
مهرماه، روز ملّی مبارزه با سل23به مناسبت 

پیمان شویمبراي پایان دادن به بیماري  سل هم

این بیماري عفونی مسري که ؛ عامل اصلی مرگ در جهان است10یکی از هنوز )TBتوبرکولوزیس یا (سلبیماري 
میلیون نفر در جهان به بیماري سل 10، 2017در سال ایجاد می شود)مایکوباکتریوم توبرکولوزیسباکتري(توسط 

بهسیصدهزار نفر آلوده از این تعداد میلیون نفر در اثر این بیماري جان خود را از دست دادند(که 6/1مبتال شدند، و 
اند).بودهHIVویروس 

اند و نشدهاند ولی هنوز بیمارهستند، یعنی با باکتري سل آلوده شده"سل نهفته"حدود یک چهارم مردم جهان، دچار 
احتمال دارد در مدت عمرشان به بیماري سل مبتال این افراددرصد از 15تا 5توانند بیماري را انتقال دهند.نمی

مثبت هستند یا سوءتغذیه یا دیابت دارند، یا کسانی که HIVشوند.البته در افراد دچار نقص ایمنی، مانند کسانی که  
بیشتر است.سلکنند احتمال ابتالء به بیماريیتنباکو مصرف م

قبلسال60حدودازآندرماناصولواستمشخصواپیدمیولوژيشدهشناختهعاملبابیماريیکسلگرچه
بیمارانازبخشیولیرود،میکاربهآنبرايمدتکوتاهدرمانرژیمکهاستقرنربعیکازبیشوشدهشناخته

نمیقرارمناسبدرمانتحتیاونشدهدادهتشخیصماکشورجملهازوجهاننقاطازبسیاريدرهنوزسلبهمبتال
ویروسبهمبتالمواردافزایشباهمزمانوهاکاستیهمیننتیجهدرکهآنیمشاهدحاضرحالدرمتاسفانهوگیرند،

Multi(داروچندبهمقاومسلهايباسیلانتشاروپیدایشزمینهایدز، - Drug Resistant TB: و به اختصار
MDR-TB (استآمدهفراهم.

سیستمدرموجودنواقصوهادولتحمایتعدمراسلبیماريکنترلدرجهانیشکستعللترینمهمآنکهرغمبه
زیر،مواردهمچوندالیلیبهکههستندپزشکاناینمواردازبسیاريدرولیدانند،میکشورهادرمانیبهداشتیهاي

بارزينقشجهانیشکستاینگیريشکلدراینبنابروشدهبیماراندرماندراشتباهوتشخیصدرتاخیرسبب
:کنندمیبازي

خلطمیکروسکوپیآزمایشازاستفادهعدموتشخیصدررادیولوژيبرحدازبیشتکیه



علمیمقبولیتفاقدواشتباهدرمانیهايرژیمتجویز
ناکافیدرمانمدتیا/واشتباهداروییدوزهايبادرمان
داروییدرمانطیدربیمارانپایشدرنقصان
بهمبتالبیمارانخانوادهاعضايویژهبه(شدهشناساییبیمارانباتماسدرافرادبررسیوپیگیريدرنقصان

).مثبتخلطریويسل

با تأخیر تحت درمان قرار  گیرد سل دیرتر تشخیص داده شده واز طرفی در صورتی که بعلت کم توجهی، بیماري 
زنجیره انتقال بیماري در جامعه باقی می ماند و افراد بیشتري در خطر ابتالء قرار می گیرند. 

رفتنهدربهجزنیستچیزيباشدکهدولتیهروهرکسجانبازهاغفلتواشتباهاتاینحاصلحال،هربه
غیردرمانشاگرکه) MDR-TB(داروچندبهمقاومسلبناممهلکبسمرضیپیدایشوبیماريانتشارها،سرمایه
.بودخواهدهزینهپرومشکلبسیارنباشدممکن

کشور30دنیا فقط مربوط به درسلجدید موارد%2017،87در سال )WHO(اشتبه گزارش سازمان جهانی بهد
چین، اندونزي، عبارتند از : هند، که اند جهان، دو سوم تمام موارد جدید سل را در خود جاي دادهدرکشور8و بوده 

بنگالدش و آفریقاي جنوبی.پاکستان، نیجریه،فیلیپین، 

رفت و آمدها و مراودات تجاري با برخی دیگر از این و (پاکستان)استها همسایه شرقی ایران از این کشوریکی
و جمهوري هاي شمالی (که سل مقاوم به )اخیرهايسالهمسایگی با کشور عراق (با بحران هاي و همچنین کشورها

اهمیت سل را در کشور و استان ما چندین برابر می کند.چند دارو در آنها شایع است)

یماري هاي سال پیش تا به حال رو به کاهش بوده است ، ولی هنوز هم از  ب50میزان بروز بیماري سل در کشور از 
مهم به حساب می آید که صدمات جانی و اقتصادي قابل توجهی را موجب می گردد.



