوص تمیز کننده اولتراسوند برای مدت کافی گذاشته و نگهداری شوند و پس از آن بیرون آورده شده و  -4
  .مجدداً شستشو با آب صورت گیرد

دقیقه، در حالی که تمام مجـاری و حفـرات آنهـا بـا      20گلوتارالدهید فعال برای مدت % 2داری در محلول مرحله ضدعفونی کامل با نگه -5
  .محلول ضدعفونی در تماس است انجام گیرد

برای اسـترلیزه کـردن   . بهتر است کلیه ضمائمی که وارد مخاط می شوند و با خون تماس می یابند به جای ضدعفونی کردن، استرلیزه شوند
البته در بیمارستان هـا مـی تـوان از    . ن از دستگاهها اتوکالو ارزان قیمت و قابل حمل که در مطب هم قابل استفاده است بهره گرفتمی توا

  .دستگاههای اتوکالو بزرگتر استفاده نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شکستگی استخوانراهنمای پیشگیری از استئوپروز و کاهش عوامل خطرزای ) :  26(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  ...............................ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  :با سالم و احترام

با توجـه بـه افـزایش امیـد بـه زنـدگی و افـزایش تعـداد         . همانطور که استحضار دارید استئوپروز شایعترین بیماری متابولیک استخوان است

مختلف، بنظر می رسد که در دهه های آینده شیوع این بیماری که مرتبط با سن و جـنس اسـت افـزایش چشـمگیری      سالمندان در جوامع

  .داشته باشد

سـال   50شکستگی های هیپ یا گردن فمور در افـراد  % 90امروزه بیش از . عارضه مهم استئوپروز شکستگی مهره ها و گردن فمور می باشد

 -% 45از طرف دیگر میزان مرگ و میر متعاقـب شکسـتگی گـردن فمـور حـدود      . موارد در زنها می باشداین % 80یا بیشتر رخ می دهد که 

از آنجا که این شکستگی هـا  . زنانی که دچار شکستگی هیپ می شوند به زندگی فعال قبلی خود برگشت نمی کنند% 50باال می رود و % 20

یشگیری از استئوپروز و کاهش عوامل خطـرزای شکسـتگی اسـتخوان از اهمیـت     هزینه های سنگینی را بر جامعه و فرد تحمیل می کنند، پ

دستورالعمل حاضر با همکاری انجمنهای تخصصی پزشکی برای ایـن منظـور تـدوین گردیـده اسـت، مقتضـی اسـت        . بسزائی برخوردار است

  .به اجرا درآیددستور فرمائید تا این دستورالعمل در کلیه واحدهای درمانی تحت پوشش آن دانشگاه محترم 

  :پیشگیری از استئوپروز و شکستگی های ناشی از آن

  )Maximum peak bone mass(بدست آوردن بیشترین حداکثر توده استخوانی  -

استخوانی و همچنین عوامل خارجی و  Remodelingاستئوپروز در نتیجه تحلیل رفتن استخوان بدلیل تغییرات مرتبط با سن در فرایند 

  .کننده این فرآیند روی می دهد داخلی تشدید

حداکثر توده اسـتخوانی  . در صورتیکه حداکثر توده استخوانی میزان کمی داشته باشد تاثیر این تغییرات مرتبط با سن مشخص تر می گردد

رمونهـای جنسـی در   افزایش تولیـد هو . در اوایل دوران بزرگسالی حاصل شده و زمینه ژنتیکی فرد از عوامل اصلی تعیین کننده آن می باشد

با عدم دریافت کلسـیم و ویتـامین   . دوران بلوغ؛ انجام فعالیتهای ورزشی و تغذیه مناسب نقش مهمی در تعیین حداکثر توده استخوانی دارند

D   د بـه  کافی در دوران رشد، رسیدن به بیشترین حداکثر توده استخوانی ممکن نبوده و این خود افزایش خطر استئوپروز را در سـالهای بعـ

  .همراه خواهد داشت

  :کاهش عوامل خطرزای شکستگی استخوان

عوامل خطرزایی که با از دست رفتن توده استخوانی همراه بوده و یـا  . آورده شده است 1فهرست عوامل خطر ماژور و مینور درجدول شماره 

داروهـای فراوانـی مـی تواننـد     . نظر گرفته شوند باعث به زمین افتادن فرد شده و در نتیجه موجب افزایش خطر شکستگی می شوند باید در



لیسـت داروهـایی کـه مصـرف آنهـا بـا        2برای سیستم اسکلتی مضر باشند که در راس آْنها گلوکوکورتیکوئیدها قرار دارند در جدول شماره 

  .افزایش خطر استئوپروز همراه است دیده می شود

فرد می شوند اجتناب از مصرف الکل و بررسی داروهـایی کـه ممکـن اسـت بـا      جهت کاستن از عوامل خطرزایی که موجب به زمین افتادن 

در صورت امکان باید   Nocturiaاگر بیمار مبتال به . هیپوتانسیون ارتوستاتیک همراه بوده و یا خواب آور و آرام بخش باشند ضروری است

چرا که بیدار شدن در اواسط خواب یـک عامـل   ) استفاده بیمار مثالً کاهش دورز و یا تغییر دادن دیورتیک مورد(میزان آن کاهش داده شود 

  .شایع برای به زمین افتادن افراد است

مثالً سیم های قـرار گرفتـه بـر سـرراه و یـا فـرش هـای        (محیط زندگی بیماران باید با حذف هر عاملی که موجب به زمین افتادن آنها شود 

در مسیر رفتن به دستشوئی و در مسیرهایی که احتمـال رفـت و آمـد در شـب وجـود دارد و      ایجاد روشنایی کافی . کامالً ایمن باشد) لغزنده

بیماران مسنی که مبتال به بیماریهای عصبی مثل سـکته مغـزی، پارکینسـون و آلزایمـر     . همچنین درمان اختالف دید بیماران ضروری است

  .رندهستند در معرض خطر به زمین افتادن بوده و نیاز به مراقبت ویژه دا

  :توصیه های تغذیه ای -

بنـابراین الزم اسـت کـه    . مطالعات فراوانی نشان داده اند که دریافت کلسیم کافی باعث کاهش از دست رفـتن اسـتخوان مـی شـود    : کلسیم

تمـامی  بر اساس مطالعات انجام شـده بـه نظرمیرسـد کـه مصـرف کلسـیم در       . مصرف مقادیر مورد نیاز کلسیم مورد تاکید فراوان قرار گیرد

اگر چه بهترین منبع تامین کلسیم لبنیات و سایر موارد غذایی . گروههای سنی به میزان قابل توجهی کمتر از میزان مصرف پیشنهادی است

بهتر است مکمل های کلسیم حاوی کربنـات بـه   . غنی از کلسیم هستند اما در بسیاری از موارد نیاز به مکمل های حاوی کلسیم وجود دارد

محاسبه مقدار مصرف مکمل های کلسیمی باید بر اسـاس میـزان   . ز به محیط اسیدی برای محلول بودن به همراه غذا مصرف شونددلیل نیا

اگر چه عوارض جانبی ناشی از مصرف کلسیم جزئی هستند، در افرادی که سابقه سنگهای کلیوی . المنتال کلسیم باشد و نه وزن کل مکمل

میزان پیشنهادی مصرف کلسیم . ساعته از نظر میزان دفع کلسیم ادراری انجام شود 24کلسیم، آزمایش  ادرار وجود دارد باید قبل از تجویز 

  .ذکر شده است 3در گروههای سنی مختلف در جدول 

 منجر به هیپرپارتیروئیدیسم ثانویه جبرانـی مـی گـردد کـه از عوامـل خطـرزای مهـم بـرای اسـتئوپروز و          Dکمبود ویتامین : Dویتامین  

در پوست و تحت تاثیر گرما و نور خورشید ساخته می شود با وجود این بسیاری از  Dاگر چه ویتامین . شکستگی های ناشی از آن می باشد

 Dاز آنجا که مصرف ویتـامین  . ، میزان کافی از این ویتامین دریافت نمی کنندDافراد جامعه برای رسیدن به سطح سرمی مناسب ویتامین 

مکمل به صـورت روتـین    Dمصرف ویتامین . دوزهایی که این سطح سرمی را ایجاد نماید بی خطر و ارزان قیمت می باشد بصورت مکمل با

واحـد مـی    800سـال   50واحد و در مردان و زنـان بـاالتر از    400سال  50میزان مصرف روزانه در مردان و زنان کمتر از . توصیه می گردد

  .باشد



  :ورزش و فعالیتهای بدنی -

پیشگیری مـی کننـد امـا باعـث بـه        Bone lossاز  (Weight - bearing)زنان بعد از سن یائسگی ورزشهای تحمل کننده وزن  در

ورزش . عضالنی است -نکته مهم و قابل توجه، تاثیرات مثبت ورزش بر عملکرد عصبی . دست آوردن توده استخوانی قابل توجهی نمی شوند

تعادل و قدرت عضالنی را بهبود بخشیده، بدین ترتیـب از خطـر بـه زمـین افتـادن و میـزان آسـیب         می تواند هماهنگی بین عضالت، حس

  .بار در هفته انجام پذیرند 3دقیقه  30فعالیتهای ورزشی باید مداوم بوده و حداقل به میزان . متعاقب زمین خوردن بکاهد

  :استئوپروز ناشی از مصرف گلوکورکورتیکوئیدها

بنابراین دوز تجمعی یک عامل مهم تعیین کننـده  . به مقدار مصرف و مدت زمان درمان با گلوکوکورتیکوئیدها داردریسک شکستگی بستگی 

از دست دادن استخوان طی ماههای اولیـه درمـان بسـیار سـریعتر بـوده و اسـتخوانهای ترابکـوالر بسـیار بیشـتر از          . ریسک شکستگی است

فاده از دوزهای باالی گلوکوکورتیکوئیدهای استنشاقی و همچنین تزریق های داخل مفصلی مـی  است. استخوانهای کورتیکال تاثیر می پذیرند

نمی تواند از تاثیرات نامطلوب گلوکوکورتیکوئیدها بر سیستم  Alternate dayدرمان به صورت . توانند اثرات سیستمیک بر جای بگذارند

  .اسکلتی جلوگیری کند

باشـد  » مـاه  6میلی گرم پردنیزولون برای مـدت بیشـتر از     5/7بیشتر از «ی مدت با گلوکورتیکوئید در صورتیکه بیماری تحت درمان طوالن

  .جهت پیشگیری از استئوپروز اندیکاسیون دارد) Risedronateو  Alendronate( استفاده از بی فسفوناتها 

  :1جدول شماره 

  :ریسک فاکتورهای ماژور*

  سال65سن بیشتر از  ·

  Vertebral compression fracture )            (هرهاسابقه شکستگی م ·

  (Fragility frature)سال40سابقه شکستگی در استخوانه متعاقب ترومای خفیف بعد از سن  ·

  )شکستگی هیپ در مادر بیمار"خصوصا(سابقه فامیلی شکستگی در استخوانها بعلت استئوپروز ·

 )پردنیزولون یا بیشتر2.5(ز سه ماهسابقه مصرف گلوکوکورتیکوئیدها بمدت بیشتر ا ·

  سندروم های سوء جذب ·

  هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه  ·

  .....)اختالل دید و -بعلت بیماریهای عصبی عضالنی(افزایش احتمال افتادن در فرد ·

 وجود استئوپنی که در گرافی ساده تشخیص داده شده باشد ·



  هیپوگونادیسم ·

  )الگیس45قبل از سن (منوپوز زودرس  ·

  :ریسک فاکتورهای مینور*

  آرتریت روماتوئید ·

  سابقه ابتال به هیپرتیروئیدیسم ·

  سابقه مصرف طالنی داروهای ضد تشنج ·

  مصرف اندک کلسیم روزانه ·

  مصرف سیگار  ·

  مصرف الکل  ·

  مصرف کافئین به میزان زیاد ·

  کیلو گرم 57وزن کمتر از  ·

  سالگی 25سن در %10کاهش وزن به میزان بیشتر از  ·

  سابقه درمان با هپارین طوالنی مدت ·

  .داروهایی که با افزایش خطر ابتال به استئوپروز در بالغین همراه می باشد:2جدول شماره 

  گلوکوکورتیکوئیدها                  مصرف بیش از حد تیروکسین

  سیکلوسپورین                                آلومینیوم  ·

  GnRhتوتوکسیک                    آگونیستهای داوهای سی ·

  داروهای ضد تشنج                           هپارین ·

 مصرف زیاد الکل                             لیتیوم ·

  

  

  

  



  :3جدول شماره  

 میزان پیشنهادی مصرف کلسیم

  میلی گرم روزانه800)                                  سال4-8(کودکان تا قبل از بلوق

  میلی گرم روزانه1300)                                             سال18-9(بالغین جوان

  میلی گرم روزانه1000خانمهای قبل از سن یائسگی                                       

  ی گرم روزانهمیل1000سالگی                               50مردان بعد از بلوغ تا سن 

  میلی گرم روزانه1500خانمهای یائسه                                                           

 میلی گرم روزانه1000زنان حامله و زنان شیرده                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )Cardio pulmonary resuscitation (ریوی  –راهنمای احیاء قلبی   ) :27(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره  

  ..................................... دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

بیمار و دردمند است و اینگونه اسـت کـه طبابـت    همانگونه که مستحضرهستید روح و شالوده اصلی طبابت حیات بخشی و درمان انسانهای 

  .قداست می یابد

. بیماران نمود بارزتری دارد و مجموعه کاملی از این حیات بخشی در این فرآیند وجـود دارد ) CPR(بی تردید این امر در احیاء قلبی ریوی 

  .ند درمان بیماران تهیه شده استلذا این دستورالعمل در راستای سامان بخشی و اجرای هر چه بهتر این بخش از فرآی

  .مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا این دستورالعمل در مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه به نحو مطلوب اجرا گردد

  مدیریت -1

کـز درمـانی   مقتضی است در هر مرکز درمانی یک نفر به عنوان مسئول کل گروه احیاء مرکز که از طرف رئیس مرکز و یـا مسـئول فنـی مر   

  .این فرد می تواند به ترتیب اولویت از میان گروه های تخصصی بیهوشی، قلب و داخلی انتخاب شود. منصوب می گردد تعیین شود

  سازماندهی -2

  .مسئول گروه احیاء مرکز موظف است گروه ها و تیم های احیاء را در هر شیفت کاری ساماندهی نماید

باید یک نفر به عنوان مسئول تیم احیاء از سوی مسئول کل احیاء مرکز درمانی انتخـاب کـه در مراکـز    ، در هر شیفت مراکز آموزشی) الف

عالوه بر این در هـر شـیفت نیـز بایـد سـایر      . آموزشی به ترتیب اولویت از میان دستیاران گروه های بیهوشی، قلب، داخلی انتخاب می شوند

  .اعضاء تیم احیاء مشخص گردد

مانند مراکز آموزشی در هر شیفت باید یک نفر به عنوان مسئول تـیم احیـاء از طـرف مسـئول کـل احیـاء مرکـز         :یمراکز غیرآموزش) ب

درمانی تعیین شود با این تفاوت که این فرد در صورت عدم وجود متخصصان رشته های بیهوشی و قلب و داخلی در مرکز باید فـردی باشـد   

  .در این مرکز باید اعضاء تیم احیاء مشخص باشد. و داروهای مربوطه را داشته باشد ریوی -که آشنایی کامل به اصول احیای قلبی 

  .برنامه و لیست گروه های احیاء باید توسط ریاست مرکز ماهیانه به کلیه بخشها اعالم گردد: تبصره*

متخصـص یـا دسـتیاری از رشـته هـای      در میان اعضاء هر تیم عالوه بر سرپرست تیم که با توجه به شرایط و به ترتیـب اولویـت   : تبصره*

  .در صورت امکان ارجح است دستیار یا متخصص مسئول دو رشته دیگر نیز حضور داشته باشند. بیهوشی یا قلب و یا داخلی خواهد بود

و تکنسـین   ccuیکـی از پرسـتاران   ) که آگاهی بـه امـور احیـاء دارنـد    (در تیم احیاء باید سوپروایزر، سرپرستار، پرستاران بخش : تبصره*

  .بیهوشی حضور داشته باشند



فرد جانشین هر عضو تیم احیاء در صورت عدم حضور فرد اصلی بعنوان مثال متخصص بیهوشـی در اطـاق عمـل در حـین انجـام      : تبصره*

  .جراحی تعیین شده باشد

  شرح وظایف -3

مانی تعیین گردد و هر یـک از افـراد در هـر شـیفت     شرح وظایف یک یک افراد تیم احیاء باید توسط سرپرست کل گروه احیاء مرکز در) الف

  .آگاهی کامل به وظایف خود داشته باشند و این برنامه و شرح وظایف ماهیانه جهت اعالم به افراد دست اندرکار اعالم گردد

  .ء را انجام دهندکلیه کارکنان پزشکی از جمله پرستار و بهیار در بخش موظف می باشند که اقدامات اولیه تا رسیدن تیم احیا) ب

اعـالم کـد بایـد در تمـامی     . سوپروایزر موظف است زمان اعالم کد و زمان انجام شروع عملیات احیاء و امضاء شرکت کننده را ثبت نماید) ج

  .نقاط مرکز به صورت واضح قابل شنیدن باشد

ان و یا دستیاران رشته های درگ به صـورت اورژانـس   در مواردی که مسئول تیم احیاء در هنگام احیاء الزم بداند باید از متخصص: تبصره*

  .درخواست حضور در عملیات احیاء را بنماید و این متخصصان موظف به حضور بالدرنگ در محل عملیات احیاء داشته می باشند

  چگونگی عملیات احیاء و ثبت آن -4

کننده در عملیات احیاء زمان شروع و مدت عملیـات احیـاء و    وضعیت بالینی ابتدایی فرد احیاء شونده چگونگی و نحوه عملیات افراد شرکت

  .کمبودها باید توسط مسئول گروه احیاء در پرونده و فرم مربوطه به طور کامل درج گردد

  .فرم واحد و یکسانی باید از سوی دانشگاههای مربوطه تهیه و به مراکز تابعه درمانی ابالغ گردد :تبصره*

  آموزش-5

ها موظف می باشند با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی تخصصی جهت مراکـز درمـانی تحـت پوشـش     کلیه دانشگاه) الف

خود به صورت دوره ای کارگاه های آموزشی عملیات احیاء قلبی ریوی برگزار نمایند و برنامه زمانبندی آن نیـز بـه صـورت سـاالنه بایـد بـه       

  .اعالم گرددمراکز درمانی آموزشی و غیر آموزشی رسماً 

کلیه مراکز درمانی نیز موظف می باشند جهت تطبیق با مفاد این دستورالعمل اقدامات الزم در زمینه گذراندن ایـن دوره هـا و دریافـت    ) ب

  .گواهینامه جهت کارکنان پزشکی واجد شرایط خود که تیم های احیاء را تشکیل خواهد داد، بعمل آورند

  .ل برگزاری دوره های آموزشی عملیات احیاء قلبی ریوی توسط متخصصان واجد شرایط خواهد بوددر هر مرکز ریاست مرکز مسئو) ج

  تجهیزات و امکانات و وسایل مرتبط با عملیات قلبی ریوی -6

  .یدسرپرست کل تیم احیاء موظف است با همکاری ریاست مرکز مبادرت به تهیه کلیه وسایل تجهیزات الزم جهت عملیات احیاء را نما) الف

لیست وسایل الزم و ضروری، داروهای ضروری و مفید جهت عملیات احیاء باید براساس چک لیست اداره ارزشیابی به کلیـه  ) الف: تبصره*

  .بخشهای مرکز اعالم گردد



احیاء را در هر بخش نیز سرپرستار بخش موظف می باشد که کلیه کمبودهای موجود و حتی کمبود کارکنان واجد شرایط برای عملیات ) ب

  .به مسئول کل گروه احیاء کتباً انعکاس دهد

  .استانداردهای محل انجام عملیات احیاء در اورژانس و نیز در هر بخش باید توسط استانداردهای اداره ارزشیابی تعیین گردد) ج

  کنترل کیفیت-7

دستورالعمل صادره را به کلیه مراکز ابالغ نماید و ایـن  کلیه دانشگاه ها موظف خواهند بود جهت نظارت و ارزشیابی مراکز درمانی تابعه خود 

  .دستورالعمل در امور نظارتی و ارزشیابی مراکز تابعه لحاظ گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



راهنمای استفاده از کورتیکواستروئید در مادران باردار تحت خطـر  ): 28(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره 

  زایمان زودرس

  .......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ م دانشگاهریاست محتر
  با سالم و احترام

هماهنگونه که استحضار دارید، پیرو سیاست های معاونت سالمت به منظور ارتقاء و بهینه سازی خدمت رسانی و در جهت ایجاد وحـدت در  
کارشناسی انجمـن هـای علمـی تخصصـی و اسـتناد بـه منـابع علمـی و پزشـکی مرجـع،            ارائه خدمات درمانی در کشور با عنایت به نظرات

خواهشمند است در جهت ابالغ و اجرای دستورالعمل حاضر در کلیه واحدهای تحت پوشش آن دانشگاه . دستورالعمل حاضر ارسال می گردد
  .اهتمام وافر مبذول فرمائید

یتی و موربیـدیتی نـوزادان مـی باشـد، در سـالیان گذشـته اسـتفاده از دوره هـای مکـرر          از آنجا که پره ماچوریتی شـایعترین عامـل مورتـال   
با توجـه  . نوزادان پره ماچور به روش روتینی مبدل شده بود) بیماری هیالن مامبران( HMDکورتیکوستروئید تزریقی به جهت پیشگیری از 

