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تٗطيٝ ٲٹاخٽٻ قٛٯي 

تٳبؼ پٹؾت، چكٱ، ٲربٌ يب زضٸٴ پٹؾتي ثب ذٹٴ يب   •
     
زي٫ط ٲبيٗبت ثسٴ ٦ٻ ثٻ ټٷ٫بٰ اٶدبٰ ٸْبيٝ قٛٯي ضخ        

.ثسټس ٸ اٶتٓبض ضذساز آٴ ٲٷ٣ُي ثٷٓط ثطؾس        



ٲٹاخٽٻ

  
اٶٹأ ٲٹاخٽٻ قٛٯي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ٦بضٲٷس ٲطا٢جت ثٽساقتي ضا   

٢طاض زټس ، ٲٳ٧ٵ   HIVيب  HBV  ،HCVزض ذُط ٖٟٹٶت ثب 
:اؾت ثٻ ي٧ي اظ ؾٻ ق٧٭ ظيط ثبقس

ٲٹاخٽٻ اظ ضاٺ پٹؾت•
ٲٹاخٽٻ اظ ضاٺ ٚكبءټبي ٲربَي•

ٲٹاخٽٻ اظ ضاٺ پٹؾت ٶب ؾبٮٱ•



ٲٹاخٽٻ

:يبز آٸضي    

ثُٹض  پوست سالنتٳبؼ ثب      

.ته حساب نوي آيذَجيٗي ذُط اٶت٣ب٬      



ٲٹاخٽٻ

ضا ٲٷت٣٭   HIVٸ  HBV  ،HCVٲبيٗبت ثسٴ ٦ٻ ٲي تٹاٶٷس  
:  ٦ٷٷس، ٖجبضتٷس اظ

ذٹٴ ، ؾطٰ ٸ پالؾٳب•
تٳبٰ ٲبيٗبت ثيٹٮٹغي٧ي ٦ٻ ثٻ ذٹٴ آٮٹزٺ ثبقٷس•
(HCVثدع زض ٲٹضز )ٲبيٕ ٲٷي ٸ تطقحبت ٲٽج٭ •
ثعا٠ ا٪ط آٚكتٻ ثٻ ذٹٴ ثبقس•
 ٦HIVكت ټبي ٚٯيّ قسٺ آظٲبيك٫بټي •



ٲٹاخٽٻ

:1تذكز•
ٶربٖي ، ؾيٷٹٸيٹٰ ،   -زض ٲٹضز ٲبيٗبت ٲٛعي  HIVذُط اٶت٣ب٬     

خٷت ، نٟب٠، پطي٧بضز ٸ آٲيٷيٹٴ ٲكرم ٶيؿت  ٸ
ټٳچٷيٵ ٲسٞٹٔ ، ازضاض ، تطقحبت ثيٷي ، ذٯٍ ٸ اؾتٟطا٘ زض        

زض نٹضتي   هگز زذي٭ ٶيؿتٷس HIVٸ  HIV  ،HCVاٶت٣ب٬ 
.٦ٻ ثٻ ذٹٴ آٚكتٻ ثبقٷس



ٲٹاخٽٻ

:2تذكز •

،  B  (HBsAg )ثٻ ضٚٱ ٸخٹز آٶتي غٴ ؾُحي ټپبتيت      
HCV_RNA  ٸHIV   زض قيط اٶؿبٴ ، ٲٹاخٽٻ قٛٯي ثب قيط

ثٻ ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي   HIVاٶؿبٴ ٶ٣كي زض اٶت٣ب٬ 
.ٶساقتٻ اؾت



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

:ايٵ ٖٹاٲ٭ ٖجبضتٷس اظ

احتٳب٬ ٲٹاخٽٻ•

احتٳب٬ اٶت٣ب٬ ٖبٲ٭ ٖٟٹٶي•



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

: عواهل تاثيز گذار تز احتوال هواجهه عثارتنذ اس

احتٳب٬ آٮٹزٺ ثٹزٴ ٲٷجٕ ٲٹاخٽٻ يب قيٹٔ ٖبٲ٭ ٖٟٹٶي زض   -اٮٝ
.خٳٗيت ٲٹضز ٶٓط يب ٲحيٍ ٲطا٢جت ټبي ثٽساقتي