میزان بروز 96در سال هاي واگیر کشورمان، طبق گزارش رسمی اداره کنترل سل و جذام در مرکز مدیریت بیماري
مورد 8819از تعداد .استمورد در یکصد هزار نفر جمعیت بوده 5,46گزارش شده سل ریوي با اسمیرخلط مثبت 

موارد را بیماران غیر ایرانی (اغلب %14,7موارد را زنان بیمار و %46، 1396مبتال به سل گزارش شده کشور در سال 
سال به باال بوده است که این حاکی از 65افغانی) تشکیل می دهند و بیشترین میزان بروز سل مربوط به گروه سنی 

.ترل این بیماري استموفقیت چشمگیر کشور در کن

به اشکال ریوي و خارج ریوي تقسیم بندي می شود .شایعترین عالمت ابتالء به بیماري سل ریوي سل بیماري 
عالیمسایرخلط می باشد و ممکن است  بااست که معموالً همراه " به مدت دو هفته یا بیشتر سرفه پایدار "

)و یا با عالئم عمومی  همراه باشد.خونیخلطوپشتیادرد سینهقفسهدرد،نفستنگیتنفسی(نظیر

خستگیشبانه،تعریقبیحالی،وزن،،کاهشاشتهاتب،کاهش:عبارتندازسلبیماريدرمشتركوعمومیعالیم
دارد.مبتالعضوبهبستگیریويخارجسلعالیم.عمومیضعفوزودرس

وآوريجمعروز3تا 2عرضدر”خلطنمونهسه“بیماريبهمشکوكفردریوي باید ازسلبراي تشخیص
داد. هر فردي که بمدت دو هفته یا بیشتر سرفه می کند باید جهت بررسی خلط به قرارمیکروسکوپیآزمایشمورد

مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کند.

باشد.امکان پذیر  میاستانهايشهرستانتمام و دراسترایگانآزمایش خلط در کشور ما 

:نکات دیگري در مورد بیماري سل 

 ماه است و داروها 6صورت می گیرد. طول دوره درمان سل حداقل رایگاندرمان سل در کشور ما بصورت
بصورت روزانه باید مصرف شوند. معموالً حدود دو هفته بعد از مصرف دارو ،بیماري سرایت نخواهد داشت.

 موارد سل بصورت کامل بهبود %90دارو در یک بیمار ریوي اسمیر مثبت  بیش از در صورت مصرف منظم
می یابند.

 در صورتی که دارو ها بصورت منظم مصرف نشوند احتمال شکست درمان و ایجاد سل مقاوم به چند دارو
وجود دارد که براي بیمار و جامعه خطر جدي به حساب می آید.



 سالِ درتماس با بیمار مسلول( ریوي اسمیر مثبت )باید از نظر وجود نشانه 5اطرافیان و خصوصاً کودکان زیر
براي آنها انجام داروئیهاي بیماري سل بررسی و در صورتی که به بیماري مبتال نشده اند ، اقدام پیشگیرانه

شود.   

سلکنترل تعهدات جهانی در برنامه راهبردها و 

کنترل سل با راهبردي میالدي در نظر گرفته شده بود، 2015تا 2000هاي در اهداف توسعه هزاره که براي سال
پس از «پس از آن زمان نیز در دستور کار برنامه مدنظر قرار داشت.Stop TB Strategyگانه تحت عنوان شش

منتهی شده است، مجدداً در هدف 2030تا 2015هاي ) براي سالSDGsکه به تدوین اهداف توسعه پایدار(» 2015
باشد.سوم که مستقیماً به بخش سالمت مرتبط است، کنترل سل جزء اهداف برنامه می

مبارزه با سل، ضمن درنظر گرفتن اهداف توسعه پایدار، با عنوان آخرین راهبرد جامع سازمان جهانی بهداشت براي
END TB("راهبرد پایان سل" Strategyمورد تصویب 2014شده که در مجمع جهانی سالمت در سال ) طراحی

باشند:اهداف زیر در این راهبرد مدنظر می.قرار گرفته و کشور ما نیز به اجراي آن، متعهد گردیده است

"2050بیماري سل(یعنی میزان بروز کمتر از یک مورد سل در یک میلیون نفر جمعیت) تا سال "حذف
آن اهداف دشواري مانند:و براي رسیدن بهمیالدي

نسبت درصد90به ترتیب به میزان 2035درصد و تا سال 50به میزان 2025بروز سل تا سال کاهش میزان-
2015به سال 

95به ترتیب به میزان 2035درصد و تا سال 75به میزان 2025تا سال کاهش میزان مرگ ناشی از سل -
2015درصد نسبت به سال 