ادر جهت پیشگیری از نارسائی ریوی نوزاد غیـر ضـروری، هزینـه بـر و در     به اینکه استفاده از دوره های مکرر تزریق کورتیکوستروئیدها به م
  .مواردی ممکن است باعث ایجاد خطرات در مادر و جنین شود دستورالعمل حاضر ارسال میشود

یـه جنـین   جهت تسریع و یا تسهیل رسـیدگی ر ) بدون وجود شرایط خطر نوزاد پره ترم(در مادران باردار  تزریق روتین کورتیکوستروئید -1
  .جایز نمی باشد

  .دوره های تکراری جایز نمی باشدتزریق کورتیکوستروئید جهت پیشگیری از مشکالت ریوی ناشی از پره ماچوریتی به صورت  -2
در صورت وجود شرایطی که هرگونه احتمال خطر تولد نوزاد پره ترم با نظر متخصص زنان و زایمان وجود داشته باشد جهـت جلـوگیری    -3

 26در نوزاد کورتیکوستروئید به خانمهای بارداری با کیسه آب سالم در سنین حاملگی بـین   HMDروز مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از از ب
  .هفته بارداری تزریق می شود 32تا  26هفته بارداری و در خانمهای باردار با پارگی کیسه آب در سنین  36تا 
 :ره منفرد تزریقی به دو صورت زیر امکان پذیر استتجویز کورتیکوستروئید به صورت یک دو -4

 دوز 4ساعت تا  12میلی گرم داخل عضالنی هر  6دگزامتازون ) الف

 دوز 2ساعت تا  24میلی گرم داخل عضالنی هر  12بتامتازون ) ب

نتیمتر از تجـویز کورتیکوسـتروئید   سـا  6خانم های بارداری با لیبر پیشرفته یا دارای انقباضات زایمانی و دیالتاسیون سـرویکس بـیش از    -5
  .پروفیالکتیک سود نمی برند

  .وضع حمل یک جنین تحت دیسترس به تاخیر انداخته شود نبایدجهت استفاده از کورتیکوستروئید پروفیالکتیک  -6
تحت کنترل بـودن قنـد خـون    در هنگام تزریق کورتیکوستروئید باید از ) ، دیابت حاملگیIدیابت تیپ (در خانم های وابسته به انسولین  -7

  .خانم باردار اطمینان داشت
  .حاملگی توصیه نمیشود، مگر آنکه شواهد قوی از عدم ماچوریتی ریه جنین موجود باشد 36استفاده از کورتیکوستروئید پس از هفته  -8
  

  



  راهنمای تشخیص سل) : 29(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  :لوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیدانشکده ع/ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام

بیمـاری سـل اسـت    ,مستحضر هستید که یکی از بیماری های بسیار مهلک امروزی در جوامع بشری بخصوص در کشورهای در حال توسعه 

کـز تحـت پوشـش هـر     الزم است در کلیه مناطق کشور  عزم راسخی جهت پیگیری بیمـاری در همـه مرا  ,که بمنظور تشخیص و درمان آن

انجام پذیرد و درمان بیماران بر اساس الگوی استاندارد کشوری انجام شود تا ضـمن درمـان   )اعم از مراکز خصوصی  دولتی و خیریه(دانشگاه 

دسـتورالعمل حاضـر بمنزلـه راهنمـای تشـخیص سـل        .پیشگیری گردد(MDR-TB)بیماران مبتال  از ایجاد گونه های مقاوم به چند دارو

خواهشمند است دستور فرمائید در کلیـه واحـد هـای    .میگردد و متعاقب آن دستور العمل درمان سل نیز انشااهللا ارسال خواهد شد محسوب

این دستورالعمل مورد توجه و اجرای دقیـق قـرار گیـرد و معاونـت هـای محتـرم       )اعم از مراکز بهداشتی و درمانی (تابعه آن دانشگاه محترم 

  .نشگاه با همکاری یکدیگر در اجرای آن اهتمام ویژه بخرج دهندبهداشتی و درمان آن دا

  :وضعیت بیماری سل در جهان و ایران

، از میان کل مـوارد  2002براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال . بیماری سل یکی از بزرگترین مسائل بهداشتی جهان امروز است

بیمـاری سـل بـر اسـاس     . نفر مستقیماً در اثر بیماری سل فـوت کـرده انـد    1605000درصد معادل  8/2مرگ و میر جهان در سال مذکور، 

حدس زده می شود که از هر سه . دارای رتبه هفتم در ایجاد بار بیماری است) daly )Disability - Adjusted Life Yearsمقیاس 

نکته نگران کننده ایـن اسـت کـه    . د آنان افزوده می شودنفر جمعیت جهان، یک نفر به باسیل سل آلوده است و در هر ثانیه یک نفر به تعدا

در . آلـوده شـده انـد   ) MDR - TB(میلیون نفر از افراد آلوده به باسیل سل، با باسیل سل مقاوم به چند دارو  50طبق برآودهای موجود،  

کشور در حال توسعه جهـان   22مربوط به  این موارد تنها% 80میلیون نفر در جهان به بیماری سل مبتال هستند که بیش از  20حال حاضر 

  .است

و ) با بحران های چند سـاله اخیـر آن  (کشور هستند و همچنین عراق  22همسایگی ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان که در زمره این 

بیش ما را به این بیمـاری متـذکر   ضرورت توجه بیش از ) با شیوع با الی سل مقاوم به چند دارو(کشورهای تازه استقالل یافته شمال کشور 

  .می کند

میلیون نفر  8/1میلیون بیمار جدید به موارد موجود افزوده شده و  3/8، 2001براساس آخرین گزارشهای سازمان جهانی بهداشت، در سال  

و % 2/3و  11ترتیـب   در بین موارد جدید مبـتال بـه سـل بـه     MDR - TBو  HIVدر آن سال شیوع . به دلیل ابتال به سل فوت کرده اند

از کـل  % 98از کـل مـوارد بیمـاری و    % 95متاسفانه . درصد برآورده شده است 4/0سرعت افزایش سالیانه میزان بروز بیماری سل در جهان 



 آنها به گروههای سنی فعـال از نظـر  % 75این در حالی است که . موارد مرگ و میر ناشی از سل، در کشورهای در حال توسعه روی می دهد

  .سالگی متعلق هستند 50تا  15اقتصادی یعنی 

در یکصد هزار نفر جمعیـت   8/7در جمهوری اسالمی ایران، میزان بروز گزارش شده بیماری سل ریوی با اسمیر خلط مثبت  1382در سال 

می توان دریافت کـه  ) ر جمعیتمورد در یکصد هزار نف 13(بوده که در مقایسه آن با میزان برآورد شده سازمانی جهانی بهداشت برای ایران 

این کم گزارش دهی یا به دلیل عدم تشخیص موارد بیماری است که چرخه انتقـال  . از موارد ابتال به سل در ایران گزارش میشوند% 60فقط 

جتمـاعی و  بیماری را در جامعه حفظ می کند و یا به دلیل عدم گزارش موارد تشخیص داده شده از سوی بخش خصوصی، خیریه و تـامین ا 

سایر ارگان های ارائه دهنده خدمات تشخیصی درمانی به نظام بهداشتی کشور می باشد، که در هر دو حالـت مشـارکت بخشـهای دولتـی و     

  .خصوصی در نظام مراقبت از بیماری راهگشا خواهد بو د

را بیماران افغانی تشکیل می داده اند و اگـر  % 17موارد را زنان بیمار و % 51، 1382مورد بیماری سل گزارش شده در سال  10678از تعداد 

% 49) که این حاکی از موفقیت کشور در کنترل این بیمـاری اسـت  ( سال به باال بوده  65چه بیشترین میزان بروز سل مربوط به گروه سنی 

ل در جرگه معضالت بهداشتی کشـور از  ساله تشکیل داده اند، که این امر نشانگر در اولویت باقی بودن س 45تا  15موارد بیماری را جمعیت 

در میان استانهای کشور سیستان و بلوچستان و گلستان . لحاظ بار بیماری ها، در عین موفقیت های کسب شده در کنترل این بیماری است

بـروز و شـیوع    در یکصد هزار نفر جمعیت، بیشترین میـزان هـای   22و  42به ترتیب با میزان های بروز گزارش شده سل ریوی خلط مثبت 

  .بیماری سل را در کشورمان دارا هستند

  :ضرورت مشارکت پزشکان و بویژه پزشکان بخش خصوصی در کنترل بیماری سل

  :در زمینه تشخیص) الف

مطالعات نشان داده است هر بیمار مبتال به سل ریوی خلط مثبت درمان نشده تا زمان مرگ و یا بهبـود خـود بـه خـودی، سـاالنه بـه طـور        

در زمانی در طول عمر خود به بیماری سل فعال مبتال شـده و خـود نقـش    % 10تا  5نفر را آلوده کرده و از این تعداد نیز  15تا  10سط متو

 92میانه تاخیر کلی تشخیص و درمان بیماران مبتال به سل ریـوی خلـط مثبـت در ایـران     . یک مخزن جدید برای بیماری را بازی می کنند

با میـانگین  (روز  46و ) روز 44±6با میانگین (  20است و میانه تاخیر بیمار و پزشک در تشخیص به ترتیب ) روز 120± 10با میانگین (روز 

بیماران مبتال به سل ریوی % 67در ایران، . بوده است، لذا سهم پزشکان در تاخیر تشخیص به مراتب بیشتر از سهم بیماران است) روز ±76 8

یماری سل، اولین واحد درمانی انتخابی برای مراجعه خود را مطب خصوصی ذکر کرده اند لـذا جلـب مشـارکت    خلط مثبت کشور، با شروع ب

  .پزشکان بخش خصوصی در کنترل این بیماری نکته ای بسیار حائز اهمیت است

  

  



  :در زمینه درمان و پیشگیری از سل مقاوم به چند دارو) ب

MDR-TB  سل نسبت به حداقل دو داروی ایزونیازید و ریفامپین، که عامـل اصـلی آن اسـتفاده    عبارت است از مقاومت همزمان میکروب

مانند تجویز دارو با ترکیب یـا  (غیرصحیح، ناکافی و نامرتب داروهای ضدسل می باشد که در بسیاری از موارد مسبب آن پزشک معالج است 

  .اثر بی توجهی بیمار ایجاد می شود ، هر چند که در برخی از موارد نیز در)دوز اشتباه و یا مدت ناکافی

با مقایسه هزینه، طول مدت درمان و اثربخشی رژیم های درمانی موجود میان یک بیمار مبتال به سل حساس به دارو و یک بیمار مبـتال بـه   

  .پی برد MDR-TBسل مقاوم به چند دوره می توان به ضرورت پیشگیری از بروز 

 یک بیمار مبتال به سل مقاوم به چند دارو ارویک بیمار مبتال به سل حساس به د 

  طول مدت درمان ضد سل

  هزینه درمان

  اثر بخشی درمان

 ثبت اپیدمیولوژیک مداخله درمانی

  ماه 6

  تومان 100000

95%>  

 حذف یکی از مخاطبین بیماری در جامعه

  ماه 24تا  18

  بالغ بر ده میلیون تومان

60 %- 40%  

ی از مخازن به تاخیر انداختن زمان مرگ یک

سل مقاوم به چند دارو و در نتیجه افـزایش  

طول مدت زمان انتقال عفونت سـل مقـاوم   

% 40 -% 60بـه چنـد دارو بـه اطرافیـان در     

 موارد

  :پس چاره ای نیست جز تالش همه جانبه و مشارکت کامل برای پیشگیری از بروز موارد سل مقاوم به چند دارو از طریق اقدامات ذیل

  برای بیمار) از نظر ترکیب دارویی، دوز و طول مدت درمان(حیح داروهای ضد سل تجویز ص -1

اطمینان از این که داروخانه نسخه تجویزی را بطور کامل به بیمار تحویل می دهد و داروهای تحویلی از تاریخ انقضاء مناسـب برخـوردار    -2

  .هستند

ه داروها با همان ترکیب و دوز تجویزی و تاکید بر عدم انقطاع درمان تـا پایـان   توجیه کامل بیمار در زمینه ضرورت مصرف منظم و روزان -3

  .دوره درمانی تعیین شده، حتی اگر احساس بهبودی یافته باشد و عالیم بیماری در وی ناپدید شده باشد

طمینان از عدم انقطاع و یا هرگونـه  قراردادن بیمار تحت نظارت مستقیم روزانه یک فرد آموزش دیده برای دریافت دارو با هدف حصول ا -4

  بی نظمی در مصرف داروهای ضد سل

انجام آزمایشات اسمیر خلط حین درمان برای اطمینان از سیر بهبودی بیمار و اعمال تغییرات مورد نیاز احتمالی در رژیم درمانی بیمـار   -5

  .بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایشها



  :تشخیص سل ریوی

تب، : هفته مشکوک به سل ریوی محسوب میشود، خصوصاً اگر سایر عالیم از جمله 2هر فرد با سابقه سرفه بیش از : رگساالنتشخیص در بز

  .کاهش اشتها، کاهش وزن، بی حالی، تعریق شبانه، خستگی زود رس و ضعف عمومی نیز وجود داشته باشد

  .شک به سل را بیشتر تقویت می کند) زد کودکان و بالغین جوانبه ویژه ن(البته واضح است که سابقه تماس با بیمار خلط مثبت 

  

 .*اولین قدم تشخیصی برای سل ریوی آزمایش اسمیر مستقیم خلط است*

  

 Direct Smear(بنابر توصیه سازمان جهانی بهداشت، اولین روش انتخابی برای تشخیص سل ریوی، آزمـایش اسـمیر مسـتقیم خلـط     

Microscopy (سید فاست از نظر باسیل اAFB روز جمـع   3تـا   2نمونـه خلـط در عـرض     3در این روش از فرد مشکوک به سل . است

  .آوری و مورد آزمایش قرار می گیرد

  روش تهیه نمونه ها
  .در اولین مراجعه بیمار و زیر نظر پرسنل بهداشتی دریافت می شود): First Spot Specimen(نمونه اول 
 Early morning(ظرف خلط به بیمار داده می شود تا فردا صبح زود، خلـط صـبحگاهی    در همان روز اول یک: نمونه دوم

Specimen (خود را در آن جمع آوری کرده و به مراکز درمانی یا مرکز بهداشتی و یا آزمایشگاه بیاورد.  
دوم یک نمونـه خلـط دیگـر در    در مراجعه روز دوم به مرکز درمانی یا بهداشتی و یا آزمایشگاه پس از تحویل نمونه : نمونه سوم

  .از او دریافت می شود) Second Spot Specimen(جا 
  :توجه

  .در صورتیکه بیمار بستری باشد بهتر است هر سه نمونه از خلط صبحگاهی تهیه شود  -1
  .میلی لیتر باشد 3-5حجم نمونه خلط باید  -2
عین حال، بررسی نمونه با میکروسکوپ باید حـداکثر طـی یـک    نمونه ها باید در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد و در  -3

 .هفته از جمع آوری خلط انجام پذیرد

تا زمان دریافت جواب آزمایشات از آزمایشگاه، خصوصاً در شرایطی که حـال بیمـار مسـاعد نباشـد، پزشـک مـی توانـد از درمـان بـا آنتـی           

  .ن و سایر آمینوگلیکوزیدها استفاده نمایدبیوتیکهای غیراختصاصی باستثنای ریفامپین، استرپتومایسی

بیمار به عنـوان خلـط مثبـت    . مثبت باشد ABFدر صورتی بیماران اندیکاسیون درمان ضد سل پیدا خواهند کرد که جواب دو نمونه خلط  

نی و رادیولـوژی بـا   در صورتی که پاسخ یکی از نمونه ها مثبـت باشـد و نشـانه هـای بـالی     . تحت درمان قرار می گیرد DOTSطبق برنامه 

اما اگر تمام نمونه های خلط منفی باشند، بـرای  . بیماری سل مطابقت داشته باشد با نظر پزشک معالج می توان درمان ضد سل را آغاز نمود

شده باشـد،  روز تجویز می گردد و پس از آن اگر عالئم بالینی پایدار بماند و بهبودی حاصل ن 14الی  10بیمار درمان غیراختصاصی به مدت 

بیمار به عنوان سل خلط مثبت معالجـه  ) تا از نمونه ها 2حداقل در (نمونه مجدد خلط، تکرار می شود که در صورت دریافت جواب مثبت  3



مگر اینکه فقط یکی از نمونه های اسمیر مثبت باشد که در صورت همراهی آن با رادیوگرافی منطبق با سل ریه، با هـم  . و پیگیری می گردد

مار تحت عنوان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت تحت درمان قرار می گیرد و اگر جواب هر سه نمونه منفی باشد ولی نشانه های رادیولوژی بی

قضـاوت در  . بیماری با بیماری سل مطابقت داشته باشد، بیمار به عنوان سل ریوی خلط منفی با نظر پزشک تحت درمان قرار خواهد گرفـت 

  .های میکروسکوپی نمونه های خلط در الگوریتم یک خالصه شده استمورد نتایج آزمایش

ساعت از طریق تلفن یـا نمـابر بـه واحـد پیشـگیری و       24در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش خلط، الزم است موضوع را طی مدت : توجه

  .مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان متبوع اطالع دهید

  :الگوریتم یک 
  به سل ریوی مورد مشکوک

  
  AFBانجام آزمایش سه نمونه خلط از نظر باسیل اسید فاست 

  
  

Chest XRAY 
 
 

  تصمیم پزشک
  
  

 AFBانجام مجدد آزمایش                                                        بهبودی

  
Chest XRAY                                                      

 
                                                                                      

  تصمیم پزشک                                                                                   
 

  سل ریوی با خلط منفی
 

        .روز تجویز شود 10-14حداقل به مدت *

  .از اولین سری آزمایش خلط انجام می شودمعموالً دو هفته پس **

چنانچه بیماری در ابتدا سه اسمیر خلط منفی داشته و پس از تجویز آنتی بیوتیک وسیع الطیف بهبود نیافته و در آزمایش مجدد خلـط از  ?

ق بـا سـل ریـوی    منطبـ  Chest XRayجهت ثبت به عنوان اسمیر مثبت نیازمنـد  . سه نمونه اسمیروی فقط یک نمونه مثبت شده باشد

  .است



  سل ریوی هیچگاه نمای رادیوگرافی منحصر به فردی ندارد، هرگز براساس تظاهرات رادیولوژیک به

 .تنهایی درمان ضدسل را آغاز نکنید

ر مشابه سل چنانچه قبالً اشاره شد اساس تشخیص سل ریوی، آزمایش خلط مشکوک است، نه رادیوگرافی، زیرا بیماریهای مختلف ریه ممکن است تصاوی

عالوه بر این، به کمک رادیوگرافی قفسـه  . را در رادیوگرافی نشان دهند و از طرف دیگر سل ریوی ممکن است تظاهرات گوناگون رادیولوژیک داشته باشد

نی در مـورد سـل   با این حال رادیولوژی بدون شک می توانـد جهـت تشـخیص بـالی    . سینه نمی توان اشکال فعال را از سل غیرفعال قدیمی تشخیص داد

  .کمک شایانی بنماید) از جمله سل ارزنی(کودکان، سل ریوی با اسمیر خلط منفی و سل خارج ریوی 

. آزمایش پوستی توبرکولین از نظر بالینی ارزش محدودی دارد و این مطلب به خصوص در کشورهای با شیوع باالی سل بیشتر صـادق اسـت  

را همیشه به دنبال ندارد و از طرف دیگر وجود تسـت توبرکـولین منفـی تشـخیص سـل را       از یک طرف تست توبرکولین مثبت بیماری سل

و یا ورود میکوباکتریوم های غیرسلی به بدن نیـز   BCGعالوه بر این، آزمون توبرکولین مثبت ممکن است در اثر تلقیح . کامالً رد نمی کند

در سنین زیر پنج سال دارای اهمیت است و یک تست مثبـت ممکـن اسـت     با این وصف تست توبرکولین از نظر بالینی به ویژه. مثبت شود

  .باید توجه داشت که خطر تبدیل شدن عفونت به بیماری در این گروه سنی بیشتر است. نشانه عفونت جدید باشد

ند بایـد بـه عنـوان بیمـار     معیار تشخیصی زیر هست 5معیار از  3سال که واجد  6کلیه کودکان به ویژه کودکان کمتر از : تشخیص در اطفال

  :مبتال به سل تحت معالجه قرار گیرند

  ).بخصوص اگر فرد مبتال از افراد خانواده کودک باشد(داشتن سابقه تماس با یک فرد مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت  -1

یـا سـایه هـای نشـان     ) و مدیاسـتن ناف ریـه  (داشتن رادیوگرافی ریه با تصاویر غیرطبیعی مانند بزرگ شدن یک طرفه گره های لنفاوی  -2

  دهنده انفیلتراسیون در ریه

  داشتن تست توبرکولین مثبت -3

میلیمتر و در کودکانی که سابقه تلقیح واکسن داشته باشند  10نداشته باشند تست توبرکولین بیش از  BCGدر کودکانی که سابقه تلقیح 

دیر ذکر شده مربوط به شرایطی است که سابقه تماس با فرد مبـتال بـه سـل    مقا(میلیمتر مثبت تلقی می شود  15تست توبرکولین بیش از 

  )ریوی یا اسمیر مثبت وجود نداشته باشد

عمدتاً عدم افزایش وزن و یا کاهش آن بهمراه بی اشتهایی، تب، تعریق، کج خلقی و گاه سرفه مزمن (عالیم بالینی منطبق با بیماری سل  -4