.ٞطاٸاٶي ٲٹاخٽٻ ثب ذٹٴ -ة

ث٧بض ٪طٞتٵ ضٸـ ټبي ٲٹثط ٦ٷتط٬ ٖٟٹٶت -ج



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

پس اس هواجهه، عواهل هوثز تز احتوال انتقال 
:عاهل عفوني عثارنتذ اس

  :غلظت عاهل تيواريشا در خوى يا ديگز هايعات تذى  -الف
زض پالؾٳب ثب ٲطحٯٻ ٖٟٹٶت اضتجبٌ زاضز HIVٲيعاٴ ٸيطٸؼ 



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

    
:حجن هاده عفوني تلقيح شذه -ب

زض ٲٹاضز آؾيجٽبي ٶبقي اظ ٞطٸضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت حدٱ ذٹٴ      
ٸ ( ٸيطٸؼ آظاز ٸ ٪ٹيچٻ ټبي ت٥ ټؿتٻ اي آٮٹزٺ) تعضي١ قسٺ 

زض ٶتيدٻ ٲ٣ساض ٲبزٺ ٖٟٹٶي ٸ ٸيطٸؼ ٲٷت٣٭ قسٺ ثب قٳبضٺ  
.ؾٹظٴ ٲتٷبؾت اؾت



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

ضاٺ ټبي ٸضٸز ٖٹاٲ٭ ثيٳبضي ظاي ٶبقي اظ ذٹٴ زض   :راه انتقال -ج
:٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي ٖجبضتٷس اظ

آؾيت اظ ضاٺ پٹؾت•
ٚكبء ټبي ٲربَي•

پٹؾت ٶب ؾبٮٱ•



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبت خٽبٶي ، ثيكتطيٵ ذُط قٛٯي ٲطثٹٌ ثٻ   

اٶت٣ب٬ اظ ضاٺ پٹؾت تٹؾٍ آؾيت ټبي ٞطٸ ضٸٶسٺ ٶبقي اظ  

اخؿبٰ ثطٶسٺ اؾت ٦ٻ ٲ٣ساض ظيبزتطي اظ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضي ظا ضا  

.ٲٷت٣٭ ٲي ٦ٷٷس



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

وضعيت ايوني هيشتاى -د

زضنس، اٶت٣ب٬ اظ   1–1/0اٶت٣ب٬ خٷؿي ثيٳبضي ثيٵ                 
  90-95َطي١ ذٹٴ، ٞطآٸضزٺ ټبي ذٹٶي، ؾٹظٴ ٸ ؾطٶ٩ حسٸز 

  3-10زضنس ٸ حسٸز  50-90زضنس، اظ ضاٺ پيٹٶس اًٖبء ٸ ثبٞت 
. زضنس زض ٲهطٜ ؾطٶ٩ ٲكتط٤ زض ٲٗتبزيٵ تعضي٣ي ٲي ثبقس



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

زض حبٮي ٦ٻ قبٶؽ اٶت٣ب٬ ثط اثط ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ظيط پٹؾت زض  
.  زضنس ٲي ثبقس ٦5/0بض٦ٷبٴ ٲطا٢جت ټبي ثٽساقتي ٦ٳتط اظ 

ٲثجت، ذُط اٶت٣ب٬ ٲبزضظازي ثٻ ٶٹظاز   HIVزض ثيٵ ظٶبٴ ثبضزاض 
ذيٯي اظ ٶٹظازاٴ ٲتٹٮس قسٺ اظ  . زضنس ٲي ثبقس 20-40حسٸز 