دستیابی به این اهداف ضروري است.براي و جدیت لذا تالش مضاعف



سلکنترل در رابطه باجهانی خبرهاي اخیر درمجامعاي از نمونه

شدند.سلبهدادنپایانبرايفورياقداموجسورانهاهدافبهمتعهدجهان، سران کشورهاي

)1397مهر 4-2018سپتامبر26(زمان انتشار خبر: 

مراقبت) TB(سلبهمبتالنفرمیلیون40تااندشدهمتعهدمتحدمللسازمانعمومیمجمعدرامروزجهانرهبران
پیشگیرانهدرماننفرمیلیون30براي تاکردندموافقتهمچنینآنها. کننددریافت2022سالپایاندرراالزمهاي

شود.فراهم شود  تا  ازابتالء آنها به بیماري سل جلوگیري 

عطفنقطهیکامروز": گفتجهانیبهداشتسازمانکلمدیر،Tedros Adhanom Ghebreyesusدکتر
".استسلدربرابرطوالنیجنگدر

. دارددستیابی به آن ها،  مشارکت و همکاري نقش حیاتیکه براياي هستندهاي جسورانهپیماناینها"وي افزود: 
انجامبهکاراینتااستايجامعههرومشارکت کنندههرکشور،هرباهمکاريبهمتعهدسازمان جهانی بهداشت

". برسد

سل بود، موضوعدرمتحدمللسازمانعالی درکه نخستین نشست سطحجلسهاینها دردولتوکشورهاسران
دهند سل اختصاصازمراقبتوپیشگیرياهدافتحققبراي2022دالر  تا سالمیلیارد13تا ساالنه کردندتوافق

جدياقدامداروبهمقاوممتعهد شدند در برابر اشکالآنها. پژوهش در این زمینه هزینه کنندبرايدالرمیلیارد2و
ازبسیاريدرکه-انگ بیماري رامانندانسانیحقوقبهمربوطموضوعاتوپاسخگویی ایجاد کنندصورت دهند؛

.در اولویت قرار دهند-داردوجودسلمورددرهمچنانجهاننقاط

راسلبهدادنپایانبرايجهانیاهدافنشستاندازچشمپیشرفت کنترل سل،فعلیمیزانکهکردنداذعانآنها
1,6موجب فوت ،2017سالدر: استماندهباقیجهاندرعفونیبیماريترینمرگبارسلامروزه،. کندمیتهدید
.شدندسلبیماريبهمبتالنفرمیلیون10سالهماندر. بودندHIVبهاز آنها مبتالنفرهزار300شده که نفرمیلیون



سیاسیبیانیه": متحد گفتمللسازمانعمومیمجمعجلسههفتادو سومینرئیسگارسس،اسپینوزافرنانداماریاخانم
سالاهدافودیدگاهبامطابقراسلبهدادنپایانبرايسریعاقدامبرايراهنقشهیکنشست،اینبرايشدهپیشنهاد

. "کندمیتعیین2030

میلیاردهاحفظنفر،میلیونهاجاننجاتبرايآشکار در پیش داریم؛ فرصتیپیروزيبراي یکفرصتیما"وي افزود: 
چندجانبهضرورتوکارآمديسودمندي،بردوبارهتأییدوپایدار،توسعهاهدافموفقیتدادننشانمنابع،دردالر
."ندهیمدستازرافرصتبگذارید اینمتحد ،مللسازمانسیستموبودن

2017سالمسکواز جمله اعالمیه–ايمنطقهوجهانیسطحدررهبرياخیرتعهداتاوجنقطهسیاسی،این بیانیه
وتحقیقاتپایدار،وکافیمالیتامینهمگانی،دسترسیبهدستیابیباشد که  برايمی–سلبهدادنپایانبراي

ها اعالم گردیده است.بخشهمهدرپاسخگویییافته وتشدیدنوآوري

بهداشت در اجالس کشورهاي منطقه جنوب شرقی آسیاجهانیسازمانکلمدیربخشی از بیانات

) در اجالس کشورهاي منطقه جنوب شرقی 96اسفند 23(2018مارس 14که در -بهداشت جهانیسازمانکلمدیر
:گفت –آسیا بیان شده 

باشیمداشتهیادبهبایدي شکست را بپردازیم... در نهایت، ماتوانیم هزینه..ما بیش از حد در معرض خطر هستیم، نمی"
به میان جوامعدراین جنگ. شدنخواهدپیروزوركنیوییادهلیمسکو،هاينشستدرسلبرابردرجنگکه

پزشکان،پرستاران،ياین پیروزي بوسیله.آمدنخواهددستبههابیانیهباپیروزي در این جنگ. پیروزي خواهد رسید
موردمنابعکهاستاینماکار. شد، حاصل خواهدمقدم هستندخطدردیگرانی کهوجامعهبهداشتکارکنان

موفقیت، شاخص. تأمین کنیم-تا آخرین فرد مبتال-سلفرد مبتال بههرکشف، تشخیص و درماننیازشان را براي
."استهمین