  ...)هفته  3تا  2بیش از 

  .، کشت یا آسیب شناسی مثبت)خلط یا شیره معده(مایش میکروبشناسی مستقیم آز -5

 بخاطر داشته باشید که موثرترین امر در تشخیص بموقع سل بیاد داشتن این بیماری در ذهن است

  



  راهنمای درمان سل ): 30(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  .........................ی درمانیریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

  با سالم و احترام

بدینوسیله دستورالعمل حاضر در خصوص نحوه درمان بیماری سل ارسـال مـی    29پیرو ارسال دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده شماره 

  .گردد

و درمانی دانشگاه تحـت پوشـش خـود    خواهشمندم با همان حساسیت و درایت همیشگی در این خصوص پیگیری الزم را در نظام بهداشتی 

  .بعمل آورید

هفته از آغاز درمـان مـوثر از بـین مـی      2در اکثر موارد خطر سرایت بیماری پس از . اساس درمان بیماری سل بر مبنای درمان دارویی است

ا اقدام اساسـی بـرای پیشـگیری از    رود و با تکمیل دوره درمان، منبع عفونت از جامعه حذف خواهد شد بنابراین، درمان بیماران مسلول تنه

گسترش بیماری محسوب می گردد و به همین دلیل، بر اساس سیاستهای کلی نظام سالمت کشور، این درمان بـه طـور رایگـان در اختیـار     

  .بیماران مبتال به سل قرار داده میشود

  اصول درمان -1

یا انجام رادیوگرافی و درمان بیماران در مراکز ارائه خدمات درمـانی  ) شامل اسمیر و کشت خلط بیماران مشکوک(ارائه خدمات آزمایشگاهی 

که نزدیک به محل زندگی بیمار یا محل کار وی باشد، به صورت سرپایی و رایگان امری امکان پذیر و در بسیاری موارد در صـورت پیگیـری   

  .بیماران در بیمارستان بسیار محدود خواهد بودبه همین دلیل، موارد بستری . مناسب از سوی نظام سالمت کشور سهل الوصول است

  :شرایط بستری کردن بیماران مبتال به سل ریوی

اورژانسهایی از قبیل هموپتیزی شدید، پنوموتوراکس خودبخودی، پلورال افیوژن همراه با دیسترس تنفسی، کـه نیازمنـد مراقبـت هـای      -1

  .راقبت ویژه استپزشکی تحت نظارت مستقیم و گاه حتی بستری در بخشهای م

  به هنگام بروز عوارض دارویی شدید -2

  مواردی که بیمار از لحاظ حال عمومی بسیار بد حال و ناتوان است -3

 .بیماران مشکوک به سل که به انجام اقدامات تشخیصی بیشتری در مراکز درمانی مجهزتر نیاز داشته باشند -4

 ، دیابت کنترل نشده، نارسایی کلیوی و غیرهHIV/AIDSگر از جمله مبتالیان به بیماران مبتال به سل همراه با بیماریهای دی -5

مواردی که به هر علت، نظارت مستقیم بر درمان براساس الگویی که در سطرهای بعدی همین دستورالعمل ذکر می گردد، امکـان پـذیر    -6

 .درمانی بیمارستانی بستری گردد نباشد و در این موارد بهتر است بیمار در دو ماه اول درمان در یک مرکز



جواب آزمایش مبنی بر مثبت بودن اسمیر مستقیم خلط و یا در صورتی که بیمار بسیار بد حال و ظن به بیمـاری سـل    2به محض دریافت 

یریت شـده شـماره   شرح کامل نحوه انجام این نوع درمان در دستورالعمل مراقبتهای مد. به شدت مطرح باشد باید درمان دارویی را آغاز کرد

نظیـر مـوارد عـود و شکسـت     (گروه درمانی وجود دارد که بیماران جدید در گروه اول و سایر مبتالیان  2در درمان سل . ذکر شده است 29

 موارد جدید، عود و شکست درمان دارای تعاریفی اسـتاندارد و بـین المللـی   . (در گروه دوم دسته بندی و تحت درمان قرار می گیرند) درمان

مشتمل  2و  1رژیم درمانی در هر دو گروه فوق الذکر یعنی گروه ). هستند که به تفصیل در کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل آمده است

 :بر دو مرحله می باشد

 ):مرحله حمله ای(مرحله اول : الف -1

، 2در گـروه درمـانی   . درمان انجام می گردد) ید و اتامبوتولایزونیازید، ریفامپین، پیرازینام(دارو  4ماه با  2، درمان بمدت 1در گروه درمانی 

دارو  4و بالفاصله بدنبال آن، به مدت یـک مـاه بـا    ) ایزونیازید، ریفامپین، پیرازینامید، اتامبوتول و استرپتومایسین(دارو  5ما ه به  2به مدت 

  .انجام می شود) ایزونیازید، ریفامپین، پیرازینامید و اتامبوتول(

  ):مرحله نگهدارنده(مرحله دوم : ب -1

دارو  3ماه با  5، درمان به مدت 2در گروه درمانی . انجام می وشد) ایزونیازید و ریفامپین(دارو  2ماه با  4، درمان به مدت 1در گروه درمانی 

  .ادامه می یابد) ایزونیازید، ریفامپین و اتامبوتول(

  :چند نکته مهم

  .است 1وزانه داروهای ضدسل مطابق جدول شماره دوز و شکل دارویی جهت تجویز ر -1

  شکل دارویی و مقدار تجویز روزانه داروهای خط اول درمان سل: 1جدول شماره 

 فرآورده های ژنریک ایران mg/kgمقدار روزانه دارو

 H( )6-4(5 Double Scored Tablets: 100, 300 mg(ایزونیازید 

  R( 10)8-12 Capsules: 150,300mg(ریفامپین
Drop" 153 mg/ml 

 Z( )30-20(25 Scored Tablets: 500 mg(پیرازینامید

 E( )20-15(15 Double Scored Tablets: 400mg(اتامبوتول 

 S( )18-12(15 For Injection: 1g/vial(استرپتومایسین 

  

  .ردار استتعیین دوز صحیح ریفامپین در مقایسه با سایر داروهای ضد سل از اهمیت بیشتری برخو

  میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تجویز می شود 15اتامبوتول در کودکان، به مقدار روزانه 



 750نیز حداکثر مقـدار روزانـه توصـیه شـده     ) سال 50باالتر از (مصرف استرپتومایسین در دوران بارداری ممنوع است و در افراد مسن  

 .میلی گرم می باشد

 .را نباید افزایش داد) در زمان شروع درمان(ر در طی درمان، دوز اولیه داروها با افزایش وزن بیما

) یعنی پایان مرحله حمله ای، دو ماه بعد از شروع درمان نگهدارنده و مـاه پایـانی درمـان   (باید در حین درمان در فواصل زمانی مشخص  -2

مرحله حمله ای برای بیماران مبتال به سـل ریـوی اسـمیر خلـط منفـی،       برای بیماران مبتال به سل ریوی اسمیر خلط مثبت و نیز در پایان

 .آزمایش اسمیر خلط انجام داد

، دو ماه است، اما اگر در پایان ماه دوم آزمایش اسمیر خلط هنوز مثبت باشد، مرحله حملـه ای یـک   1مرحله حمله ای در بیماران گروه  -3

 .خلط در پایان ماه سوم، مرحله نگهدارنده بدون توجه به نتیجه آن شروع می شود ماه دیگر هم ادامه می یابد و ضمن انجام آزمایش

بـدون  (درمـان مرحلـه   . ، سه ماه است اما اگر در پایان مـاه سـوم هنـوز اسـمیر خلـط بیمـار مثبـت باشـد        2مرحله حمله ای برای گروه  -4

چهارم هنوز اسمیر خلط مثبت باشدف ضـمن شـروع درمـان نگهدارنـده     اگر در پایان ماه . تا پایان ماه چهارم ادامه می یابد) استرپتومایسین

  .کشت خلط و آزمایش حساسیت دارویی نیز انجام شود

اما برای بیماران مبتال به مننژیت سلی، سل منتشر ارزنی یا مبتالیان به سل ستون . چهار ماه است 1مرحله درمان نگهدارنده برای گروه  -5

  .ماه توصیه می شود 7حله نگهدارنده به مدت مهره ها یا ضایعات عصبی، مر

  .درمان سل در کودکان مشابه بالغین است -6

مـاه غیبـت از درمـان، دوبـاره      2، پـس از حـداقل   1در صورتی که بیمار مبتال به سل ریوی با سابقه ای بیش از یک ماه درمان در گروه  -7

  .قرار گیرد 2ت درمان گروه مراجعه نماید و آزمایش مستقیم خلط او مثبت باشد، باید تح

بیماران بعلت احسـاس بهبـودی درمـان را بطـور     % 30از آنجائیکه حتی در کشورهای پیشرفته و نزد بیماران تحصیلکرده و آگاه، حداقل  -8

نظـارت مسـتقیم    کامل و تا پایان ادامه نمی دهند و بعد از مدتی داروهای خود را قطع می کنند با اجرای درمان استاندارد کوتاه مدت تحت

بایـد از  ) یعنی مخازن انتشار بیمـاری (حداقل در طی درمان حمله ای و حداقل برای تمامی بیماران مبتال به سل ریوی با اسمیر خلط مثبت 

مطلوبترین روش جهت نظارت مستقیم بر درمان این است که بیماران داروهای مصرفی هـر  . مصرف دارو توسط بیماران اطمینان حاصل کرد

ز خویش را در طول مرحله حمله ای رژیم درمانی در برابر دید کارکنان بهداشتی بخورند، در شرایطی که چنین امری امکان پـذیر نباشـد   رو

بنـدرت یکـی از   .... نظیر معلم مدرسه، معتمـد محـل و   ( اجرای نظارت روزانه را می توان بر عهده فرد مطمئن، موثر و آموزش دیده دیگری 

  .قرار داد) بیمارانافراد خانواده 

در تمـامی طـول دوره    MDR-TBو  HIV/AIDSو همچنـین بیمـاران    2اجرای نظارت مستقیم روزانه جهت بیماران گروه درمـانی   -9

  .درمان الزامی است



وسـط پزشـک   توصیه میشود که بیمار در طول مرحله حمله ای درمان حداقل هر دو هفته یکبار و در دوره نگهدارنده نیز ماهی یکبار ت -10

  .مربوطه معاینه و مورد بررسی قرار گیرد

  :پیگیری اطرافیان بیمار مبتال به سل -2

از آنجایی که افراد مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت مخزن انتشار بیماری در جامعه محسوب می شوند، موضوع پیگیری اطرافیان ایـن گونـه   

  .بیماران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

در صورتی که فردی دچار سرفه باشد باید به عنوان مورد مشکوک به سل، تحت بررسی قرار گیرد و از سه نمونـه  : گیری بالغینپی: الف -2

اگر اطرافیان عالیم خاصی در این زمینه نداشته باشند، ضمن آمـوزش عالیـم بیمـاری کـافی اسـت بـه آنهـا        . خلط جهت آزمایش تهیه شود

  .توصیه می شود که یک ماه بعد نیز این افراد مورد معاینه مجدد قرار گیرند. ناراحتی مراجعه نمایندیادآوری شود تا در صورت احساس 

  ):1الگوریتم (پیگیری کودکان -ب-2

داشتن سابقه تمـاس نزدیـک بـا    (معیار از معیارهای پنجگانه تشخیصی سل اطفال  3سال که واجد  6کلیه کودکان به ویژه کودکان کمتر از 

ه سل ریوی اسمیر مثبت، وجود عالیم بالینی و نشانه های پاراکلینیک، تست توبرکولین مثبت، رادیوگرافی مشکوک ریه، خلط یا فرد مبتال ب

 6هستند، باید بعنوان بیمار مبتال به سل تحت معالجه قرار گیرند در غیـر اینصـورتکلیه کودکـان کمتـر از     ) AFBشیره معده مثبت از نظر 

درمان (ماس نزدیک با بیمار مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت بوده اند باید تحت درمان پیشگیری  قرار داده شوند سالی که فقط در معرض ت

  ).میلی گرم برای هر کیلو وزن بدن به طور روزانه صورت می گیرد 5پیشگیری با تجویز ایزونیازید به مقدار 

زمون توبرکولین منفی داشته باشند و از نظر ظاهری هم سـالم باشـند، بـروز    ممکن است آ) اعم از کودک یا بزرگسال(افراد با آلودگی جدید 

عالئم بیماری و مثبت شدن آزمون ممکن است بعدها آشکار شود لذا بررسی مجدد اطرافیان حداقل یـک مـاه بعـد از معاینـه اولیـه موکـداً       

  .توصیه می شود

  .انتقال دهنده باسیل به کودک ضروری است اگر بیمار کودک باشد، بررسی افراد خانواده جهت شناسایی فرد

  .افراد خانواده بیماران مسلول مشمول پیگیری فعال هستند

  پیشگیری در نوزادان مادران مبتال به سل -ج-2

اقدام اصلی در پیشگیری از عفونت در نوزاد مادر مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت، شروع فوری درمان ضد سل برای مادر اسـت، کـه در ایـن    

اقدامات اختصاصی بسته به زمان تشخیص و شروع درمان ضد سل برای مادر متفـاوت خواهـد   . صورت مادر می تواند به نوزاد خود شیر دهد

  :بود و بشرح ذیل می باشند

  :ماه قبل از زایمان شروع شده باشد 2اگر سل ریوی در مادر تشخیص داده شده و درمان وی بیش از  )1



آزمایش میکروسکوپی اسمیر خلط قبل از تولد نوزاد انجام دهد تـا از اسـمیر منفـی و غیـر مسـری شـدن او        2اید در چنین شرایطی مادر  ب

  .اطمینان حاصل شود، که در اینصورت یکی از حاالت ذیل امکان پذیر است

  .بالفاصله قبل از زایمان، اسمیر خلط مادر منفی شده باشد) الف -1

  دهیددرمان ضد سل را برای  مادر ادامه 

  .توصیه کنید مادر بطور طبیعی به نوزاد شیر دهد

  .در اولین فرصت پس از تولد ایمن کنید BCGنوزاد را با 

  .در این صورت شیمی درمانی جهت پیشگیری برای نوزاد توصیه نمی شود

  :بالفاصله قبل از زایمان، اسمیر خلط مادر هنوز مثبت باقی مانده باشد) ب-1

  ادر ادامه دهیددرمان ضد سل را برای م

  .نوزاد را از نظر احتمال ابتال به سل معاینه کرده و آزمایشات الزم را انجام دهید

  .توصیه کنید مادر بطور طبیعی به نوزاد شیر دهد

  .ماه برای نوزاد تجویز کنید 6شیمی درمانی پیشگیری با ایزونیازید را به مدت 

  .ایمن کنید BCGکسن پس از یکهفته از قطع ایزونیازید نوزاد را با وا

  :اگر سل ریوی در مادر تشخیص داده شده ولی درمان وی کمتر از دو ماه از زایمان شروع شده باشد -2

  :به احتمال قوی بیماری چنین مادری در هنگام تولد نوزادش هنوز مسری است بنابراین الزم است که

  .درمان ضد سل مادر را ادامه دهید

  .ماه برای نوزاد تجویز کنید 6زونیازید را به مدت شیمی درمانی پیشگیری با ای

  .برای نوزاد انجام دهید BCGپس از یک هفته از قطع ایزونیازید، ایمن سازی یا ایمنی سازی مجدد با واکسن 

به علت نامشخص بودن وضعیت مادر و یا روی اشتباه، در بدو تولد به نوزاد تلقیح شود، واکسن مضر  BCGاگر واکسن 

ا باید دانست که اثر حفاظتی واکسن با تجویز ایزونیازید از بین مـی رود، بنـابراین الزم اسـت ایمـن سـازی بـا       نیست ام

BCG ایمن سازی جدید. (بعد از قطع ایزونیازید تکرار شود( 

  :ماه پس از زایمان سل ریوی فعال در مادر تشخیص داده شده باشد 2اگر در فاصله ) 3
  درمان کنیدمادر را با داروهای ضد سل  
  .توصیه کنید بطور طبیعی به نوزاد خود شیر دهد 
  .ماه برای نوزاد تجویز کنید 6شیمی درمانی پیشگیری با ایزونیازید را به مدت  
  .را برای نوزاد انجام دهید BCGپس از یکهفته از قطع ایزونیازید ایمن سازی یا ایمن سازی مجدد با واکسن  



  :مان ابتالی مادر به سل ریوی فعال مشخص شده باشدماه از زمان زای 2اگر پس از ) 4
  .مادر را با داروهای ضدسل درمان کنید 
  .توصیه کنید بطور طبیعی به نوزاد خود شیر دهد 
  .ماه برای نوزاد تجویز کنید 6شیمی درمانی پیشگیری با ایزونیازید را به مدت  
است، لذا به ایمن سازی مجدد پس از اتمـام درمـان پیشـگیری    در بدو تولد تجویز شده باشد نوزاد ایمن شده  BCGاگر واکسن  

در بدو تولد تجویز نشده باشد نوزاد ایمن نشده است، لذا وقتـی درمـان پیشـگیری کامـل شـد       BCGنیازی نیست و اگر واکسن 
  .را انجام دهید BCGایمنی سازی با 

  .سالمت نوزاد و وزن گرفتن او را ارزیابی کنید 
  سل و ایدز -3

در جهان موجب گسترش بیماری سل، افزایش مرگ و میر در طی درمان، افزایش میزان عود سل، کـاهش موفقیـت    HIVاپیدمی گسترش 
  .شده است MDR- TBدرمان و افزایش بروز موارد مقاوم به چند دارو 

  :HIV/AIDSتظاهرات بالینی سل در بیماران 
رحله از پیشرفت عفونت ممکن است رخ دهد، لذا ابـتال بـه سـل گـاهی اولـین      از آنجا که سل بر خالف سایر عفونتهای فرصت طلب در هر م

 HIVدر مراحـل اولیـه عفونـت    . این تظاهرات بسته به شدت نقص ایمنی مـی توانـد متفـاوت باشـد    . است HIVعالمت آلودگی به ویروس 
غالباً یادآور سل ریـوی اولیـه بـوده اسـمیر     ) CD4<200(است ولی در مراحل پیشرفته تر  HIVتظاهرات بالینی مشابه افراد غیر آلوده به 

 HIVبه طور کلی در بیماران . خلط اکثراً منفی، عکس قفسه سینه نشانگر انفیلتراسیون بدون ایجاد کاویته و آزمایش توبرکولین منفی است
در عین حـال بـا پیشـرفت    . استمنفی است و برعکس، سرفه و خلط خونی در آنها کمتر شایع  HIVمثبت، کاهش وزن شایع تر از بیماران 

مثبـت الزم اسـت در    HIVجهت تشخیص سل در افراد . ایدز، احتمال ابتال به اشکال خارج ریوی بیماری سل نیز به شدت افزایش می یابد
ط نیز ، در صورت وجود هرگونه عالئم تنفسی و یاداشتن خلط رادیوگرافی قفسه سینه و سه نوبت اسمیر خلPPDاولین ویزیت ضمن انجام 

و در صورت منفی شدن، تکرار ) کردن Rule out(نکته بسیار مهم در صورت مثبت شدن تست توبرکولین رد کردن سل فعال . انجام شود
  .ساالنه آن می باشد

  HIV/AIDSدرمان بیماری سل در بیماران : الف -3
وسی نیز قـرار ندارنـد، بـه صـورت اسـتاندارد و نظیـر سـایر        درمان افرادی که مبتال به مرحله بالینی ایدز نیستند و تحت درمان ضد رتروویر

البته در این گروه از بیماران به دلیل میزان شیوع نوروپاتی محیطی الزم است همزمان با تجویز ایزونیازیـد،  . بیماران مبتال به سل خواهد بود

ن ضد رتروویروسی قرار دارنـد، درمـان همزمـان ایـن     در خصوص بیمارانی که تحت درما. میلی گرم پیریدوکسین نیز تجویز گردد 50روزانه 

البته تاخیر در درمان ضد سل و یا قطع درمان ضد رتروویرسی در . بیماران با داروهای ضد سل منجر به عوارض درمانی متعددی خواهد شد

از همـین   3و ایدز از منبـع شـماره   راهکارهای اجرایی در این زمینه در بخش سل (این گروه توصیه نمی شود در این گروه توصیه نمی شود 

  ). دستورالعمل به تفصیل بیان شده است که توصیه می شود جهت آگاهی بیشتر به منبع مذکور مراجعه گردد
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  :الزامی است HIVدر شرایط زیر شروع درمان پیشگیری در افراد 

  ):میلی متر در مرحله بدون عالمت 5با هر اندوراسیونی در مرحله ایدز و یا قطر مساوی یا بیشتر از (مثبت دارند  PPDافرادی که  -1

  .مثبت داشته ولی درمان پیشگیری مناسب دریافت نکرده اند PPDافرادی که قبالً سابقه  -2

  مثبت هستند و افرادی که در تماس با بیمار مبتال به سل ریوی اسمیر -3

افرادی که در رادیوگرافی قفسه سینه آنها شواهدی دال بر ابتال به بیماری سل در زمان گذشته وجود دارد، ولی فرد درمان کامـل نشـده    -4

  .است

کسانی  درمان پیشگیری پیشنهاد شده برای کسانی که تحت درمان ضد رترویروسی هستند، ایزونیازید با دوز معمول به مدت یکسال و برای

ابتال بـه سـل ممکـن اسـت اولـین      .که تحت درمان ضد رترویروسی نیستند ایزونیازید و ریفامپین با دوز معمول برای مدت سه ماه می باشد

توصیه میشود، افرادی که خود یا شریک جنسی آنها سابقه اعتیاد تزریقی، زندان، تماس های جنسی خارج از . باشد HIVعالمت آلودگی به 