ٶكبٴ ٶٳي   HIVٲثجت قٹاټسي ضا ثطاي ٖٟٹٶت  HIVٲبزضاٴ 
زټٷس



اٶت٣ب٬ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي ٶبقي اظ ذٹٴ

زض ٲٹضز تٳبؼ اظ َطي١ ظذٱ، پٹؾت، زټبٴ يب ٲٯتحٳٻ چكٳي   
.زضنس اؾت HIV 3/0ذُط ٖٟٹٶت ( ٲٹ٦ٹ٦ٹتبٶئٹؼ )

ذُطي  ( پط٦ٹتبٶئٹؼ)تٳبؼ اظ َطي١ ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ، اثعاض تيع 
.ٸخٹز زاضز 25/0- 3/0ثيٵ 

زضنس  9-30ثيٵ  Bزض ٲ٣بث٭ ذُط تٳبؼ قٛٯي ثطاي ټپبتيت  
ثبقسزضنس ٲي 3-10ثيٵ  Cٸ ټپبتيت 



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

HIVو  B  ،Cتواس شغلي توأم تا خطز انتقال هپاتيت 

ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ٸ يب ثطيس٪ي ثب ي٥  ) آؾيت ټبي ظيطپٹؾتي •
(ٸؾيٯٻ تيع 

ثطيسٺ، ذطاقيسٺ، ٲجتال ثٻ  ) تٳبؼ ٲربٌ يب پٹؾت ٚيط ؾبٮٱ •
ثب ثبٞت، ذٹٴ يب ؾبيط ٲبيٗبت ثسٴ ٦ٻ ثبٮ٣ٹٺ ( زضٲبتيت يب ا٪عٲب 

ٖٟٹٶي ٞطو ٲي قٹٶس
ثب ٲحيٍ ٚٯيّ قسٺ ( ثسٸٴ حٟبِ ) ټط ٪ٹٶٻ تٳبؼ ٲؿت٣يٱ •

ٸيطٸؼ ٲبٶٷس آظٲبيك٫بٺ ټبي تح٣ي٣بتي



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ريسك تاال ) آسية هاي پز خطز كذام است 

آؾيت ثب ؾٹظٴ ٦ٯٟت ٸ تٹذبٮي•

آؾيت ټبي ٖٳي١•

آؾيت ثب ٸؾبي٭ زاضاي ذٹٴ ٸايح•



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

آؾيت ثب ؾٹظٴ ټبيي ٦ٻ اظ زاذ٭ ض٨ ثيٳبض ذبضج قسٺ ثبقٷس•

ٸ يب زض ٲطاح٭   HIVٞطز ٲٷكبء زض ٲطاح٭ اٸٮيٻ ٖٟٹٶت •
ثيٳبض زاضاي ثبض ٸيطٸؾي ثبالتط اظ  ) پيكطٞتٻ ٸ ايسظ ثبقس 

copy/ml  1500  يب قٳبضـ ؾٯٹ٬ ټبيCD4
پبييٵ تط اظ   +

.(زض نٹضت اٲ٧بٴ ؾٷدف زاقتٻ ثبقس 350



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ريسك هتوسط )آسية هاي كن خطز كذام است 

آؾيت  ثب ؾٹظٴ ټبي تٹپط ٸ ٶبظ٤ ٲبٶٷس ؾٹظٴ ثريٻ •
تٳبؼ ټبي ظيط پٹؾتي ٸ ؾُحي•
تٳبؼ ثب ٲبيٗبت ثسٴ زض نٹضتي ٦ٻ ذٹٴ ٢بث٭ ضؤيت ٶساقتٻ •

ثبقس
تٳبؼ ثب پٹؾت ؾبٮٱ زض ؾُح ٸؾيٕ ٸ يب زض ٲست ظٲبٴ ثيف اظ  •

چٷس ز٢ي٣ٻ



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ثسٸٴ ضيؿ٥)آؾيت ټبي ثي ذُط ٦ساٰ اؾت 