  .ارجاع شوند HIVساله ای که مبتال به سل منتشر هستند، جهت مشاوره و تست داوطلبانه  49تا  15انواده دارند و یا بیماران چهارچوب خ

 سال در تماس با بیمار مبتال به سل ریوی اسمیر خلط مثبت6پیگیری کودکان کمتر از

آیا عالئم مشکوک به سل
خیروجود دارد؟ بلی

معاینه کامل بالینی، 
توبرکلین، رادیوگرافی قفسه

بررسی کامل از نظر ابتال به سل
 )از نظر معیارهای پنجگانه(

آیا عکس قفسه سینه طبیعی 
 است؟

بلی

آیا آزمون توبرکولین مثبت
است؟)میلیمتر5بزرگتر از(

بررسی کامل از نظر ابتالء 
از نظر معیارهای (به سل 
 بلی )نجگانهپ

ماه 3پیشگیری با ایزونیازید برای ماه6پیشگیری با ایزونیازید برای 

 انجام تست توبرکولین مجدد

آیا آزمون توبرکولین مثبت 
)mm5 (است؟ 

بلی
 ماه دیگر ادامه دهید ایزونیازید را برای سه

خیر در صورت(قطع ایزونیازید
مشاهده عالئم بیماری سریعاً

 .)گزارش شود















  راهنمای روشهای تشخیص و پیگیری توده های پستانی): 32(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  .................زشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پ/ سرپرست محترم دانشگاه / ریاست 

  با سالم و احترام
با توجه به اینکـه تـوده   . همانگونه که مستحضرید توده های پستانی به عنوان یکی از علل شایع مراجعه بیماران به مراکز درمانی مطرح است

تشـخیص  . و سرعت در تشخیص آنها بسـیار مهـم مـی باشـد    های پستانی یکی از شایعترین تظاهرات اولیه تومورهای پستانی هستند، دقت 
  .زودهنگام و دقیق با کاهش عوارض و هزینه درمانی همچنین با امکان بهبود در مراحل اولیه بیماری همراه خواهد بود

توجه به نظـرات   در این راستا معاونت سالمت جهت ایجاد هماهنگی در مراحل تشخیص و پیگیری توده های پستانی دستورالعمل ذیل را با
، جامعه جراحان ایران و انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران و با استناد به منـابع  )رادیولوژی(کارشناسی انجمن علمی پرتوشناسی 

  .الزم است در اجراء دقیق آن توجه الزم صورت گیرد. پزشکی روزآمد اعالم می دارد –علمی 
   :تعریف

این توده مـی توانـد   . پزشک در معاینه مورد توجه قرار گیرد به عنوان توده پستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد هر توده ای که توسط بیمار یا
بیماران مورد نظر پس از شک و یا تشخیص در معاینه اولیه مورد بررسی تشخیصی تکمیلی قرار مـی  . با یا بدون تغییر در ظاهر پستان باشد

  .گیرند
  :مراحل اجرایی
پستانی در مراحل اولیه آن، در نتیجه درمان بسیار موثر می باشد، لذا جهت تشخیص سریعتر مراحـل زیـر بایسـتی بـه اجـرا       تشخیص توده

  .درآید
  :معاینه بالینی به عنوان اولین اقدام توسط پزشک معالج است

وجود ریسک باال اندیکاسیون معاینـه سـالیانه    فقط در صورت. سال بدون عالمت نیازی به معاینه سالیانه وجود ندارد 30در افراد کمتر از . 1
  .مطرح است

  .سال نیاز به معاینه سالیانه دارند 30افراد باالی . 2
  .در موارد خاص پزشک معالج می تواند بیمار خود را در فواصل کمتر معاینه نماید -3
  .سالگی بصورت روتین توصیه میشود 40اولین ماموگرافی پایه در سن . 4
سالگی در افرادی که ریسک باالئی ندارند و در معاینه ضایعه ای لمس نمیشـود، مـاموگرافی حـداکثر هـر دو سـال       70تا  40 بین سنین -5

  .یکبار کافی است
  .در بیماران با ریسک باال، ماموگرافی سالیانه نیز می تواند انجام شود :تبصره

سال یکبـار الزم   5نی تا این سن طبیعی باشد، معاینه سالیانه و ماموگرافی هر سال به باال در صورتیکه ماموگرافی و معاینه بالی 70از سن . 6
  .است

  .پس از تشخیص وجود توده در بررسی اولیه مراحل اجرایی بر اساس سن و جنس بیمار تعیین می گردند. 7
  :توده های پستانی در بیماران مذکر

اگـر  . (ر سه روش ماموگرافی، سونوگرافی و یـا بیوپسـی اولیـه اسـتفاده نمـود     در بیماران مذکر می توان جهت بررسی توده های پستانی از ه
  ).امکان انجام کلینیکی ماموگرافی وجود داشته باشد

  . در صورت عدم وجود عالئم بدخیمی در ماموگرافی، سونوگرافی مدالیته مورد استفاده بعدی است
  )F.N.Aیا . (بیوپسی بعمل آیددر صورت وجود عالئم بدخیمی در سونوگرافی بایستی از ضایعه 

  )F.N.Aیا . (اگر در ماموگرافی اولیه بدخیمی مطرح باشد می توان بیوپسی از ضایعه انجام داد



  : تبصره
  .بررسی ها در ابتدا بر اساس بررسی علل هورمونی برنامه ریزی می شود) شایعترین علت بزرگی پستان در مردان(در موارد ژنیکوماستی 

  :ی در بیماران مونثتوده های پستان
  .با توجه به سن بیمار نسبت به نوع اقدامات تصمیم گیری می شود

  سال 35بیماران زیر  -1
  .اولین اقدام در این بیماران بررسی سونوگرافی است

  .در صورتیکه توده کیستیک باشد جهت تشخیص بالینی آسپیراسیون صورت گیرد) الف
  .اقدام بعدی است F.N.Aباشد  Complexیا  Solidدر صورتیکه توده ) ب

  :تبصره
سال که به علت دارا بودن شرایط ذیل با ریسک باال محسوب می شوند، می تـوان از مـاموگرافی بـه عنـوان اولـین اقـدام        25در زنان باالی 

  .تشخیصی پس از معاینه کلینیکی در بررسی توده های پستانی استفاده نمود
  در خانواده) قبل از یائسگی(شروع سرطان پستان در سن پایین : الف
  وجود خویشاوندان مبتال به سرطان تخمدان: ب
  تعداد سه نفر یا بیشتر از خویشاوندان مبتال به سرطان پستان: ج
  .سرطان در پستان مقابل دیده شده باشد: د
  :سال 35بیماران باالی  -2

  .ی استاولین اقدام تشخیصی بعد از معاینه کلینیکی در این بیماران ماموگراف
  .در صورت عدم وجود عالئم بدخیمی در ماموگرافی اولیه، سونوگرافی کنترل انجام شود) الف
  .زمانیکه توده در ماموگرافی عالئم غیرعادی نشان دهد) ب

  .باشد اقدام بعدی سونوگرافی است Roundاگر توده 
  )F.N.A. (باشد اقدام بعدی بیوپسی است Spiculareاگر توده 
  :تبصره
  .ردی بدون توجه به سن سونوگرافی وسیله مناسب بررسی بیمار استدر موا
  در زنان حامله و شیرده          -
  بعد از عمل جراحی پستان جهت بررسی تورم ایجاد شده و بررسی دیواره قفسه سینه          -
  بررسی لنف نودهای آگزیالری          -
 :تبصره

هستند انجام مراحل اقدامات تشخیصی توده های پستانی بر اسـاس اولویـت هـای بـالینی توسـط       در کلیه بیمارانی که تحت هورمون تراپی
 .پزشک معالج می باشد

  

  

  

  



  )Pap Smear(راهنمای انجام پاپ اسمیر ): 33(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  ..........................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

همانگونه که استحضار دارید یکی از بررسی های شایع در معاینات ژنیکولوژی انجام پاپ اسمیر در جهت شناسایی احتمال وجـود بـدخیمی   

خیمی انجام پاپ اسمیر به شیوه صحیح در فواصل زمانی مناسب می تواند نقـش مهمـی در شناسـائی زودرس بـد    . های سرویکس می باشد

از طرف دیگر انجام پـاپ اسـمیر بـه شـیوه نادرسـت و تکـرار       . های سرویکس و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از این بدخیمی داشته باشد

بـا  . درمانی کشور قرار دهند -غیرضروری آن نه تنها کمک کننده نیست بلکه می تواند بار مالی فراوانی بر دوش بیماران و سیستم بهداشتی 

خواهشمند است در ابالغ و اجرای صحیح آن در مراکز . ن موارد دستورالعمل ذیل بعنوان راهنمای انجام پاپ اسمیر ارسال میشودتوجه به ای

  .درمانی تحت پوشش آن دانشگاه اهتمام وافر بعمل آید

احتمـال وجـود بـدخیمی    پاپ اسمیر عبارتست از بررسی سیتولوژیک سرویکس در جهت شناسائی سلولهای غیرطبیعی که نشانگر  :تعریف

  .های سرویکس می باشند

نمونه پاپ اسمیر نرمال و قابل اعتماد و در صورت عدم وجود ریسک فاکتورهای خطر می توان تکرار پاپ اسمیر را در هر  3پس از وجود  -1

  .سال یکبار انجام داد و نیازی به تکرار سالیانه پاپ اسمیر نمی باشد 3

 Moderate، دیسـپالزی  HIV Postive, (HPV)رهـای خطـر مثـل عفونـت بـا ویـروس پاپیلومـا        در صورت وجود ریسـک فاکتو  -2

  .سرویکس و یا شک به نئوپالزی سرویکس و وجود رفتارهای پرخطر انجام پاپ اسمیر سالیانه توصیه میشود

پاپ اسمیر نرمال و قابل اعتمـاد داشـته    نمونه 3سالگی و باالتر را در صورتی که حداقل  65تداوم انجام پاپ اسمیر در خانم های سنین  -3

سال گذشته نیز هیچگونه سیتولوژی غیرطبیعی پاپ اسمیر نداشته باشند را با اطمینـان خـاطر مـی تـوان متوقـف       10باشند و در تاریخچه 

  .نمود

ررسی سـیتولوژیک واژن  جهت یک بیماری خوش خیم، دیگر نیازی به انجام ب) خروج کامل سرویکس(پس از انجام هیسترکتومی توتال  -4

توسـط  ) Vaginal Apex(یا کانسر مهـاجم بایـد سـالیانه قلـه واژن      Insituدر صورت انجام هیسترکتومی بدنبال کارسینوم . نمی باشد

  .معاینه واژینال و انجام پاپ اسمیر بررسی شود

سی سرویکس باید طبق شرایط استاندارد و منـدرج  در خانمهایی که هیسترکتومی ساب توتال داشته و سرویکس آنها باقیمانده است، برر -5

  .در دستورالعمل صورت پذیرد

  .توجه شود که تست پاپ اسمیر جهت اسکرینینگ کانسر آندومتر حساسیت بسیار کمی داشته و نباید با این هدف بکار برده شود -6

  :توجه به نکات زیر می تواند ارزشمند باشد -7



البتـه در خانمهـای   (سال اسـت   35-54سنین پرخطر غربالگری سنین بین . ج شدن غربالگری آغاز میشوددر کلیه خانمها پس از مزدو: الف

  ).سال پس از ازدواج غربالگری سرطان سرویکس شروع میشود 3سال یا پائینتر در صورت مزدوج شدن حداکثر تا  18سنین 

صورت لزوم صرفاً توسط پزشک متخصص زنان و زایمان نمونه گیری  انجام پاپ اسمیر در سه ماهه اول دوران حاملگی بالمانع است و در: ب

  .باید انجام شود

  : شرایط تهیه نمونه: ج

بعد از اتمام قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی می توان نمونه پاپ اسمیر را تهیه کرد اما بهترین زمان تهیـه نمونـه حـدود دو هفتـه          -

  .می باشد) تا هجدهم سیکلروز دهم (پس از اولین روز آخرین قاعدگی 

جهت ارسال نمونه به پاتولوژی باید عالوه بر مشخصات کامل بیمار و تاریخ نمونه گیری، سن بیمار، وضعیت سیکل قاعدگی، سابقه      -

 High Riskو ) واژینـال یـا سـرویکال   (، محل تهیه اسـمیر  ...)مثل کرایو، لیزر، بیوپسی، (سیتولوژی غیرطبیعی، درمانهای قبلی 

  )Behtesdaمطابق فرم . (بودن بیمار در صورت وجود حتماً ذکر گردد

ارجـح اسـت   .باید نمونه گیری در وضعیت دورسولیتوتومی روی تخت ژنیکولوژی و با مشاهده کامل سرویکس صورت گیـرد "حتما     -

  .ابتدا اکتوسرویکال و سپس اندوسرویکال نمونه گیری شود

جهـت نمونـه گیـری    ( Spatulaو ) جهـت نمونـه گیـری اندوسـرویکس    ( Cytobrushاسـمیر   وسیله ارجح جهت انجام پاپ     -

میتوان از اسپاچوالهای موجود جهت هر دو نمونـه گیـری     Cytobrushاست که البته در صورت موجود نبودن ) اکتوسرویکس

ممکن است باعث باقی گذاشتن مـواد   نوع پالستیکی نسبت به نوع چوبی ارجح می باشد زیر نوع چوبی» اسپاچوال«. استفاده نمود

 .اضافی در روی الم شود و در صورت استفاده از سواپ پنبه ای حتماً قبل از نمونه گیری با نرمال سالین مرطوب شده باشد

 .هفته پس از زایمان و ترجیحاً با فاصله زمانی بیشتری صورت گیرد 8انجام پاپ اسمیر به دنبال زایمان باید حداقل  -8

توجه شود که تکرار مجـدد نمونـه   . ماه صورت گیرد 6باشد، ارزیابی مجدد در فاصله  Unsatisfactoryصورتیکه پاسخ پاپ اسمیر  در -9

 .هفته از انجام اسمیر قبلی صورت پذیرد 8گیری پاپ اسمیر باید با فاصله زمانی بیشتر از 

باشد، تکرار تست بـا سـیتوبراش بـا    ) Absence of Endocervical Cells(در صورتیکه جواب پاپ اسمیر فاقد سلول اندوسرویکال 

  .رعایت فاصله زمانی از نمونه گیری اول انجام شود

در . است نیاز به تکرار پاپ اسمیر نمـی باشـد  ) Absence of Endocervical cells(در خانمهای منوپوز که پاسخ پاپ اسمیر  -10

  .تکرار  ازمایش با سیتو براش توصیه میگرددصورتیکه احتمال یا شک به وجود مسائل پاتولوژیک 

سال متوالی شـواهدی   5در خانمهایی که سابقه پاپ اسمیر با سلولهای غیرطبیعی دارند پاپ اسمیر سالیانه تکرار میشود تا زمانیکه در  -11

  .سال یکبار صورت می گیرد 3از پاپ اسمیر با سلولهای غیرطبیعی مشاهده نشود و سپس بررسی بصورت 



آزمایشگاههای ارائه دهنده گزارش بررسی الم پاپ اسمیر، باید نظارت و کنترل الزم جهت خواندن سیتولوژی المها توسط پاتولوژیست  -12

  .را داشته باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  راهنمای شتخیص دیابت) : 34(دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده 
  .......علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده / ریاست محترم دانشگاه 

  با سالم و احترام 

با توجه تغییراتی کـه در  . استحضار دارید که دیابت یکی از شایع ترین بیماری های غدد است و البته در جوامع مختلف شیوع متفائتی دارد 

آن در همـه   2همه گیری دیابت بخصوص نـوع , مده است نحوه تغذیه و پیشرفت فن آوری در جوامع بشری پدید آ,شیوه ها و عادات زندگی 

حـدود  , در کشور آمریکا  2002هزینه درمان دیابت در سال , بخش های جامعه انسانی در حال گسترش است بر اساس تحقیقات انجام شده

سه , انواع مختلفی تقسیم می شوداین بیماری به . از کل هزینه نظام سالمت آمریکا را شامل شده است % 10میلیارد دالر یعنی حدود  120

این دستورالعمل بعنوان راهنمای تشخیص دیابت و انـواع  . و دیابت حاملگی  2دیابت نوع ,  1شکل اصلی و شایع آن عبارت اند از دیابت نوع 

در , ات بـه بیمـاران   مستدعی است دستور فرمائید دستورالعمل حاضر بمنظور ارتقاء کیفیت ارائه خـدم . مختلف آن تهیه و تنظیم شده است

  .کلیه مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش آن دانشگاه محترم بحو احسن به اجرا در آید

  :1دیابت نوع  -1

در این بیماری به دالیل . کل بیماران مبتال به دیابت، از آن رنج می برند% 10 -% 15به طور کلی یک بیماری اتوایمیون است که در مجموع 

اگر چه این بیماری بیشـتر در کودکـان و نوجوانـان رخ مـی     . نکراس تخریب می شوند و تولید انسولین متوقف می گرددپا Bمختلف، سلول 

  .دهد، اما بروز آن در سنین باالتر نیز دیده می شود

  :2دیابت نوع  -2

اگـر  (ه این نوع دیابت مبتال می شوند سالگی ب 30مبتالیان بیشتر در میانسالی و به طور عمده پس از . انواع دیابت است% 85 -% 90مسبب 

. اغلب بیماران، چاق یا دارای اضـافه وزن هسـتند و فعالیـت بـدنی انـدکی دارنـد      ). چه سن ابتال به این بیماری پیوسته در حال کاهش است

افزاشی می یابـد، زیـرا اگـر     روز به روز 2شیوع دیابت نوع . اختالل اصلی در این بیماری کمبود تولید انسولین و یا مقاومت نسب به آن است

زنـدگی صـنعتی و شهرنشـینی عامـل     . چه توارث در این بیماری نقش زیادی دارد، اما عوامل محیطی نیز اثر چشم گیری در بروز آن دارنـد 

نفـر بـوده    میلیـون  30در سراسر جهان فقط  1985جمعیت افراد مبتال به دیابت در سال . اصلی افزایش تعداد مبتالیان به این بیماری است

  .خواهند بود 2میلیون نفر خواهد رسید که اغلب آنها نیز مبتال به دیابت نوع  300به بیش از  2025این جمعیت در سال . است

  :دیابت حاملگی -3

عدم تشخیص و درمان دیابت حاملگی موجب افـزایش عـوارض در   . ، یکی از عوارض شایع دوران حاملگی است%5/4دیابت حاملگی با شیوع 

از آنجا که به طور فیزیولوژیک، قند ناشتای خانم های باردار پایین تر از حد معمولی است، کشف این بیماری اهمیت . ادر و جنین می شودم

تقریباً هیچ ارزشی در دوران حاملگی ندارد، لذا برای تشخیص دیابت بارداری باید  FBSبسیار زیادی دارد و انجام آزمایش های روتین نظیر 



در صورتی که خانم بارداری دارای . بارداری استفاده گردد 28تا  24در هفته های  GCT(Glucose Challenge Test)مایش از  آز

 4عالئم خطری همچون سابقه دیابت بارداری در حاملگی قبلی، سابقه فامیلی دیابت، سابقه سقط، مرده زایی و یا تولد نـوزاد بـا وزن بـاالی    

  .قرار گیرد GCTاجعه و بدون توجه به سن بارداری باید تحت آزمایش کیلوگرم باشد در اولین مر

  :معیارهای تشیخص دیابت

کشوری دیابت با توجه به معیارهای تعیین شده از طرف سازمان های بین المللی و انجمن های علمی جهان و بـا در نظـر    -کمیته ی علمی 

ایران، معیارهای زیر را برای برنامه ی کشوری پیشگیری و کنترل دیابت ) تماعیاقتصادی، فرهنگی و اج(گرفتن شرایط و امکانات منطقه ای 

  :تعیین و تصویب کرده است

  .معمولی است  110mg/d1قند پالسمای خون وریدی ناشتا کمتر از  -1

ولی قنـد خـون ناشـتای غیرمعمـ     126mg/d1و کمتـر از   110mg/d1قند پالسمای خـون وردیـدی ناشـتا مسـاوی یـا بیشـتر از        -2

)Impaired Fasting Glucose :IFG (140گرم گلوکز خوراکی بین  75ساعت پس از مصرف  2قند پالسمای خون وریدی . است 

  .است) Impaired Glucose Tolersance :IGT(اختالل تحمل گلوکز  199تا 

  .دیابتیک محسوب میشوداست، فرد  126mg/d1اگر در دو نوبت قند پالسمای خون وریدی ناشتا مساوی یا بیشتر از  -3

باشد، ابـتال بـه دیابـت     200mg/dlگرم گلوکز خوراکی مساوی یا بیشتر از  75ساعت بعد از مصرف  2اگر قند پالسمای خون وردیدی  -4

  .قطعی است

نین با عالئـم  باشد و همچ 200mg/dlاگر طی دو نوبت قند پالسما در شرایط غیرناشتا، در هر زمان جواب آزمایش مساوی یا بیشتر از  -5

  .همراه شود، فرد مبتال به دیابت است) پرنوشی، پرخوری، پرادراری(بالینی 

  .را پره دیابتی می نامند IGTیا  IFGتشخیص افراد پره دیابتی مبتالیان به  -6

  )Gestational Diabetes Mellitus :GDM(تشخیص دیابت حاملگی  -3

  .های بعدی بدان اشاره می شودمعیارهای جداگانه ای دارد که در دستورالعمل 

  اهداف درمان دیابت و کنترل متابولیک

اصـالح عوامـل خطـرزای    . هدف از درمان، پایین آوردن میزان قند خون به حد مطلوب و ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت است

در ابتـدای مرحلـهء   . باال از دیگر اهداف درمـان اسـت   بیماری قلبی عروقی مثل استعمال دخانیات، هیپرلیپیدمی، چاقی و کنترل فشار خون

  .اهداف درمان دستیابی به شرایط موجود در جدول زیر است. _درمان الزم است اهداف درمان برای فرد مبتال به دیابت توضیح داده شود

  

  



 کنترل بد قابل قبول حد مطلوب 

 موجود باشد از بین بروند از بین بروند عالئم دیابت

 >120mg/d1 Mg/d1 140≥ 140mg/d1-70 سمای خون وریدی ناشتاقند پال

ساعت بعد از مصرف  2قند پالسما 

 غذا
90-140mg/d1 160mg/d1≥ 180mg/d1< 

 >200mg/d1> 200-240mg/d1≥ 240mg/d1 کلسترول

 >150mg/d1> 200mg/d1≥ 200mg/d1 تری گلیسیرید

LDL 100mg/d1> 130mg/d1≥ 130mg/d1< 

HDL 
45mg/d1< در مردها  

50mg/d1< در زن ها 

35-45mg/d1 در مردها  

45-50 mg/d1 در زن ها

35mg/d1> در مردها  

45mg/d1> در زن ها 

 >120/80mm/Hg≥ 130/80 mm/Hg≥ 130/80 mm/Hg فشار خون

HbA1C 
در محدوده ی طبیعی بر 

 حسب روش آزمایش

بیش از حداکثر % 1کمتر از 

محدوده ی طبیعی بر حسب 

 شروش آزمای

بیش از % 1مساوی یا بیشتر از 

حداکثر محدوده ی طبیعی بر 

 حسب نوع آزمایش

 به باال BMI 20-25Kg/m2 25-27Kg/m2 27Kg/m2نمایه توده ی بدنی 

  

:(Bady Mass Index)BMI   یا نمایه توده بدنی که برای محاسبه آن باید از نمـوگرامBMI   وزن(اسـتفاده کـرد ›KG ‹   تقسـیم بـر

  )›  m2‹مجذور قد

  پایش کنترل دیابت

  .نداشتن عالمت را نباید به عنوان یک نشانه کنترل خوب قند در نظر گرفت. همواره باید کنترل قند خون پایش شود

نحوه، روش و تناوب زمان پایش بستگی به نوع درمان، امکانات منطقه ای و دسترسی به امکانات . باید بیماران را به خود پایشی تشویق نمود

  .بیمار داردو وضعیت 

  :روشهای پایش عبارتند از

  اندازه گیری قند خون -1

  و یا فروکتوزآمین HbA1Cاندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله یا  -2



 8اندازه گیری قند خون بازتابی از میزان گلوکز خون در طی چند ساعت گذشته است، اما برای پی بردن به میـزان متوسـط قنـد خـون در     

  .استفاده میشود HbA1Cیا ) GHb(به نام هموگلوبین گلیکوزیله هفته، از پارامتری 

گلوکز به آسانی وارد گلبول های قرمز شده و طی یک واکنش غیرآنزیمی، کند، غیرقابل برگشت و متناسب با غلظت گلوکز سـرم، در عـرض   

و نیمه ) هفته 6-7(ه عمر واقعی گلبول های قرمز بنابراین با توجه به نیم. روز عمر گلبولهای قرمز، به اجزای هموگلوبین متصل میشود 120

هفته ی گذشته بـوده و   6-8، سطح هموگلوبین گلیکوزیله در خون نشان دهنده ی متوسط قند خون در طی )هفته 8-9(عمر تئوریک آنها 

بـه همـین علـت بـرای     . ولی برسدبرابر مقدار معم 2-3بسته به مقدار هیپرگلیسمی ممکن است به  1میزان آن در افراد مبتال به دیابت نوع 

بین غلظت هموگلوبین گلیکوزیله و متوسط قند خـون  . کنترل دراز مدت دیابت و ارزیابی میزان موفقیت درمان از این روش استفاده میشود

ا افـزایش یـ   mg%35-%30افزایش یا کـاهش در مقـدار هموگلـوبین گلیکوزیلـه، حـدود      % 1همبستگی باالیی وجود دارد، به طوری که 

  .هفته گذشته را نشان می دهد 6-8کاهش در متوسط قند خون طی 

به طوری که با روشهای مرسوی . براساس مطالعات مختلف بهترین هدف درمانی در افراد مبتال به دیابت، تعدیل هموگلوبین گلیکوزیله است

بوده و حد مطلوب ، حـداکثر حـد معمـول، و میـزان     اندازه گیری در ایران، معیار کنترل هیپرگلیسمی بر اساس هموگلوبین، به صورت ذیل 

  :بیشتر است% 1قابل قبول آن 

  WHO = %4-%2/5تیوباربی اسید فسفریک، هیدروکسی متیل فورفورال طبق روش (حد معمول با روش کلریمتریک  _

  %7.5-%5= حد معمول با روش وابسته به کروماتوگرافی  _

  %7.5-%5= ) آگار ژل(حد معمول با روش الکتروفورز  _

ماه  در نهایت به منظور دستیابی به یک استاندارد برای مراقبت پزشکی از افراد مبتال به دیابت، اندازه گیری میزان هموگلوبین گلیکوزیله سه

 .توصیه میشود 2ماه یکبار در دیابت نوع  6و حداقل  1یکبار در دیابت نوع 

آزمـایش ادرار از نظـر   ) تهوع و استفراغ و یا افزایش شدید و ناگهانی عالئـم دیابـت   بی اشتهایی،(در صورت مشکوک بودن به کتواسیدوز  -3

  .وجود کتون موثر است

در موارد استثناء کـه بیمـار   . پایش مطلوب، توسط خود بیمار و از طریق اندازه گیری مستمر قند خون با دستگاه گلوکومتر انجام میشود -4

  .نوارهای آزمایش قند ادرار مجاز است به گلوکومتر دسترسی ندارد، استفاده از

  

  

  

  



  راهنمای مراقبت از دیابت در طول حاملگی ) :35(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 
  ........دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام 

بـا توجـه تغییراتـی کـه در     .دد است و البته در جوامع مختلف شیوع متفـاوتی دارد  استحضار دارید که دیابت یکی از شایعترین بیماریهای غ

آن در همـه   2همه گیری دیابت بخصوص نوع ,نحوه تغذیه و پیشرفت فن آوری در جوامع بشری پدید آمده است  ,شیوه ها و عادات زندگی 

ی که نیاز مند مراقبت مضاعفی در مقوله بیماری دیابت هستند گروه ویژهای از بیماران دیابت. بخشهای جامعه انسانی در حال گسترش است

بـه دلیـل عـواملی همچـون     , خانم های بارداری هستند که یا پیش از شروع بارداری به دیابت مبتال بوده اند و یا پـس از شـروع بـارداری    , 

  :به دو صورت بروز میکنددیابت در حاملگی , بنابر این . دیابت در آنها پدیدار شده است , استعداد زمینه ای 

  )Gestational Diabetes Mellitus: GDM(دیابت حاملگی  -1

  )Pre - Gestational Diabetes Mellitus: Pre - GDM(دیابت قبل از حاملگی  -2

انشـگاه تحـت   خواهشـمندم دسـتور فرمائیـد در د   . در اینجا بر اساس تقسیم بندی فوق بشرح نحوه مراقبت از این بیماران پرداخته میشـود  

  . پوشش حضرتعالی این دستورالعمل در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه بنحو مناسب به اجرا در اید

  )GDM(دیابت حاملگی  -1

عدم تحول کربوهیدارت ها با درجه های مختلف که برای اولین بار در دوران حاملگی بـروز مـی کنـد دیابـت حـاملگی      : تقسیم بندی -1-1

  .تقسیم می شوند» بدون عالمت«و » عالمت دار«این افراد به دو گروه مهم . ودنامیده میش

. ابتال به دیابت در این گروه، عالئمی مانند پرنوشی، پرخوری، پرادراری، کاهش وزن، گیجی، اختالل های بینایی دارد: عالمت دار: الف -1-1

  .در این گروه انجام آزمایش تحمل گلوکز لزومی ندارد. باال است نیز در آنها HbA1Cقند خون این افراد غیرمعمولی بوده و درصد 

اکثر مبتالیـان  . ابتال به دیابت در این گروه بدون عالئم خواهد بود و مشکل اصلی در این گروه تشخیص بیماری است: ب بدون عالمت-1-1

برای تشخیص دیابـت  . حاملگی بدون عالئم بالینی است موارد دیابت% 70به دیابت حاملگی در این گروه قرار می گیرند، به طوری که حدود 

در مادر با مـرگ و  % 30در نوزاد و تا % 90عدم کنترل دیابت تا (در این گروه از بیماران با هدف جلوگیری و کاهش عوارض در مادر و جنین 

بـه عـالوه، ایـن افـراد در     . ری اسـت جستجوی زودرس این اختالل با کمک آزمایش غربالگری طی دوره ی حاملگی ضـرو ). میر همراه است

  .معرض خطر ابتال به دیابت هستند و جستجوی دیابت حاملگی، امکان انجام اقدام های پیشگیرانه را فراهم می کند

  .است 56mg/d1-55پایین تر از حد معمول بوده و به طور معمول بین % 20در دیابت حاملگی بدون عالمت قند خون مادر باردار حدود 

  .استروژن، پروژسترون، پروالکتین و کورتیزول: های متعددی در بدن اثر دیابتوژنیک دارند که مهم ترین آنها عبارتند از هورمون

  :نحوه ی غربالگری دیابت حاملگی -1-2



 4نـوزاد  بـار سـقط خـود بـه خـودی، تولـد        2دارای سابقه ی مرده زایی، حـداقل  (در اولین مراجعه چنانچه زن باردار در معرض خطر باشد 

بایـد  ) قبل از حاملگی 30kg/m2مساوی یا بیشتر از  BMIکیلوگرم و بیشتر، سابقه ی دیابت در افراد درجه یک خانواده و چاقی به معنی 

چنانچه پالسمای وریدی در نتیجه ی آزمـایش یـک سـاعته ی قنـد     . گرم گلوکز در شرایط غیرناشتا انجام شود 50با  GCT1یک آزمایش 

در . حـاملگی بایـد آزمـایش تکـرار شـود      24-28اما در هفته هـای  . باشد، احتمال دیابت حاملگی منتفی است 130mg/d1خون کمتر از 

گرم گلوکز انجـام شـود و تفسـیر     100تا سه ساعت با  OGTTباشد، باید  130mg/d1صورتی که نتیجه ی آزمایش مساوی یا بیشتر از 

  .هفتگی صورت گیرد 24-28نتایج مانند آزمایش 

  مراقبت از دیابت حاملگی -1-3

  :در مراقبت و درمان افراد مبتال به دیابت حاملگی، باید به موارد ذیل توجه شود

  90mg/d1-60        قند پالسمای ناشتا

  <120mg/d1      قند دو ساعت بعد از غذا

  <105mg/d1      قند قبل از هر وعده ی غذایی

  :اهداف درمانی 1-3-1

کلیه در دوران حاملگی از طریق انجام آزمایش آلبومین ادرار و بررسی افتالموسکوپیک ضروری است که  بررسی کامل عوارض چشمی و: الف

  .بیمار باید جهت انجام آنها به واحد دیابت ارجاع شود

فتـه یکبـار   ه 2-4به طور معمول توصیه میشود . انجام شود) در فواصل کمتر(در دوران حاملگی، پیگیری و مراقبت باید به تناوب بیشتر : ب

  .در صورت لزوم مدت زمان بررسی کوتاه تر می شود. بررسی انجام شود

وزن ایـده  % 20باالی (و برای خانم های باردار و چاق  30Kcal/Kg/dayکالری مورد نیاز برای خانم های باردار به وزن مطلوب حدود : ج

  .وردن بیشتر و مقدار مصرف کم باشدبه تاکید توصیه میشود دفعه های غذا خ. است 24Kcal/kg/dayحدود ) آل

شروع کنترل دیابت حاملگی در واحد دیابت خواهد بود و پس از آن ممکن است با نظارت واحد دیابت توسط پزشـک تـیم دیابـت ادامـه     : د

  .یابد

  .سبب بهبود کنترل دیابت میشود) مانند بازو(ورزش و فعالیت در اندام فوقانی : ه

  .منع استعمال دارند ACELsتیل دوپا و هیدراالزین بی خطر بوده، ولی در صورت هیپرتانسیون، م: و

بـا  . و حاملگی شایع بوده و بایـد در دوران حـاملگی و پـس از زایمـان انجـام شـود       1اختالل آزمایش های عملکرد تیروئید در دیابت نوع : ز

  .دمشاهده ی هرگونه اختالل در آزمایش ها، بیمار باید به واحد دیابت ارجاع شو

  .ممکن است عالئم چشمی در دوران حاملگی بیماران مبتال به رتینوپانی دیابتی تشدید شود: ح



هفتگی بوده و بایـد نسـبت لسـیتین بـه      36زمان مناسب برای بستری در بیمارستان به طور معمول دو هفته قبل از زایمان یعنی حدود : ط

ی درجه بلوغ سورفاکتانت ریه جنین جهت پیشگیری از سندرم دیسـترس تنفسـی   ، مایع آمنیوتیک برای ارزیاب)L/S ratio(اسفنگومیلین 

)RDS (با این حال ارزیابی نوزاد پس از تولد از نظر عوارض زودرسی مانند . اندازه گیری شودRDS و یا هیپوگلیسمی ضروری است.  

  .اطمینان نیست  اندازه گیری گلوکز ادرار در دوران حاملگی به علت تغییر آستانه ی کلیه قابل: ی

البته بعضی از بیماران با دو تزریق روزانه یا . بار در روز تقسیم شود 3-4در طول مدت درمان ترجیح داده می شود که تزریق انسولین به : ک

زیر نظـر پزشـک   در هر صورت کنترل و درمان زن باردار مبتال به دیابت باید . مخلوط انسولین با اثر کوتاه و متوسط به خوبی کنترل میشوند

  .یا پزشک عمومی دوره دیده انجام شود) فوق تخصص غدد یا متخصص  داخلی(متخصص 

زایمان باید با همکاری پزشک متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد و یا پزشک عمومی دوره دیده و متخصص زنان و زایمان انجام شـود  : ل

  .ه و مشکلی نخواهد داشتو در مواردی که دیابت به خوبی کنترل شود زایمان طبیعی بود

در مراقبت بعد از زایمان باید کنترل قند خون با تناوب کمتری انجام شود و دز انسولین به منظور اجتناب از هیپوگلیسمی دوباره تنظـیم  : م

  .زیر در این مرحله نیاز به آن کمتر است و دز کمتری الزم خواهد شد. شود

هفتـه پـس از خـتم حـاملگی      6در زنان مبتال به دیابت حاملگی باید . باید پیگیری و معاینه شوند بعد از زایمان GDMزنان باردار مبتال به 

اسـتاندارد انجـام شـود و در صـورتی کـه قنـد پالسـمای خـون وریـدی ناشـتا کمتـر از             OGTTیـا   FBS) از نظر وجـود دیابـت  (دوباره 

126mg/d1 200گرم گلـوکز کمتـر از    75ف ساعت بعد از مصر 2یا چنانچه قند پالسمای وریدی   باشدmg/dl    زن مبـتال بـه دیابـت ،

باشـد یـا    126mg/d1اگر قند خون ناشتا مساوی یا بیشـتر از  . نیست، ولی به دلیل داشتن سابقه ی دیابت حاملگی در معرض خطر است

  .یابت بوده و بیمار استباشد، زن مبتال به د 200mg/d1گرم گلوکز مساوی یا بیشتر از  75ساعت بعد از مصرف  2قند پالسمای 

  )Pre-GDM(دیابت قبل از حاملگی  -2

آموزش و درمان زنان مبتال به دیابت که قصد حاملگی دارند، باید چند ماه قبل از حاملگی انجام شود، همچنین بایـد  : هدف از مراقبت -2-1

یپرگلیسـمی عامـل اصـلی مالفورماسـیون هـای      الزم به ذکـر اسـت کـه ه   . از کنترل دقیق قند خون در هفته های اول حاملگی مطمئن شد

  .هفته ی اول حاملگی است 8مادرزادی به خصوص در 

زنانی که با داروهای خوراکی به خوبی تحت کنترل هستند، در صورت تصمیم برای حاملگی باید قبل از حـاملگی، درمـان آنهـا بـه      -2-1-1

  .انسولین تغییر کند

در غیـر  . حت درمان هستند، باید تا زمانی که کنترل خوب انجام میشود، درمان اولیه ادامه پیدا کنـد زنانی که تنها با رژیم غذایی ت -2-1-2

  .اینصورت، انسولین درمانی شروع میشود

  



  هدف این است که سطح گلوکز قبل و بعد از غذا معمولی یا در .به طور کلی باید قبل از حاملگی به معیارهای هدف درمان رسید

 .در حد معمول باشد) در صورت دسترسی( HbA1Cهفته قبل از حاملگی، میزان  2-6و حد معمول بوده 

زنانی که فشار خون باال دارند، باید داروهای کنترل فشار خون آنها به متیل دوپـا، هیـدراالزین یـا سـایر داروهـای مجـاز در دوران        -2-1-3

  .حاملگی تبدیل شود

  .ید قبل از حاملگی توسط واحد دیابت انجام شوددر صورت وجود عوارض دیابت، کنترل آنها با

  مصوبه ی کمیته ی علمی کشوری دیابت در باره ی غربالگری دیابت حاملگی
  :حاملگی  28-24گرم گلوکز با شرایط غیر ناشتا در هفته های  50با GCTانجام آزمایش 

اگـر قنـد    ;شـد دیابـت حـاملگی منتفـی اسـت     با130mg/dlساعت بعد از مصرف گلوکز کمتـر از   1اگر قند پالسمای خون وریدی 
یا بیشتر باشد مشکوک تلقی میشود و باید برای ایـن فـرد دوبـاره     130mg/dlساعت بعد از مصرف گلوکز  1پالسمای خون وریدی 

  ).OGTTاستاندارد(گرم گلوکز در شرایط ناشتا انجام شود100ساعت با  3آزمایش تحمل گلوکز تا 
گرم کربوهیدرات مصـرف کنـد و    200-150روز قبل از آزمایش روزانه  3ساعته باید بیمار حداقل  3کز برای انجام آزمایش تحمل گلو

  .در ضمن نوشیدن آب در طی این مدت مانعی ندارد)ساعت 8حداقل (از نیمه شب قبل از روز آزمایش ناشتا باشد
در خـانم هـای بـاردار    )کـارپنتر -سـتان بر اساس معیارهای کو(گرم گلوکز 100مقادیر معمولی قند پالسما بعد از مصرف 

  :عبارتند از
  95mg/dl<قند پالسمای ناشتا                                           

  <OGTT                       180mg/dlقند یک ساعت بعد از 
 ≤OGTT                             155mg/dlقند دو ساعت بعد از

 <OGTT                      140mg/dlقند سه ساعت بعد از 
 .اگر دو نمونه خون مساوی یا بیشتر از مقدارهای زیر باشد آزمایش تحمل گلوکز مختل می شود -
نمونه ی اندازه گیـری مزبـور غیـر معمـول      4اگر فقط یک نمونه از . فرد مبتال به دیابت حاملگی است , مختل باشد  GTTچنانچه -

 .گرم گلوکز انجام شود100سه ساعته با  OGTTحاملگی دو باره  36-32ته های باشد باید یک ماه دیگر در هف
نمونه اندازه گیری مزبور مختل باشد آزمایش تحمل گلوکز مختل بوده و فرد بـه دیابـت حـاملگی مبـتال      4اگر دو نمونه یا بیشتر از  -

  . باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند  GDMزنان باردار مبتال به . است 
باشد تشـخیص دیابـت قطعـی اسـت و اگـر       126mg/dlاگر در هر ساعتی از روز قند پالسمای زن باردار مساوی یا بیشتر از : کر تذ

 .انجام شود GCTباشد باید -126mg/dl  105بین
  

  

  

  

  

  



  راهنـمــای نفروپاتــی دیابتــی) : 36(دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده 

پیش از این نیز دستورالعمل های . ر جدی و دارای اولویت مهم در نظام سالمت همه کشورهای جهان است دیابت یکی از بیماریهای بسیا
. از مراقبتهای مدیریت شده در خصوص قسمتهایی از روند مراقبت از بیماران دیابتی محضر حضرتعالی ارسال شده است  35و  34شماره 

مورد نحوه مراقبت از بیماران مبتال به نفروپاتی در زمینه دیابت است ، در کلیه مراکز خواهشمندم دستور فرمایید دستورالعمل حاضر که در 
 .بهداشتی و درمانی تابعه آن دانشگاه محترم به اجرا در آید 

  مقدمه -1

ه تنهایی به صورت امروزه دیابت ب. نفروپاتی دیابتی یکی از عوارض مهم دیابت و یکی از علت های اصلی مرگ در افراد مبتال به دیابت است 
  :شایع ترین علت بیماری مرحله ی نهایی کلیه ها در ایاالت متحده و اروپاه در آمده ، و این به خاطر واقعیت های ذیل است 

  .، رو به افزایش است  2میزان شیوع دیابت به ویژه نوع ) 1

  .افراد مبتال به دیابت امروز بیشتر از گذشته زنده می مانند ) 2

بیش از پیش افراد دیابتیک مبتال به بیماری مرحله ی نهایی کلیه ها ، برای درمان بیماری مرحله ی نهایی کلیه پذیرفته می امروزه ) 3
  .شوند 