ٸ ثبٮ٣ٹٺ ٚيط ٖٟٹٶي ٲبٶٷس ازضاض ٸ   تٳبؼ ثب ٲبيٗبت ٚيط ذٹٶي•
اق٥

تٳبؼ پٹؾت ؾبٮٱ زض ؾُح ٦ٹچ٥ يب ٲست ٦ٹتبٺ ثب ذٹٴ يب  •
ٲبيٗبت زي٫ط ثسٴ



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

خطاحي

٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي زض خطاحبٴ ثيف اظ زي٫ط

ذُط اٶٹأ ٖٹاٲ٭ ثيٳبضيعاي اٶت٣ب٬ پصيط اظ ضاٺ ذٹٴ ٢طاض   

زاضٶس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

زض ٲُبٮٗبت ٲرتٯٝ ٲيعاٴ اٖٳب٬ خطاحي ٦ٻ ثب تٳبؼ ثب ذٹٴ  
زض ي٥ يب ثيف اظ ي٥ ٶٟط اظ اًٖبء تيٱ خطاحي يب ظايٳبٴ ټٳطاٺ 

زضنس ٪عاضـ قسٺ   6-50ثٹزٺ اٶس ، 
ٸ

زضنس  1-15اٖٳبٮي ٦ٻ ثب آؾيت زضٸٴ پٹؾتي ټٳطاٺ ثٹزٺ اٶس اظ  
ٲتٛيط ثٹزٺ اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

زض ٲُبٮٗبت آيٷسٺ ٶ٫ط ذُط آؾيت ټبي زضٸٴ پٹؾتي ثٻ ٲيعاٴ  
٢بث٭ تٹخٽي ثب ٶٹٔ ٸ َٹ٬ ٲست ٖٳ٭ خطاحي ٸ ٪طٞتٵ ثبٞت ثب  

اٶ٫كت ثٻ خبي اؾتٟبزٺ اظ پٷؽ ثطاي ثريٻ اضتجبٌ زاقتٻ  
ٸ

ذُط تٳبؼ ثب ذٹٴ ضا ثٻ ٖٹاٲ٭ ٪ٹٶب٪ٹٶي ټٳچٹٴ ٶٹٔ ٸ َٹ٬  
ٲست خطاحي، ٲيعاٴ ذٹٶطيعي ٸ ٸيٗيت ٞٹضيت ٲٹضز اضتجبٌ 

.زازٺ اٶس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

خطاحي ٖطٸ٠، ټيؿتط٦تٹٲي ٸ ضٸـ ټبي اضتٹپسي ثب ثيكتطيٵ 
.ٲيعاٴ آؾيت ټبي زضٸٴ پٹؾتي ټٳطاٺ ټؿتٷس

ثيكتطيٵ ٲٹاضز آؾيت ټبي زضٸٴ پٹؾتي زض اتب٠ ٖٳ٭ يب ظايٳبٴ 
، ٶبقي اظ ؾٹظٴ ټبي ثريٻ اؾت ٦ٻ ٲٗٳٹالً زض اٶ٫كتبٴ زؾت 

ٚيط ٚبٮت ٸ ثٹيػٺ اٶ٫كت ٶكبٶٻ ضخ  
.ٲي زټس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

:  اثعاضټبيي ٦ٻ ثب آؾيت ټبي زضٸٴ پٹؾتي ټٳطاټٷس، ٖجبضتٷس اظ 

)  تيٙ خطاحي، اثعاضټبي ٦ٹتط ٦طزٴ، ؾٹظٴ ټبي زضٸٴ ذبٮي 
ٸ ٪بټي ضتط٦تٹضټب، ؾيٱ، ٢ُٗبت اؾترٹاٴ ، ٶد ثريٻ ( ٦بٶٹ٬ ټب

ٸ اثعاضټبي ترههي زي٫ط



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

ٞٷٹٴ ظيط زض ټٷ٫بٰ خطاحي ثطاي ٦بټف ٲٹاخٽٻ ثب ذٹٴ يب زي٫ط 
:ٲبيٗبت ثسٴ زض اتب٠ ٖٳ٭ پيكٷٽبز قسٺ اؾت 