از موارد جدید بیماری مرحله ی نهایی کلیه را تشکیل می داد و هزینه ی % 40در کشور آمریکا ، نفروپاتی دیابتیک حدود  1997در سال 
  .میلیارد دالر نیز باالتر بود  6/15ز درمان بیماران ا

در  اما جدای از عوارض بالینی ناشی از نفروپاتی دیابتی ، نفروپاتی دیابتی از جمله عوامل مهم ایجاد ناتوانی و در نتیجه افزایش هزینه ها
ارسایی مزمن کلیه مشخص می و در نهایت ن GFRنفروپاتی با عالئم افزایش فشار خون ، پروتئینوری و کاهش . سالمت هر کشور است 

به عالوه نفروپاتی دیابتی هم . به دیالیز و پیوند کلیه منجر شود )  ESRD(شود وممکن است به نارسایی شدید کلیه و در مرحله ی آخر 
  .اکنون یکی از مهم ترین علت های نارسایی مزمن کلیه محسوب می شود 

دیده می شود و به طور قطع  2بیماران مبتال به دیابت نوع % 20-% 25و در  1دیابت نوع بیماران مبتال به % 30 - % 50نفروپاتی دیابتی در 
  .استعداد ژنتیکی ، هیپرگلیسمی و هیپرتانسیون در ایجاد و تشدید آن موثر است 

  .از عالئم اولیه نفروپاتی بالینی پروتئینوری است که به صورت میکروآلبومینوری ظاهر می شود 

  :نفروپاتی دیابتی شامل پنج مرحله است : نفروپاتی دیابتی  مراحل پیشرفت - 2

  .هیپرفیلتراسیون گلومرولی و رنو مگالی  -2-1

و نیز میکروآلبومینوری به دنبال فعالیت بدنی ) ضخیم شدن مامبران بازال ، افزایش ماتریکس مزانژیوم(لزیون های ابتدایی گلومرولی  -2-2
  و ورزش

  ساعت و یا دفع پروتئین 24در  mg/1 200-20ل دفع ادراری آلبومین به میزان میکروآلبومینوری معاد-2-3



. میکروآلبومینوری عالئم نامساعدی داشته و نشانه ای از پیشرفت بیماری است . ساعت است  24در  mg/1 300-30به میزان 
میکروآلبومینوری ممکن است توسط . رددا RIAآشکار نشده و نیاز به روش های حساسی مانند  Dipstickمیکروآلبومینوری توسط 

همچنین دفع اداری . هیپرتانسیون ، هیپرگلیسمی ، فعالیت بدنی ، عفونت های ادراری ، هیپرولمی و مصرف زیاد پروتئین تشدید شود 
  .آلبومین حتی در یک فرد خاص ممکن است از روزی به روز دیگر تفاوت قابل توجهی داشته باشد 

ساعت می رسدویا دفع  24میلی گرم در لیتر در  200که در این حالت دفع آلبومین بیش از  GFRو کاهش  ماکروآلبومینوری-2-4
به میزان یک  GFRماکروآلبومینوری در صورت عدم دخالت سبب کاهش .ساعت می رسد 24در لیتر در  mg 300پروتئن به بیشتر از 

  .میلی لیتر در دقیقه در ماه می شود 



  راهنمای رتینوپاتی در بیماری دیابت :  )37(های مدیریت شده  دستورالعمل مراقبت
  .......دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ریاست محترم دانشگاه

 با سالم و احترام 

به دیابـت در  به نحوه ی بررسی و درمان بیماران مبتال  36, 35, 34مستحضر هستید که در دستورالعملهای مراقبتهای مدیریت شده شماره 

کـه  (این دستورالعمل نیز نحوه ی مراقبت از بیماران مبتال به دیابت را در زمینه پیشـگیری و درمـان رتینوپـاتی    , برخی از ابعاد پرداخته شد

. مشـخص مـی نمایـد    ) یکی از عوارض دراز مدت بیماری دیابت محسوب می شود و اثر قابل توجهی بر روی کیفیـت زنـدگی بیمـاران دارد   

در طول دو دهـه ی نخسـت   . ساله به شمار می رود  20-74نوپاتی دیابتیک شایع ترین علت موارد جدید نابینائی در بین افراد بزرگسال رتی

  .دچار رتینوپاتی می شوند 2افراد مبتال به دیابت نوع % 60و بیشتراز  1تمام افراد مبتال به دیابت نوع  "بیماری تقریبا

این دستورالعمل به دقـت بـه اجـراء     , د در کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی تحت پوشش آن دانشگاه محترمخواهشمند است دستور فرمائی

  . در آید

  مقدمه -1

سـال اول ابـتالی بیمـاران بـه      5رتینوپاتی واضح و مشخص در . برابر افراد عادی است 25خطر ضایعه های چشمی در افراد مبتال به دیابت 

بیمـاران مبـتال بـه رتینوپـاتی     % 20ممکن است تا  2در بدو تشخیص دیابت نوع . لوغ کمتر و به ندرت ایجاد میشودو قبل از ب  1دیابت نوع 

در حـال حاضـر، دیابـت    . سال آینده به درجه هایی از رتینوپـاتی مبـتال خواهنـد شـد     10-15همچنین تعداد زیادی از بیماران طی . باشند

  .می گردد و رتینوپاتی عامل اصلی اختالل های بینایی در افراد مبتال به دیابت استشایعترین علت کوری در افراد بالغ محسوب 

رتینوپاتی در اصل به علت های مختلف از جمله کاهش سیرکوالسیون کاپیلرهای رتین و افزایش غلظت خون بوجود می آید کـه در نهایـت   

ا از دست رفتن سلول های پری سـیت و تغییـرات همودینامیـک،    ب. می شود) پری سیت(موجب از دست رفتن سلولهای پشتیبان آندوتلیوم 

  .حمایت دیواره ی عروقی کمتر می گردد و در نهایت موجب تراوش چربی و پروتئین از دیواره ی عروقی و تشکیل اگزودای سخت می شود

 .عدم کنترل دقیق دیابت موجب افزایش بروز رتینوپاتی میشود

  عالئم رتینوپاتی -2

  :پاتی عبارتند ازعالئم رتینو

  تاری دید -2-1

  دوبینی -2-2

  کاتاراکت -2-3

  کاهش تیزبینی -2-4



  کاهش ناگهانی دید -2-5

  انواع رتینوپاتی دیابتی -3

تا رتینوپاتی دیابتیـک پرولیفراتیـو   ) که با افزایش نفوذپذیری عروق مشخص می شود(انواع رتینوپاتی دیابتی از اشکال غیرپرولیفراتیو خفیف 

. ادم مـاکوال، در تمـام مراحـل رتینوپـاتی ممکـن اسـت بـروز کنـد        . متغییر است) که با بسته شدن عروق مشخص میشود(تا شدید متوسط 

  .مشخصه ادم ماکوال، ضخیم شدن رتین در نتیجه وجود عروق خونی است که در نهایت منجر به نشت مایعات از این عروق می گردد

  )متوسط، شدیدخفیف، (رتینوپاتی زمینه ای دیابتی . 1

  رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی. 2

  .در هر مرحله از مراحل باال می توانیم اگزودا و ادم ماکوال را داشته باشیم

 Vascular(مرحله ی پرولیفراتیو با نئوواسکوالریزاسیون مشخص می شود، زیرا ایسکمی ناحیه ی رتین موجب ترشح عامل رشد عروقـی  

Endothelial Growth Factor:VEGF (و تولید عروق جدید بیشتر در ناحیه ی تامپورال و سر عصب اپتیک میشود.  

  درمان رتینوپاتی -4

از لحاظ درمانی در مراحل شروع رتینوپاتی و ایجاد میکروآنوریسم، که با آنژیوگرافی فلوئورسین میشخص میشـود، درمـان بـا لیـزر و      - 4-1

گوالسیون با لیزر از کاهش شدید بینایی در اثر رتینوپاتی پرولیفراتیو نیز جلوگیری مـی کنـد و   فتوکوا. توسط افتالمولوژیست انجام می گیرد

ولی متاسفانه بسیاری از مناطق فاقد تجهیزات الزم و پرسنل کارآزموده بـرای انجـام اقـدام    . در بیماران با ادم ماکوال هم بسیار سودمند است

ه میشود فتوکوآگوالسیون پراکنده تا زمان بروز بیماری رتینوپاتی دیـابتی غیرپرولیفراتیـو   توصی. های تشخیصی و درمانی این عارضه هستند

  .خفیف تا متوسط به تاخیر افتد

 -% 10(است که در سنین پائین تر و با شیوع بیشـتری   Snow flakeعارضه ی کاتاراکت در افراد مبتال به دیابت از نوع کاتاراکت  -4-2

  .یابت دیده میشود و درمان آن از طریق جراحی صورت می گیرددر افراد مبتال به د%) 4

  .خونریزی داخل ویتره و دکولمان رتین از عوارض مراحل پیشرفته ی رتینوپاتی است -4-3

ادم ماکوال که موجب کاهش ناگهانی دید میشود، به علت وجود اگزودا در ناحیه ی ماکوال بوده و با مصرف دارو وعمـل جراحـی قابـل     -4-4

  .رمان استد

  .فشار خون باال یک عالمت خطر ثابت شده برای ادم ماکوال بوده و نشانه ی وجود رتینوپاتی پرولیفراتیو است -4-5

  

  

  



  برنامه های معاینات افتالمولوژیک - 1جدول شماره ی 

 *حداقل پیگیری معمول  توصیه ی زمان نخستین معاینه گروه بیماران

 1دیابت نوع 
ز تشخیص دیابت، سال پس ا 3-5ظرف 

**ساله یا بزرگتر است 10زمانی که بیمار 
 سالیانه

 سالیانه در زمان تشخیص دیابت 2دیابت نوع 

 حاملگی توام با ابتال به دیابت از قبل
پیش از شروع حاملگی و در طول سه ماه 

 نخست

بسته به صالح دید پزشک، و با توجه به 

نتایج حاصل از معاینه در سه ماهه ی 

 نخست

  .یافته های غیرطبیعی پیگیری های بیشتری را الزم می سازند*

از ایـن رو الزم   ;پارهای از شواهد نشان می دهند که طول مدت دیابت قبل از بلوغ ممکن است در بروز عوارض میکروواسکولر مهم باشد**

  .  است هنگام عملی ساختن این توصیه در هر فرد بیمار از قضاوت بالینی خویش کمک بگیریم

  نحوه ی ارزیابی وجود رتینوپاتی -5

ولی در افراد مبتال به دیابت . سال بعد از شروع و تشخیص بیماری آغاز میشود 5، معاینه ی چشم 1به طور کلی در افراد مبتال به دیابت نوع 

  .ی چشم انجام گیردبه علت آن که از زمان و مدت بیماری اطالع دقیقی نداریم باید در بدو تشخیص بیماری معاینه  2نوع 

مراقبت افراد مبتال به دیابت از نظر رتینوپاتی، در صورتی که بیمار اعتراضی نداشته باشد باید در ابتدای تشـخیص و سـپس سـاالنه توسـط     

ر ماه متغیـ  3 - 12چشم پزشک انجام شود و در صورت درگیری رتین برحسب میزان درگیری از ضایعه متوسط تا شدید، زمان مراقبت بین 

  .خواهد بود که بر حسب تصمیم چشم پزشک تعیین میشود

معاینه های چشم باید شامل شرح حال و سابقه ی عالئم بینایی، گلوکوم و کاتاراکت و معاینه ی فیزیکی شامل معاینـه ی میـزان تیربینـی،    

  .اندازه گیری فشار چشم و معاینه ی فوندوس با افتالموسکوپ باشد

  پاتی و کاهش بینایینحوه پیشگیری از رتینو -6

  )مهم ترین عامل پیشگیری از پیشرفت رتینوپاتی(کنترل مطلوب قند خون  -6-1

  )تعدیل و به تعویق انداختن رتینوپاتی(کنترل دقیق فشار خون  -6-2

  جستجو و درمان زودرس تغییرات رتین -6-3

  جستجو و درمان زودرس کاتاراکت -6-4

  جستجو و درمان زودرس گلوکوم -6-5



  راهنمای تزریق پالکت :  )38(تورالعمل مراقبت های مدیریت شده دس
  ...........دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ ریاست محترم دانشگاه 

  با سالم و احترام 

ت و گاه باعث اتـالف  هماهنگونه که مستحضرید هستید مصرف بی رویه و غیر علمی فرآورده های خونی عالوه بر اینکه در بردارنده هزینه اس

وقت در فرآیند درمان می گردد، می تواند منجر به بروز عوارض ناخواسـته در بیمـاران نیـز گـردد و در عـین حـال گـاه مصـرف بـی رویـه           

 راهنمای زیر به منظور بهینـه سـاختن اسـتفاده از   . محصوالت خونی، منجر به کمبود این محصوالت جهت تجویز به افراد نیازمند نیز میشود

مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا این دستورالعمل . پالکت با استفاده از منابع روز آمد پزشکی و نظر انجمنهای تخصصی تهیه شده است

  .در مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه به نحو مطلوب اجرا گردد

  :اندیکاسیون های تزریق پالکت

  :خونریزی فعال

  .و یا اختالل در عملکرد پالکتها باشد) در میکرولیتر 150000شمارش پالکت کمتر از (رومبوسیتوپنی در مواردی که خونریزی به علت ت

  :پروفیالکسی

  در میکرو لیتر دارند 000/20در بیمارانی که به علت بدخیمی تحت کموتراپی قرار گرفته اند و پالکت کمتر از      

  .در میکرولیتر دارند 000/10در بیمارانی که به هر دلیل پالکت کمتراز       

  در میکرولیتر 000/50در نوزادان و شیرخواران مستعد خونریزی با پالکت کمتر از       

  .در میکرولیتر باشد 50000تا  20000در بیمارانی که عوامل همراهی مانند سپسیس داشته و پالکت بین       

 100000تـا   50000در این اعمال در صورتیکه شمارش پالکتی بین . میکرولیتر در 50000در اعمال جراحی ماژور با پالکت کمتر از    

  .در میکرولیتر باشد تزریق پالکت با توجه به نوع عمل جراحی و وضعیت بیمار با نظر پزشک معالج بالمانع است

) به مصـرف داروهـای مهـار کننـده پالکتـی     مادرزادی، اکتسابی و یا ثانویه (در اعمال جراحی که احتمال اختالل در عملکرد پالکتی       

  .وجود داشته باشد

  در میکرولیتر 100000در جراحی های مغز و اعصاب و چشم با پالکت کمتر از       

یا مکانهای دیگری که مقدار کم خونریزی می توانـد بسـیار خطرنـاک باشـد      CNSدر مواردیکه بیماران در معرض خطر خونریزی در    

وجـود داشـته   ) مادرزادی، اکتسابی و یا ثانویه به مصرف داروهای مهار کننده پالکتـی (ند و اختالل در عملکرد پالکتی قرار داشته باش

  .باشد



  در میکرولیتر 100000در جراحی های مغز و اعصاب و چشم با پالکت کمتر از       

ه مقدار کم خونریزی می توانـد بسـیار خطرنـاک باشـد     یا مکانهای دیگری ک CNSدر مواردیکه بیماران در معرض خطر خونریزی در    

مـثالً بیمـاران مبـتال بـه نارسـائی      (قرار داشته باشند و اختالل در عملکرد پالکتی و یا سیستم انعقادی بطور کامل قابل اصالح نباشد 

  )پیشرفته کبدی و کلیوی

در صـورت  . راهنمـا بـرای تزریـق پالکـت ضـرورت دارد      اندازه گیری تعداد پالکتها به عنـوان  Massive Transfusionدر موارد    

بنابراین تجویز پروفیالکتیـک پالکـت نبایـد    . در میکرولیتر تزریق پروفیالکتیک پالکت ضروری است 60000شمارش پالکتی کمتر از 

  .بدون وجود ترومبوسیتوپنی هستند و یا وجود خونریزی غیر طبیعی صورت پذیرد

  :تبصره

شـمارش  . قرار می گیرند وجود نـدارد  Cardiopulmonaryز پروفیالکتیک پالکتها در بیمارانیکه مورد جراحی توجیهی برای تجوی   

  برای اتخاذ تصمیم درمانی مناسب کمک کننده می باشد Bleeding Timeپالکتها و اندازه گیری 

الکتیک پالکت جـایز نیسـت و تزریـق    تزریق پروفی) ITP )Idiopathic thrombocytopenic purpuraدر بیماران مبتال به    

  .پالکت باید در موارد خونریزی های تهدید کننده حیات صورت پذیرد

ــه      ــتال ب ــاران مب  Hemolytic Uremic( HUSو ) TTP )Thrombotic thrombocytopenic purpuraدر بیم

syndrome (دتر شدن وضـعیت بیمـار گـردد و تـا حـد      و ترومبوسیتوپنی ناشی از تجویز هپارین تزریق پالکت ممکن است باعث ب

  .باید از تجویز پالکت خودداری نمود) به جز در موارد خونریزی و یا نیاز به اقدام تهاجمی(امکان 

در مـوارد خـونریزی جـدی، ریسـک بـاالی      ) DIC  )Disseminated intravascular coagulationدر بیماران مبـتال بـه      

و نیاز به انجام اقدام تهاجمی تشخیصی و درمانی، در صورت شـمارش پالکـت کمتـر از    ) مل جراحیبه عنوا مثال پس از ع(خونریزی 

  .در میکرولیتر نیاز به تجویز پالکت وجود دارد 50000

  : احتیاط های الزم به هنگام آماده سازی وتزریق پالکت

ئید قرار گیـرد و مشخصـات کیسـه ارسـالی بـا گیرنـده آن       در هنگام تزریق پالکت مثل سایر فرآورده های خونی باید هویت گیرنده مورد تا

تمام پالکت ها باید از طریق یـک  . مطابقت داده شده و قبل از تزریق پالکت، حتماً از نظر رنگ و خصوصیات ظاهری مورد  بررسی قرار گیرد

کت نباید از فیلترهای کاهش دهنده لکوسیتی برای تزریق پال. یا فیلتر کاهش دهنده لکوسیتی تزریق گردند) میکرون 170(فیلتر استاندارد 

  .که برای گویچه های قرمز طراحی شده اند استفاده نمود

  



  :عوارض ناشی از تزریق پالکت

آن بیشـتر باشـد احتمـال     WBCاست و هر چه طول عمر پالکت بیشتر و تعداد  RBCبه طور کلی عوارض ترانسفوزیون پالکت بیشتر از 

  .ی یابدایجاد این عوارض افزایش م

و  Anti Aتزریق شود، چون مقداری سرم به همراه آن بوده که محتوی  Bیا  Aبه فردی از گروه  Oمثالً اگر پالکت گروه : تب و آلرژی -1

Aniti B است در فرد گیرنده همولیز حاد رخ می دهد و برای جلوگیری از این عارضه بهتر است از پالکت سازگار استفاده شود.  

2- Volume overload:      احتمال این عارضه زمانیکه بیمار آنوریک بوده و یا ترانسفوزیونهای وسیع پالکت دریافـت مـی کنـد وجـود

با استفاده از این روش می توان چندین واحد پالکـت را  . است Platelet Phresisیک راه جلوگیری از این عارضه استفاده از روش . دارد

معـادل پالکتهـای   ) Single donor aphresis platelet(کتهـای بدسـت آمـده از ایـن روش     تعداد پال. از دهنده منفرد بدست آورد

به این ترتیب احتمال آلوایمونیزاسیون و در معرض عوامـل عفـونی   . است Randomواحد پالکت بدست آمده از دهنده های  6موجود در 

  .قرار گرفتن نیز کاهش می یابد

این عارضـه در خانمهـایی کـه در سـن بـاروری      . در کیسه پالکت روی می دهد RBCیلی لیتر م 1-2به علت ورود : Rhایمونیزاسیون  -3

  .منفی استفاده میشود Rhمنفی دارند مهم است و جهت جلوگیری از آن از پالکت  Rhهستند و گروه خونی 

رز، تنگی نفس، کهیـر و هیپوتانسـیون   ترانسفوزیونها مشاهده میشود و عالئم آن شامل راش، ویز، تب و ل% 2در  :عوارض حاد سیستمیک -4

  .اکثر این عوارض ارتباطی به دفعات ترانسفوزیون ندارد. است

چون پالکت در دمای اتاق نگهداری می شود در صورت آلوده شدن با ارگانیسم ها در حـین فلبوتـومی و    :سپسیس ناشی از ترانسفوزیون -5

اگـر چـه   . هابه سرعت درکیسه رشد می کنند ومنجر به سپسیس درفرد گیرنده می شودیا وجود باکتریمی در فرد اهدا کننده؛این ارگانیسم 

روز در نظر گرفته می شود ولی این امر ارزش کمی دارد چرا که ممکن است در طی  3جهت کاهش آلودگی باکتریال، دوره نگهداری پالکت 

ی از مـوارد بـه بیمـاران مبـتال بـه نـوتروپنی تزریـق میشـوند،         چون پالکتهـا در بسـیار  . همین سه روز باکتریها رشد تصاعدی داشته باشند

موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از عوارض سپتیک جدی است و به همین علت توصیه میشود قبل از تزریق، کلیـه محصـوالت از نظـر رنـگ و     

پالکتی تزریق شـده کشـت و رنـگ    مشخصات ظاهری بررسی شوند و بعد از تزریق در صورت شک به عفونت، تزریق متوقف شده و از کیسه 

  .این موارد مثبت است% 50کشت خون در کمتر از . انجام شود و تصمیم درمانی مناسب اتخاذ گردد) Gram(آمیزی گرم 

  :HLAآلوایمونیزاسیون  -6

  .گزارش شده است% 20 – 70در بیمارانی که تزریق مکرر پالکتی دارند حدود  HLAشیوع آلوایمونیزاسیون 

پاسخ نا کافی به تزریق . زاسیون به آنتی ژن های لکوسیتی و پالکتی می تواند منجر به بروز مقاومت نسبت به تزرق پالکت ها گرددآلوایمونی

آلوایمونیزاسـیون  . و تزریق پالکت های فاقد حیات ایجاد شود DICپالکت همچنین ممکن است بدلیل اسپلنومگالی، تب، سپسیس، داروها،



بـرای پیشـگیری از آلوایمونیزاسـیون اسـتفاده از     . پالکتی در بیمارانی که تزریق مکرر پالکت دارند شـایع تـر اسـت   نسبت به آنتی ژن های 

مشابه یا کراس  HLAفرآورده هایی با میزان لکوسیت کاهش یافته، اجتناب از تزریق پالکت در موارد غیر ضروری و استفاده از پالکتهایی با 

  .را نیز کاهش می دهد CMVلکوسیت ها ریسک واکنش های تب دار غیرهمولیتیک و انتقال کاهش مقدار . مچ شده ضروری است

  :نگهداری و زنجیره انتقال

روز با حرکت آهسته و مداوم در انکوبـاتور آژیتـاتور پالکتـی نگهـداری مـی       5تا  3درجه سانتی گراد به مدت  20-24این فرآورده در دمای 

  .درجه سانتی گراد صورت گیرد 20-24دمای انتقال این فرآورده باید در . شود

  :مقدار مصرف

دوز معمـول  . کیلـوگرم وزن بـدن اسـت    10دوز معمول پالکت در بیماری که خونریزی ناشی از ترومبوسیتوپنی دارد یک واحد به ازای هـر  

  .میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد 5-10پالکت در نوزادان 

 18در میکرولیتـر و یـک کـودک     5000 – 10000کیلـوگرمی را بـین    70حد پالکت تعداد پالکـت یـک فـرد بـالغ     انتظار داریم که یک وا

  .در  میکرولیتر افزایش دهد 20000کیلوگرمی را تا 

ا مـی  شیوه دقیق تر برای اندازه گیری میزان افزایش پالکتها پس از تزریق این فرآورده از طریق تعیین افزایش تصحیح شـده تعـداد پالکتهـ   

این شیوه، افزایش تعداد پالکت ها را با در نظر گرفتن تعداد پالکـت هـای تزریـق    ). CCI) (Corrected Count Increment(باشد 

  :شده و اندازه جثه فرد گیرنده تعیین می کند و با فرمول زیر محاسبه می گردد

  ها پس از تزریقتعداد پالکت / میکرولیتر  –تعداد پالکت ها قبل از تزریق / میکرولیتر 

CCI= --------------------------------------------------------------------- * BSA (Body Surface area)M2 
  تعداد پالکت های تزریقی10 *  11

CCI  افزایشی مناسب را در تعداد پالکت ها نشان می دهد7500بیشتر از ،. 

عـواملی هسـتند کـه     HTLV, HIV, CMV, C و  Bورده های خـونی، ویروسـهای هپاتیـت    همانند تزریق سایر فرآ: انتقال عفونتها -7

  .موجب بروز اغلب عفونتها میشوند

  

  

  

  

  



  راهنمای تحریک و تشدید دردهای زایمان با اکسی توسین ): 39(دستورالعمل مدیریت شده شماره 

  ...............دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ریاست محترم دانشگاه 

  با سالم و احترام



  عوارض حاد دیابت): 40(دستورالعمل مدیریت شده شماره 

  ...............دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ریاست محترم دانشگاه 

  با سالم و احترام

به نحوه ی بررسی و درمان بیماران مبتال بـه   37و  36 – 35 – 34مستحضر هستید که در دستورالعملهای مراقبتهای مدیریت شده شماره 

ص دیابت در برخی از ابعاد پرداخته شد، این دستورالعمل نیز نحوه ی مراقبت از بیماران مبتال به دیابت را در زمینه عوارض حاد دیابت مشخ

برای بیماران دیابتی ایجاد مـی نماینـد و   عوارض حاد دیابت از علل بسیار مهمی هستند که بیشترین میزان مشکالت اورژانسی را . می نماید

  .گاه حتی اولین عالمت در برخی از بیماران، وقوع برخی از همین عوارض حاد محسوب می گردد

خواهشمند است دستور فرمائید در کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی تحت پوشش آن دانشگاه محترم، این دستورالعمل به دقت به اجراء در 

  .آید

  :ارض حاد دیابت عبارتند ازعو: تعریف

  }DKA(}diabetic keto acidosis(کتواسیدوز دیابتی . 1

2 .NKHTS}nonketotic hypertonic syndrome{  

  هیپوگلیسمی. 3

  اسیدوز الکتیک. 4

  :شامل) هیپوگلیسمی(عوارض انسولین بجز . 5

  )عمومی –موضعی (واکنش آلرژیک -الف-5

  عفونت محل تزریق -ب-5

  تروفیلیپودیس -ج-5

  خیزناشی از انسولین -د-5

  هیپوتانسیون ارتوستاتیک -ه-5

  هپاتومگالی -و-5

  .نحوه ی درمان و برخورد با عوارض اول تا سوم از موارد فوق به دلیل اهمیت آن، در ذیل توضیح داده شده است

  DKAنحوه ی درمان و برخورد با کتواسیدوز دیابتی . 1

که به طور حاد با یک عالمـت یـا مجموعـه ای از عالئـم ذیـل مراجعـه نمایـد، بایـد بـه فکـر           ) 1ویژه نوع به (در هر بیمار مبتال به دیابت  -

  :کتواسیدوز دیابتی بوده و به سطح باالتر ارجاع شود



ید افزایش ناگهانی در حجم ادرار و احساس تشنگی، درد شکم، استفراغ، بوی تنفس کتونی، تنفس تند و عمیق، دهیدراتاسیون خفیف تا شد

و بی قراری، درجه های مختلف اختالل در هوشیاری، وجود عفونت، کاهش یا عدم تزریق انسولین، استرس های روحـی شـدید یـا تروماهـا،     

، بـه عنـوان عوامـل ایجـاد کننـده ی      )کورتیکوستروئیدها و تیازید(، پانکراتیت و داروها )CVA(، حوادث عصبی )MI(حوادث قلبی عروقی 

DKA  در ضمن . تشخیص اولیه ممکن است کمک کننده باشددر تصمیم گیریDKA  در  1ممکن است الگوی مراجعه افراد مبتال به نوع

  .بدو تشخیص باشد

باید عالوه بر گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق با دقت خـاص بـه نکتـه هـای ذیـل       DKAدر هنگام مراجعه ی بیمار مشکوک به  -

  :توجه شود

  Mentalوضعیت . 

  ت کاردیوواسکوالر و ادراریوضعی. 

  وضعیت عالئم حیاتی و هیدراتاسیون. 

  یافتن منشاء عفونت احتمالی. 

  :عبارتند از DKAپایه های اصلی تشخیص   -

  تشخیص و رفع عامل ایجاد کننده. 

  پایش مکرر بیمار. 

  میلی گرم درصد میلی لیتر 250قند خون باالتر از . 

  میلی اکی واالن در لیتر 15بی کربنات پالسما پایین تر از . 

 .PH  و کتونوری) مثبت 2/1با رقت (همراه با کتونمی  3/7کمتر از  

  :محسوب میشود DKAالبته سه حالت زیر جزو استثناهای 

  Euglycemic DKA: الف          -

  Alkalemic DKA: ب          -

  Nonketonemic DKA: ج          -

، کامـل  CBC، کراتینین، آمـیالز،  BUN، آزمایش های الکترولیت های سرم همراه با محاسبه آنیون گپ، به عالوه غیر از آزمایش های باال

کلیـه آزمایشـهای فـوق    . ادرار، رادیوگرافی سینه، نوار قلب و کشت های باکتریال ضروری باید در صورت شک به وجود عفونـت انجـام شـود   

 .در هنگام درخواست آنها باید حتماً به معاینات توجه شودبراساس معاینه شرح حال بالینی درخواست خواهد شد و 

 .تجویز مایع، انسولین، پتاسیم و بی کربنات است: شامل DKAپایه های اصلی درمان           -



بـه  به محض گرفتن نمونه های اولیه، بالفاصله شروع به انفوزیون محلول ایزوتونیک سالین یک لیتر در سـاعت اول مـی نمـاییم و         -

) نرمـال  2/1سالین % (45/0دنبال آن در صورت عدم وجود شوک ناشی از کمبود مایع شدید، بهترین محلول، تزریق کلرید سدیم 

لیتر مایع،  5ساعت اول نباید بیش از  8طی . میلی لیتر در ساعت است 200 – 1000با توجه به عالئم حیاتی بیمار با سرعت بین 

میتوان از سرم نرمال سـالین بـا رعایـت احتیـاط بیشـتر از نظـر       % 45/0مکان دستیابی به محلول در صورت عدم ا. انفوزیون نمود

  .استفاده نمود ARDSو  Volume Overloadجلوگیری از 

یـا  ) واحد برای هـر کیلـوگرم وزن بـدن در سـاعت     1/0(، باید از انسولین کریستال به صورت انفوزیون مداوم DKAپس از اثبات      -

میتـوان در  . واحد برای هر کیلـوگرم در سـاعت اسـتفاده نمـود     1/0واحد برای هر کیلوگرم و سپس  15/0دی به مقدار تزریق وری

  .یا زیرجلدی استفاده کرد IMصورت در دسترس نبودن وسایل انفوزیون، از روش تزریق ساعتی عضالنی 

نرمـال بـا سـرعت     2/1سرم سالین + ه نماید، سرم دکستروز پس از رسیدن به هدف درمانی، چنانچه بیمار نتواند از طریق دهان تغذی -

 .ساعت طبق ارقام صعودی زیر به صورت زیرجلدی تزریق شود 4میلی لیتر در ساعت تزریق شود و انسولین کریستال هر  100 – 250

 )میلی گرم درصد(قند خون  )واحد(دز انسولین 

- 150< 

5 200-150 

10 250-200 

15 300-250 

20 300> 

همـراه بـا انسـولین     NPHبه محض اینکه بیمار توانایی مصرف غذا از راه دهان را پیدا کرد، باید جهت کنترل قند خون وی انسـولین  

  .کریستال قبل از وعده های غذای اصلی تجویز شود

  NKHTSنحوه ی درمان و برخورد با کومای غیر کتونی هیپراسموالر . 2

- NKHTS سلسله اختالل های ناشی از افزایش قند خون سبب بروز دیورزاسموتیک میشود و به طـور   سندرمی است که در پی یک

در افـراد مسـن مبـتال بـه     ) که گاهی سابقه تا چند هفته وجـود دارد ( DKAکلی عدم دریافت کافی مایعات در یک سیر طوالنی تر از 

  .اتفاق می افتد 2دیابت نوع 

بنابراین، یک پزشک در هر فرد مسن با اخـتالل  . ی بیماری دیابت خود را بیان نمی کنند تاریخچه NKHTSاز افراد مبتال به % 40 -

  .هوشیاری باید به فکر این سندرم باشد



  :عبارتند از NKHTSعالئم اصلی 

  دهیدراتاسیون خفیف تا شدید. 

تـا  ) بستری میشـوند  CVAتشخیص اغلب بیماران با (اختالل های نورولوژیک شامل طیف وسیعی از آسیب های موضعی نورولوژیک . 

  کمای کامل همراه با افزایش حجم ادرار

  پلی دیپسی چندروزه. 

  :جهت تشخیص قطعی این سندرم نیاز به مجموعه یافته های آزمایشگاهی زیر است
  میلی گرم درصد 600قند خون باالتر از . 
  میلی اسمول در هر لیتر 320اسموالریته ی موثر باالتر از . 
 .PH  3/7باالتر از خون  
  عدم وجود کتوز قابل توجه. 
  میلی اکی واالن در لیتر 15بیکربنات سرم کمتر از . 

، عدم مصرف قرص های کنترل کننده ی دیابـت یـا انسـولین،    CVAعفونتهای ریوی و ادراری،  NKHTSشایعترین عامل بروز      -

ای شایع مانند دیورتیک ها، بتابلوکرها، گلوکوکورتیکوئیـدها،  تزریقات وریدی حاوی دکستروز، مصرف داروه(علت های ایاتروژنیک 
  .و عدم دسترسی کافی به آب است) فنی توئین و سایمتیدین

، از دست دادن مایع هیپوتونیک است که با هیپرناترومی آشکار یا پنهان، خود را آشکار مـی سـازد   NKHTSاز خصوصیات مهم      -

یع از داخل به خارج سلول، هیپرناترمی ممکن اسـت خـود را آشـکار نسـازد کـه در ایـن       به علت هیپرگلیسمی شدید و شیفت ما(
  ).صورت بالفاصله نیاز به تصحیح دارد

  .تجویز مایع، انسولین و پتاسیم: عبارتند از NKHTSاصول درمان           -

خاطر شیفت مایع از داخل به خارج سلول تا  است که هر دو به Tonicityهدف از مایع درمانی تصحیح دهیدراتاسیون و اختالل      -

محلول ایزوتونیک سـالین بـه عنـوان انتخـاب اول بـرای کنتـرل دهیدراتاسـیون و معمـولی شـدن          . حدی پنهان و اصالح میشوند
سـالین جهـت کنتـرل افـزایش      2/1پس از اثبـات عالئـم حیـاتی، محلـول     . در نظر گرفته میشود) GFR(فیلتراسیون گلومرولی 

Tonicity کمبود  2/1. باید جانشین آن شودFree Water  ساعت بعد باید جبران شود 24ساعت اول و باقیمانده  در  12در .
در صـورت عـدم امکـان    . نرمال جانشین آن شود 2/1سالین +درصد رسید باید سرم دکستروز  250mgهنگامی که قند خون به 

 Volume Overloadین با رعایت احتیاط بیشتر از نظر جلـوگیری از  نرمال میتوان از سرم نرمال سال 2/1دستیابی به محلول 
 .استفاده کرد ARDSو 

تجویز مایع است و حتی تعدادی از بیماران بدون نیاز به انسولین  NKHTSذکر این نکته ضروری است که درمان اساسی در           -

 .اگزوژن قابل کنترل هستند



نسولین نقش فرعی تری دارد و حتی تجویز انسولین در غیاب مایعات کافی با شیفت مایع تجویز ا DKAبر خالف  NKHTSدر      -

در پی تجویز مایع بـرای تصـحیح   . از خارج به داخل سلول، خطر هیپوولمی، شوک و ضایعه های ترومبوآمبولیک را افزایش میدهد
برای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت اسـتفاده کـرد و    واحد 1/0دهیدراتاسیون میتوان از انفوزیون وریدی یا تزریق عضالنی حدود 

 .در صورت پاسخ مناسب کاهش قند خون، می توان مقدار تجویز انسولین را کاهش داد

اسـت و بـا    NKHTSبه علت دفع زیاد پتاسیم درادرار در روند دیورزاسموتیک، تجویز پتاسیم یکی از پایه هـای اساسـی درمـان         -

به محض اینکه از دفع ادرار مطمئن شدیم، در صـورت معمـولی یـا پـایین     . نسولین اندوژن افزایش می یابدتجویز پتاسیم، ترشح ا
 .میلی اکی واالن پتاسیم به هر لیتر مایع اضافه شود 20-40بودن پتاسیم پالسما، باید به مقدار 

در  Screeningایجاد آن است که با افـزایش   ، نکته ی مهم در این سندرم پیشگیری ازNKHTS با توجه به مورتالیته ی زیاد     -

افراد در معرض خطر، با توجه به گذشته ی فامیلی، تشخیص زودرس و درمان مناسب عفونتها، مصرف با احتیاط داروهـای زمینـه   
خـانواده   ساز در این سندرم، آموزش مصرف زیاد مایعات به ویژه در روزهای بیماری، آموزش عالئم شروع و تظاهر سندرم به افـراد 

 .یا کارکنان شاغل در خانه ی سالمندان تا حد زیادی میتوان از بروز این سندرم و عواقب آن جلوگیری کرد

 .، دوباره می توان از داروهای خوراکی و یا انسولین برای کنترل قندخون استفاده کردNKHTSپس از کنترل           -

 :نحوه ی درمان و برخورد با هیپوگلیسمی -3

موارد شدید ممکن است عوارض جدی . گلیسمی عارضه ی شایع درمان با دارو به خصوص در افرادی است که انسولین مصرف می کنندهیپو
 .ایجاد کند و حتی در صورت عدم اصالح به مرگ منجر شود

  :برخی از شرایط ایجاد هیپوگلیسمی به این شرح است

  ذا با وجود مصرف انسولین یا سولفونیل اورهحذف یک وعده ی غذایی یا مصرف ناکافی غ          -

  فعالیت بدنی و ورزش غیرمعمول که فرد همیشه به آن عادت نداشته باشد          -

  افزایش انسولین یا سولفونیل اوره          -

 مصرف الکل به خصوص بدون صرف غذا          -

 کاهش نیاز به انسولین در اثر اختالل عمل کلیه          -

 



 
 

  NKHTSو  DKAدرمان الگوریتم            
 

 )ml/kg/h 20-15(یک لیتر نرمال سالین در ساعت اول  :ارزیابی کامل اولیه، شروع مایعات وریدی

 تعیین شدت دهیدراسیون

 شوک هیپوولمیک

تجویز نرمال سالین 
)1L/h( 

 هیپوتانسیون خفیف

همـراه بـا 250ml/h-150سـالین بـا سـرعت     2/1تغییر سرم بـه
واحد زیر 5-10انفوزیون وریدی یا  0/1U/kg/h-0/05(انسولین

-150بـه منظـور حفـظ گلـوکز در محـدوده      ) ساعت 2جلدی هر

200mg/dl تا رسیدن به اهداف کنترل متابولیک 

250mg/dlبعد از رسیدن گلوکز سرم به 

 ارزیابی سطح سرمی سدیم

 سدیم باال یا طبیعی سدیم پائین

  الیننرمال س
)4-12ML/kg/h(

 سالین2/1
)4-14ML/kg/h(

 انسولین

IMیاSC)فقط درDKA(وریدی 

انســولین رگــوالر
0/15 U/kg ــه ب
 صورت یکجا

ــوالر ــولین رگ 1/2,0/4انس
U/kg 2/1یدی و ور IM یا

SCبه صورت یکجا

 انفوزیون مداوم با سرعت
0/1 UKg/h

0/1U/kg/hبه صورت 
MIیاSC

 در صورت عدم کاهش گلوکز سرم به میزان
50-75mg/dlدر ساعت اول

برابر کردن دوز انفوزیون2
انســولین تــا زمــان کــاهش

-50گلوکز سرم بـه میـزان
70mg/dl

تجـــویز دوزهـــای یکجـــای
ــدی ــد10(وری ــر) واح در ه

گلـوکز ساعت تا زمان کاهش
75mg/dl-50سرم به میزان

 پتاسیم

ــه ــر پتاســیم اولی باشــد،3/5mEq/1<اگ
انسولین تجویز نمیشـود و بایـد پتاسـیم بـا

ــرعت ــه 40mEq/hسـ ــانی کـ ــا زمـ تـ
3/5mg/dl>kبشود، تجویز گردد 

باشـد، نبایـدEq/15m>اگر پتاسیم اولیه
2پتاسیم تجویز کرد ولی مقدار آن باید هـر

 .ساعت چک شود

 

باشد، پتاسیم5mEq/1-3اگر پتاسیم اولیه
بـه هـر لیتـر مـایع 30mEq-20به میزان

بیمار اضافه شـود تـا سـطح سـرمی آن در
 .حفظ گردد5mEq/1-4محدوده

ساعت تا تثیبت وضعیت بیمار، در این حال اگـر 2هر  ، کراتینین و گلوکزBUNاندازه گیری الکترولیتها،
در(انسـولین   IMیـا   SCاست، انفوزیون وریدی انسولین بـه همـراه تجـویز کمکـی      NPOبیمار هنوز
NPHوقتی بیمار قادر به غذاخوردن است، درمان متداول با مخلوط انسولین . ادامه می یابد) صورت نیاز

 .ادامه پیدا کندSCساعت پس از شروع تزریقات1-2نسولین باید انفوزیون ا.و رگوالر شروع میشود

 بررسی از جهت نیاز به تجویز بی کربنات
 )DKAفقط در (

PH<6/9 PH=6/9-7 PH>70 

ــات بیکربنـــــــ
)100mEq ( در

400ml آب
مقطر بـا سـرعت

200ml/h 
 

ــات بیکربنـــــــ
)50mEq ( در

200ml آب
مقطر بـا سـرعت

200ml/h  
 
 

نیازی به تجویز 
 بیکربنات

 

سـاعت تـا2تکرار تجویز بیکربنات هـر
پتاسیم سرم بایـد. شود PH>7زمانی که 

 به طور مرتب کنترل شود



،تجویز انسولین نقش فرعی تری داردوحتی تجویز انسولین درغیاب مایعات کافی باشیفت مایع از خارج  DKAبرخالفNKHTSدر -

در پی تجویز مایع برای تصحیح دهیدراتاسـیون  . افزایش میدهد به داخل سلول، خطر هیپوولمی ،شوک و ضایعه های ترومبوآمبولیک را

واحد برای هرکیلو گرم وزن بـدن در سـاعت اسـتفاده کـرد ودر صـورت پاسـخ       1/0می توان از انفوزیون وریدی یا تزریق عضالنی حدود