  
تٗساز اٞطازي ٦ٻ زض اتب٠ ٖٳ٭ ټؿتٷس ثبيس ثٻ ٦ٳتطيٵ تٗساز  •

.ٲٹضز ٶيبظ ٦بټف يبثس
تٳبٰ ٦بض٦ٷبٴ اتب٠ ٖٳ٭ ثبيس ثب انٹ٬ احتيبٌ ټبي اؾتبٶساضز  •

.آقٷب ثبقس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

ا٪ط ٦بض٦ٷبٴ زض ٶٹاحي اظ ثسٴ ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ذٹٴ يب زي٫ط  •
ٲبيٗبت ثسٴ ثيٳبض آٮٹزٺ قٹز ، ظذٱ ثبظ زاقتٻ ثبقٷس، ٶجبيس زض  

.اٖٳب٬ خطاحي قط٦ت ٦ٷٷس

پٹقيسٴ زٸ زؾت٧ف ضٸي ټٱ زض ثطذي اظ اٖٳب٬ خطاحي اظ  •
ټٳچٷيٵ زض  . ذُط تٳبؼ پٹؾت ثب ذٹٴ خٯٹ٪يطي ٲي ٦ٷس

ټٷ٫بٰ اٖٳبٮي ٦ٻ ضٸي ق٧ؿت٫ي ټبي ثبظ اٶدبٰ ٲي قٹز ،  
پٹقيسٴ زؾت٧ف ٶري زض ظيط زؾت٧ف ټبي الت٧ؽ ثٻ ٲيعاٴ  

.٢بث٭ تٹخٽي اظ ذُط ٲٹاخٽٻ ٲي ٦بټس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

زؾت٧ف ټب ٸ ٪بٴ ثبيس ٲطتجبً زض َٹ٬ خطاحي ټبي َٹالٶي  •
ٲست ٸ ذُط آٞطيٵ ثطضؾي قٹٶس ٸ زؾت٧ف ټبي ؾٹضاخ قسٺ ٸ  

ټٷ٫بٲي ٦ٻ  . ٪بٴ ثٻ قست آٮٹزٺ يب ذيؽ قسٺ تٗٹيى قٹٶس
ذٹٶطيعي قسيس يب آؾيت ٸخٹز زاضز، ٲي تٹاٴ اظ پيف ثٷس ټبي 

.پالؾتي٧ي زض ظيط ٪بٴ اؾتٟبزٺ ٦طز
چ٧ٳٻ ټبي پالؾتي٧ي يب پٹقف چ٧ٳٻ زض ظٲبٴ ذٹٶطيعي   

قسيس تٹنيٻ ٲي قٹز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

ٖيٷ٥ ٲحبّٞ يب حٟبِ نٹضت ضا ثبيس زض تٳبٰ اٖٳب٬ خطاحي ٦ٻ  •
ٲٹخت ايدبز ٸ پرف شضات زض ټٹا يب پبقيسٺ قسٴ ذٹٴ يب  
زي٫ط ٲبيٗبت ثسٴ يب ايدبز شضات اؾترٹاٴ   ٲي قٹز ، ٲٹضز  

.اؾتٟبزٺ ٢طاض زاز

ا٪ط زؾت٧ف پبضٺ قٹز يب ؾٹظٴ ثٻ زؾت ٞطٸ ضٸز يب آؾيت •
زي٫طي ضخ زټس، زؾت٧ف ثبيس ثٻ ؾطٖت ٸ ثٻ نٹضتي ٦ٻ خبٴ 

.ثيٳبض ثٻ ذُط ٶيبٞتس، ذبضج ٸ زؾت٧ف خسيسي پٹقيسٺ قٹز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

اؾتٟبزٺ اظ تيٙ خطاحي يب زي٫ط اثعاضټبي ثطٶسٺ ثبيس ثٻ ٦ٳتطيٵ  •
زض ثؿيبضي اظ ٲٹاضز ثدبي  . ٲيعاٴ ٲٳ٧ٵ ٦بټف زازٺ قٹز

.اؾتٟبزٺ اظ تيٙ خطاحي ٲي تٹاٴ اظ ٦ٹتط يب ٢يچي اؾتٟبزٺ ٶٳٹز

ټٷ٫بٲي ٦ٻ اثعاض ثطٶسٺ اي ضز ٸ ثس٬ ٲي قٹز يب اثعاض ذُطٶب٦ي  •
اؾتٟبزٺ ٲي قٹز، ثبيسثبنساي ثٯٷس ټكساض زازٺ قٹز ٸ ثدع  
پطؾتبض اؾ٧طاة ٶجبيس ٞطز زي٫طي ضز ٸ ثس٬ ٦طزٴ اثعاضټبي  

.ثطٶسٺ ضا اٶدبٰ زټس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

ثدبي ضز ٸ ثس٬ ٦طزٴ ٲؿت٣يٱ اثعاضټبي ثطٶسٺ ، ٲي تٹاٴ اظ  •
ثُٹضي ٦ٻ ٸؾيٯٻ ثطٶسٺ زض ي٥   ٲٷب١َ ذٷثي اؾتٟبزٺ ٶٳٹز

.ْطٜ ٢طاض ٪يطز ٸ پؽ اظ آٴ ثطزاقتٻ قٹز

ټيچ ٸؾيٯٻ ثطٶسٺ اي ٶجبيس زض ًٞبي خطاحي ضټب قٹز ٸ ثبيس ثي  •
.زضٶ٩ تٹؾٍ پطؾتبض اؾ٧طاة ثطزاقتٻ قٹز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

حط٦ت ټبي ٲيبٴ خطاح، زؾتيبض خطاح ٸ ت٧ٷؿيٵ اتب٠ ٖٳ٭ ثبيس •
آټؿتٻ، ثبز٢ت ٸ ټٳبټٷ٩ ثبقسٸ ثبيس اظ حط٦تٽبي ي٧سي٫ط آ٪بٺ 

ثبقٷس

ظيطا ٪طٺ ظزٴ . اؾتٟبزٺ اظ ؾيٱ زض خطاحي ثبيس ٦ٷبض ٪صاقتٻ قٹز•
ثريٻ ټب ٲٹخت پبض٪ي ٸ ؾٹضاخ قسٴ زؾت٧ف ٲي قٹز ٸ  

اٶتٽبي تيع ثريٻ ټب زض ٲيبٴ ثبٞت ټب ثب٢ي        ٲي ٲبٶس ٸ ثٻ  
خطاح ثٗسي آؾيت ٲي ضؾبٶس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ټبي زي٫ط ثدع ثريٻ ظزٴ زض ٦بټف آؾيت 
ٲبٶٷس ٪طٺ ظزٴ آظاز،  .) ټبي ٶبقي اظ ٞطٸضٞتٵ ؾٹظٴ ثريٻ ٲٹثطٶس

(يب ثؿت ض٨ ٦argon beam coagulatorٹتط ، 



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

ټٷ٫بٰ اؾتٟبزٺ اظ ؾٹظٴ ټبي تيع ثبيس زض ؾٻ ٲٹضز ظيط احتيبٌ  •
:٦طز
ؾٹظٴ ضا ثبيس تٷٽب ثب اثعاض ٪طٞت ٸ ٶجبيس اظ زؾت اؾتٟبزٺ ٦طز.
  خطاح ٶجبيس ؾٹظٴ ثريٻ ضا ثٻ ؾٳت زؾت ٚيط ٚبٮت ذٹز يب

زؾت زؾتيبضـ ټسايت ٶٳبيس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

  ټٷ٫بٲي ٦ٻ خطاح زض ًٞبي ذٹٴ آٮٹز ٲكٛٹ٬ زٸذت ٸ زٸظ
اؾت ، ٶجبيس ثطاي قٷبؾبيي ٲٹ٢ٗيت ٶٹ٤ ؾٹظٴ اظ زؾت ذٹز  
اؾتٟبزٺ ٦ٷس ثٯ٧ٻ اثتسا ثبيس ذٹٴ خٳٕ قسٺ زض ٲح٭ ؾب٦كٵ  