  .مناسب کاهش قند خون ،می توان  مقدار تجویز انسولین را کاهش داد

است و با تجویز  NKHTSر ادرار در روند دیورز اسموتیک، تجویز پتاسیم یکی از پایههای اساسی درمان به علت دفع زیاد پتاسیم د _

به محض اینکه از دفع ادرار مطمئن شدیم، در صورت معمولی یا پـایین بـودن پتاسـیم    . پتاسیم، ترشح انسولین اندوژن افزایش می یابد

  .سیم به هر لیتر مایع اضافه شودمیلی اکی واالن پتا 20-40پالسما، باید به مقدار 

در  Screening، نکته ی مهم در این سندرم پیشگیری از ایجاد آن است که با افـزایش  NKHTSبا توجه به مورتالیته ی زیاد      -

ساز در افراد در معرض خطر، با توجه به گذشته ی فامیلی، تشخیص زودرس و درمان مناسب عفونتها، مصرف با احتیاط داروهای زمینه 

این سندرم، آموزش مصرف زیاد مایعات به ویژه در روزهای بیماری، آموزش عالئم شروع و تظاهر سندرم به افراد خـانواده یـا کارکنـان    

  .شاغل در خانه ی سالمندان تا حد زیادی می توان از بروز این سندرم و عواقب آن جلوگیری کرد

  .وهای خوراکی و یا انسولین برای کنترل قند خون استفاده کرددوباره می توان از دار NKHTSپس از کنترل  -   

  نحوه ی درمان و برخورد با هیپوگلیسمی. 3

مـوارد شـدید ممکـن اسـت     . هیپوگلیسمی عارضه ی شایع درمان با دارو به خصوص در افرادی است که انسولین مصرف می کنند

 .شود عوارض جدی ایجاد کند و حتی در صورت عدم اصالح به مرگ منجر

  :برخی شرایط ایجاد هیپوگلیسمی به این شرح است

  حذف یک وعده ی غذایی یا مصرف ناکافی با وجود مصرف انسولین یا سولفونیل اوره          -

  فعالیت بدنی و ورزش غیر معمول که فرد همیشه به آن عادت نداشته باشد          -

  افزایش انسولین یات سولفونیل اوره          -

 مصرف الکل به خصوص بدون صرف غذا          -

 کاهش نیاز به انسولین در اثر اختالل عمل کلیه          -

 درمان هیپوگلیسمی

  .هیپوگلیسمی یک اورژانس پزشکی است و باید به سرعت درمان شود          -

دازه گیری فوری قند خون در دسترس نیست، در موارد مشکوک قند خون باید اندازه گیری شود، ولی در صورتی که امکان ان     -

  .باید موارد مشکوک هم به عنوان هیپوگلیسمی درمان شوند



در موارد خفیف، فرد مبتال به دیابت باید یک کربوهیدرات مانند آب قند که سریع جذب میشود بخورد و در صـورت نیـاز             -

  .این کار را تکرار کند

 50گرم گلـوکز بـه صـورت دکسـتروز       10-20گیجی یا بی هوشی است و نمی تواند همکاری کند، در مواردی که فرد دچار      -

و به صورت وریدی تزریق شود و با توجه به شـدت و   D20%Wدرصد در آب  20و یا دکستروز  D50%Wدرصد در آب 

 .گرم در ساعت اول داده شود 10-30علت هیپوگلیسمی 

 .گلوکاگون به روش عضالنی یا زیر جلدی تزریق می شود 1mgن پذیر نباشد، چنانچه درمان وریدی امکا          -

بنابراین انـدازه گیـری بعـدی    . هیپوگلیسمی ناشی از سولفونیل اوره یا انسولین های با اثر طوالنی ممکن است مدت دار باشد     -

در شـرایط  . عدم بازگشت آن الزم اسـت قندخون برای ارزیابی اثرات مفید درمان هیپوگلیسمی و همچنین جهت اطمینان از 

هیپوگلیسمی که فرد دچار گیجی یا بی هوشی شده است پس از اقدام به درمان سریع اولیه باید فوری وی را بـه بیمارسـتان   

 .ارجاع نمود

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



بل اسـکلروزیس  راهنمای تشخیص و درمان با اینترفرون ها در بیماری مولتی):   41(دستورالعمل مدیریت شده شماره 

)MS(  

  ...............................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ریاست محترم دانشگاه

  با سالم و احترام

بواسطه درگیری نقاط مختلف در سیستم اعصاب مرکزی، عالیم متنوعی ایجاد می نماید که این  MSهمانطور که مستحضرید بیماری 

 MSکـه بـه اشـتباه تشـخیص     ... (از سایر اختالالت پراکنده حسی، حرکتی و  MSابهام در تشخیص موارد قطعی  امر سبب دشواری و

می گردد، لذا وجود دستورالعمل تشخیصی با معیارهای مشخص برای احراز تشخیص ضروری بـه نظـر مـی    ) برایشان مطرح شده است

  .رسد

از پیشرفت ناتوانی، از داروهای تعدیل کننده روند بیمـاری اسـتفاده میشـود کـه      از آنجا که بیماری درمان قطعی ندارد، برای جلوگیری

بنـابراین مصـرف نابجـای    . این داروها عمدتاً وارداتی بوده و با حمایت های یارانه ای عرضه می گردد. اهم آنها اینترفرونهای بتا میباشند

  .انها هزینه باالیی را برنظام سالمت تحمیل می نماید

قطعی بنا به نظر متخصصان امر و انجمنهای حمایتی می  MSمل تهیه شده در خصوص نحوه درمان با اینترفرونها در بیماران دستورالع

  .تواند در تعدیل مصرف نابجای دارو موثر واقع شود

  .را گرددمقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا دستورالعمل حاضر در واحدهای درمانی تحت پوشش آن دانشگاه به نحو مطلوب اج

  MSتدابیر پیشنهادی برای تشخیص ) بخش اول

  :نکات مهم در تشخیص) الف

هیچ یک از تستهای آزمایشگاهی با روشهای تصویربرداری به تنهایی قادر به تشخیص قطعی بیماری نبـوده و عالیـم بـالینی همـراه بـا      

  .سیل های برانگیخته، تشخیص را امکان پذیر می سازدیافته های تصویربرداری، آنالیز مایع مغزی نخاعی و گاهی استفاده از پتان

  .تایید گردد) نورولوژیست(باید توسط پزشک متخصص بیماریهای مغز و اعصاب  MSتشخیص 

  .در موارد مشکوک تشخیص های افتراقی باید به خوبی کنار گذاشته شوند

  .پیشنهاد می گردد MSمعیار اصالح شده مک دونالد به عنوان معیار تشخیص 

  .پراکندگی عالیم بالینی و ضایعات در زمان و مکان می باشد MSاصل مهم تشخیص در 

  .می تواند پراکندگی در زمان و مکان را نشان دهد MRIعالوه بر عالئم، انجام 

  )2005اصالح شده در سال (معیارهای تشخیص مک دونالد ) ب

ه در زمان و مکان حین معاینه بدست آورده و بـرای عالیـم ایجـاد    پزشک باید نشانه های درگیری سیستم عصبی را به صورت پراکند -

  .شده تشخیص های افتراقی را رد نماید



عالمـت لرمیـت،   (عالیم بالینی در معاینه محرز گردند اما برخی شکایات که به صورت واضح و اختصاصی توسط بیمـار اظهـار گـردد     -

اگر همراه با یافته های پاراکلینیک ) ه تا ناحیه کمری و باالتر آمده و مانند اینهانورآلژی عصب سه قلو و پارستزی که به صورت باال روند

  .باشد به عنوان نشانه ای از حمله قبلی یا فعلی قابل قبول می باشد

  .داده نمی شود MSحتی در حضور یافته های پاراکلینیک، تشخیص ) Objective(بدون وجود عالیم بالینی واضح  -

، تجزیه مایع مغزی نخاعی و پتانسیل برانگیخته بینایی، با اضافه شدن بـه عالیـم   MRI: ایشگاهی و رادیولوژیک شاملیافته های آزم -

  .بیشترین کمک را به تشخیص می نماید MRIاز میان موارد فوق . بالینی می توانند تشخیص را تسریع نمایند

ای تشخیص کامل نشوند، آنالیز مـایع مغـزی نخـاعی مـی توانـد کمـک       بر MRIدر زمانی که عالیم بالینی معمول بوده با معیارهای  -

  .کننده باشد

معیارهـای   MRIپتانسیل برانگیخته بینایی در بیمارانی که ریسک فاکتورهای بیماریهای میکروواسکوالر مغز داشـته یـا یافتـه هـای      -

سایر پتانسیل های برانگیخته کمک چنـدانی در  . شدتشخیص را کامل نمی کنند به عنوان یک فاکتور کمک کننده قابل استفاده می با

  .نمی نمایند MSتشخیص بیماری 

  MRIمعیارهای غیرطبیعی بودن ) 1-ب

  :از چهار مورد زیر سه مورد برای کامل شدن معیارها باید وجود داشته باشد

شـونده   Enhanceگـر پـالک   ا T2ضایعه هیپراینتس در  9شده توسط تزریق ماده حاجب یا ) Enhance(یک ضایعه          -

  .دیده نشود

  حداقل یک ضایعه زیر چادرینه         -

  حداقل یک ضایعه در محل اتصال کورتکس به بافت سفید         -

 حداقل سه ضایعه اطراف بطنها         -

صالح شـده ارزش بیشـتری   ضایعات موجود در نخاع در معیارهای ا. میلی متر باشند 3اندازه ضایعات در مقطع عرضی باید بیش از 

 .پیدا کرده و در تشخیص بیماری کمک کننده می باشند

. کمتر از دو سگمان نخاعی باشد T2میلی متر داشته و طول آنها در  3ضایعات نخاعی باید واضحاً هیپراینتس بوده، حداقل اندازه 

اه با آن تورم و ادم نخاع وجـود نداشـته باشـد یـا     این ضایعات در مقطع عرضی باید فقط بخشی از نخاع را درگیر کرده باشد و همر

 .بسیار کم باشد

شونده نخاعی می توانـد   Enhanceیک ضایعه . یک ضایعه نخاعی را می توان به جای یک ضایعه زیر چادرینه مغز در نظر گرفت

جـای یـک ضـایعه زیـر      شونده مغـز و هـم بـه    Enhanceدو بار در پرکردن معیار شمارش شود و می تواند به عنوان یک ضایعه 

 .چادرینه شمارش شود



 .شمارش گردد T2ضایعه در  9ضایعات نخاعی به هر تعداد که باشند را می توان با ضایعات مغز شمارش نمود تا حداقل 

ی از نخاع نم MRIدر پیگیری بیماران در صورتی که بیمار عالمت بالینی جدیدی به نفغ ضایعه نخاع نداشته باشد نیازی به تکرار 

 .باشد

 آنالیز مایع مغزی نخاعی) 2-ب

 :موارد غیر طبیعی در مایع مغزی نخاعی شامل دو مورد زیر می باشد -1

  در این مایع بدون وجود آن در سرم Oligoclonal Bandوجود  -

  IgG Indexافزایش  -

mm3/50تعداد سلولهای لنفوسیتی کمتر از  -2
  باشد 

  MS تدابیر پیشنهادی برای درمان) بخش دوم

  :میزان ناتوانی بر اثر بیماری و ارتباط با پاسخ درمانی به اینترفرون –از نظر سیر بالینی  MSانواع ) الف

 نقش درمانی اینترفرونسیر بالینی

+ *CISعود کننده، فروکش کننده و 

 + عود کننده –پیشرونده 

+پیشرونده ثانویه

-پیشرونده اولیه

5.5<=EDSS -

  

Clinically Isolated Syndrome  
  نکات مهم در درمان) ب

 – Remiting(عـود کننـده    MSدر بیماران مبـتال بـه   ) Betaferon, Rebif, Avonexشامل (درمان با اینترفرون های بتا  -

Relapsing ( توصیه می گردد)Type A Recommendation.(  

  .توصیه می گردد. ویه که دارای حمالت بیماری نیز می باشدپیشرونده ثان MSاستفاده از اینترفرون ها در بیماران مبتال به  -

  .مشخص نمی باشد) Relapse(اثرات اینترفرون ها در بیماران پیشرونده بدون عود  -

. که تنها یک عالمت نورولوژیک داشـته باشـند  ) CIS )Clinically Isolated Syndromeاستفاده از اینترفرون ها در بیماران  -

  .تبدیل شوند، بالمانع است definite MSتاخیری به  MRIساس معیارهای مک دونالد با انجام در صورتی که برا

  .و نوع پیشرونده اولیه بیماری سودمند نیست EDSS=>5.5تجویز دارو برای بیماران با میزان ناتوانی باال  -

  .ها پاسخ مناسب د هد Interferonپاسخ ندهد ممکن است به سایر انواع  Interferonدر صورتی که بیماری به یک  -



زمان قطه دارو در بیمارانی که پاسخ مناسب داده اند مشخص نبوده و بیماران حتی سالها پس از گذشت بیماری و مصـرف دارو از آن   -

  .سود می برند

الیم بالینی، تسریع روند اهداف درمان با اینترفرون ها شامل جلوگیری از ایجاد ناتوانی، کاهش تعداد، مدت و شدت حمالت، تخفیف ع -

  .ترمیم و بهبود فعالیتهای کاهش یافته، می باشد

  .بیمار می باشد EDSSمعیارهای عدم پاسخ به درمان شامل دو حمله در طول یک سال یا افزایش یک نمره در 

  .در شروع درمان می توان از یکی از هر سه نوع اینترفرون استفاده نمود -

  و دوز داروها MSورد استفاده در انواع اینترفرون بتا م) ج

 فرکانس دوزاژنحوه تجویزنام تجارتی نوع اینترفرون

Interferon beta – 

a 
Avonex IM 30mcg هفتگی 

Interferon beta – 

a 
Rebif SC 44mcg سه بار در هفته 

Interferon beta – 

b 
Betaferon SC 250mcg یک روز در میان 

  

  جویز اینترفرون بتاکنترا اندیکاسیونهای ت) د

  حساسیات به دارو -

  اختالل کار کبد -

  لکوپنی یا ترومبوسیتوپنی شدید -

  شیردهی -

  بارداری -

  عوارض جانبی اینترفرون ها) ه

  تب، لرز، میالژی و احساس ناخوشی: عالیم شبه آنفوالنزا شامل -

بـا تجـویز شـبانه مصـرف اسـتامینوفن یـا       . ایجاد میشود ساعت پس از هر تزریق به خصوص در ماههای اول درمان 48اغلب تا حداکثر 

  .ایبوبروفن می توان از ناراحتی ایجاد شده کاست

  عوارض موضعی تزریق مانند قرمزی، درد و تورم -

  .تنها در موارد زیر جلدی شایع است

  .با بهبود تکنیک تزریق و چرخش محل تزریق قابل کنترل است



موارد نکروز محل تزریق گزارش شـده  % 5ساعت قبل از تزریق در برخی مراکز توصیه میشود و در  استفاده از استرویید موضعی از چند

  .است

در بعضی موارد و به خصوص در بیماران مبتال به فرم پیشرونده ثانویه، بدتر شدن عالیم و افزایش اسپاستیسیته در هفتـه اول درمـان    -

  .گزارش شده است

  .رضه درمان در مطالعات اولیه گزارش شد ولی در بررسیهای بعدی تایید نشدافسردگی و خودکشی به عنوان عا -

  .اختالل تستهای کبدی، لنفوپنی و آنمی نیز گزارش شده است -

  و تحویل دارو MSگردش کار تشخیص بیماری ) بخش سوم

به مسئول بیماریهـای   MRIو گزارش  پزشک نورولوژیست معالج، بیمار را به همراه فرم معرفی بیمار و ثبت عالیم بیماری         -

  .خاص معاونت درمان دانشگاه معرفی می نماید

دانشـگاه   MSمسئول بیماریهای خاص دانشگاه جهت ویزیت بیمار، بررسی مدارک و مستندات بیماری وی توسط کمیتـه           -

  .هماهنگی الزم را بعمل می آورد

و نیـاز بـه مصـرف     MSی خاص دانشـگاه، برتشـخیص یـا رد تشـخیص بیمـاری      در پاسخ به مسئول بیماریها MSکمیته          -

  .اینترفرون ها صحه می گذارد

 .در موارد عدم تایید تشخیص یا عدم نیاز به مصرف اینترفرون، پزشک معالج در جریان امر قرار می گیرد         -

ی نامه جهت دریافت دفترچـه بیمـاران خـاص یـا کـارت      ثبت اطالعات بیماران و صدور معرف MSدر موارد تایید تشخیص          -

 .هوشمند در واحد بیماریهای خاص معاونت درمان صورت می گیرد

 .نیازمند دریافت اینترفرون، معرفی نامه با مدت اعتبار یک سال جهت بیمار صادر میگردد MSدر موارد          -

و معرفی نامه معاونت درمان، یکـی از سـه نـوع داروی اینترفـرون بـا دوز       داروخانه های ویژه استان با نسخه پزشک معالج         -

 .مشخص شده را براساس نسخه روز پزشک معالج در اختیار بیماران قرار می دهند

را به معاونت درمان دانشگاه جهت برآورد نیاز و سـفارش دارو ارائـه     ) براساس صورت وضعیت(داروخانه گزارش تحویل دارو          -

 .می نماید

 

  

  

  

  



  MSفرم معرفی بیماران مبتال به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  MSمعرفی نامه دریافت داروی اینترفرون در بیماران مبتال به 

  .....................مسئول محترم داروخانه ویژه استان 

  با سالم و احترام

  

  

  

دارنـده دفترچـه بیمـه    .............................. بـه شـماره شناسـنامه    .............................. فرزنـد  ................ ........................آقای / بدینوسیله خانم 

ریافت داروی اینترفرون با توجـه بـه   جهت د MSبا تشخیص بیماری ................................................................ به شماره ................................... 

  .این معرفی نامه به مدت یک سال از تاریخ صدور معتبر است. نسخه روز پزشک معرفی می گردد

  

  

  

 اطالعات عمومي

  : .......................................شماره شناسنامه: ......................................... نام پدر: .......................................................نام و نام خانوادگی
 : ...................................محل تولد.......................................... : ........................... تاریخ تول

  مونث    مذکر:  جنس
  باالتر از دیپلم    دیپلم    زیر دیپلم  بی سواد: میزان تحصیالت

  ...............................: .....................................سایر  نیروهای مسلح  خدمات درمانی  تامین اجتماعی: نوع بیمه
  : .................................................................شماره بیمه

  ...................................................................تلفن تماس......... .................................................................شهرستان ................................................. استان : محل سکونت بیمار
 ............................................................................................................: ...........................................................................................................................نشانی

 .اين قسمت توسط پزشك معالج تكميل مي گردد

  :براساس

 ....................................................................................................................................: ...........................................................................................................یافته های بالینی شامل* 

  ...............................................................................................................: ..............................................................................شامل) MRI(نخاعی  –یافته تصویربرداری مغزی * 

  ...............................................................: .............................................................شامل) آزمایش مایع نخاعی یا پتانسیل برانگیخته بینایی(سایر یافته های پاراکلینیکی * 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  :تاریخ              داده میشود MSتشخیص بیماری 

  مهر و امضای پزشک معالح          .نیاز به درمان یا داروی اینترفرون تشخیص داده میشود

 متخصص مغز و اعصاب

 

 MSنظريه آميته 

 .معرفی می گردد....................................................... نه جهت دریافت داروی اینترفرون به داروخا................................................... بیمار در تاریخ 

   

  امضاء کارشناس امور بیماریهای خاص دانشگاه                       



  

  

  

خواهشمند است در پایان هر ماه پرینت اسامی بیماران را با تعیین نوع داروی مصرفی و میزان مصـرف، جهـت   

  رمان دانشگاه ارسال فرماییدبرآورد نیاز و سفارش دارو به معاونت د

  .....................معاون درمان دانشگاه 

  

  

  دانشگاه MSشرح وظایف نورولوژیست منتخب با کمیته 

  بر مبنای پروتکل MSتایید تشخیص بیماری  -1

  تایید تجویز اینترفرون بر مبنای پروتکل -2

  اعالم نظر در خصوص موارد فوق به معاونت درمان دانشگاه -3

  اعالم نظر به نورولوژیست معالج بیمار در موارد عدم تایید تشخیص یا تجویز داروی اینترفرون -4

  در صورت نیاز، برگزاری جلسه در خصوص بررسی نظرات مخالف با حضور نورولوژیست معالج -5

  

  

  
 
 

  .نیاز به داروی اینترفرون دارد          تایید میشود MSری بیما

 .نیاز به داروی اینترفرون ندارد          تایید نمی شود MSبیماری 

  :تاریخ                    

و نظر نورولوژیست معالج مبنی بر  MRIمراجعه بیمار به مسئول بیماریهای خاص دانشگاه همراه با گزارش
)MSثبت شده در فرم معرفی بیماران مبتال به (از نسخه دریافت اینترفرون و در صورت نی MSتشخیص بیماری 

یا  MSارجاع بیمار و مدارک به کمیته
 نورولوژیست منتخب دانشگاه

عدم تایید تشخیص بیماری 
MS 

 MSتایید تشخیص بیماری 
انعکاس نظر به مسئول 
 بیماریهای خاص دانشگاه

امه جهت ثبت اطالعات بیماران و صدور معرفین
دریافت دفترچه بیماران خاص یا کارت هوشمند

عدم تایید نیاز به دریافت 
 اینترفرون

  

تایید نیاز به دریافت اینترفرون

 اطالع به نورولوژیست معالج
  

ساله دریافت داروی صدور معرفی نامه یک 
 اینترفرون برای داروخانه ویژه استان