قٹز تب ثتٹاٴ ٲٹ٢ٗيت ؾٹظٴ ضا ٲكبټسٺ ٦طز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

چكٱ پعق٧ي

اظ ٲٯتحٳٻ، ٢طٶيٻ، ٖٷجيٻ ٸ   HIV٪عاضقٽبيي ٲجٷي ثط خساؾبظي 
٦ٻ ظيسٸٸزيٵ زضيبٞت   HIVقج٧يٻ ثيٳبضاٴ ٲجتال ثٻ ٖٟٹٶت ثب 

.ٲي ٦طزٶس ، ٸخٹز زاضز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)چكٱ پعق٧ي 

زض تٳبٰ   Bثب ٸا٦ؿٵ ټپبتيت  ثٻ ٸا٦ؿيٷبؾيٹٴ CDCتٹنيٻ •
اٞطازي ٦ٻ حسا٢٭ ي٥ ثبض زض ٲبٺ زض ٲٹاخٽٻ ثب ذٹٴ ٢طاض ٲي  
٪يطٶس، اٞطازي ٦ٻ تٷٽب ٸْيٟٻ ٲٗبيٷٻ يب تٗييٵ ٶٳطٺ چكٱ ضا  

. ثٗٽسٺ زاضٶس ٸ ٲترههبٴ چكٱ ٲي ثبقس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)چكٱ پعق٧ي 

ٲث٭ پٹقيسٴ زؾت٧ف ٸ قؿت    ضٖبيت احتيبٌ ټبي اؾتبٶساضز•
ٸ  قٹي زؾتٽب زض تٳبٰ ٲٹاضزي ٦ٻ تٳبؼ ثب اق٥، ٲبيٗبت 

زضٸٴ چكٳي يب ذٹٴ ٸخٹز زاضز، تٹنيٻ ٲي قٹز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)چكٱ پعق٧ي 

اظ ثيٳبضي ثٻ   HIVيب  HBV  ،HCVاحتٳب٬ تئٹضي٥ اٶت٣ب٬ 
٦ٻ ٲي تٹاٶس       ټٳٻ   8ثيٳبض زي٫ط ټٳبٶٷس آزٶٹٸيطٸؼ تيپ 

٪يطي اٮتٽبة ٢طٶيٻ ٸ ٲٯتحٳٻ ثسټس، اظ ضاٺ ٸؾبي٭ چكٱ پعق٧ي  
.٦ٻ ثب چكٱ تٳبؼ ٲؿت٣يٱ زاضٶس ، ٸخٹز زاضز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)چكٱ پعق٧ي 

تٳبؼ ٲؿت٣يٱ زاضٶس ثبيس پؽ اظ تٳيع قسٴ   تٳبٰ اثعاضټبيي ٦ٻ ثب چكٱ
:ز٢ي٣ٻ يس ٖٟٹٶي قٹٶس 5-10ثب ي٧ي اظ ٲحٯٹ٬ ټبي ظيط ثٳست 

(H2O2)پطا٦ؿيس ټيسضٸغٴ % 3ٲحٯٹ٬ تبظٺ •
زضنس1/0ٲحٯٹ٬ تبظٺ ټيپٹ٦ٯطيت ؾسيٱ ثب ض٢ت •
زضنس 70اتبٶٹ٬ •
زضنس 70ايعٸپطٸپبٶٹ٬ •



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)چكٱ پعق٧ي  
ايٵ اثعاضټب ضا پؽ اظ يس ٖٟٹٶي ٸ پيف اظ اؾتٟبزٺ زٸثبضٺ ثبيس ثب  •

.آة پب٦يعٺ قؿت ٸ ذك٥ ٦طز
. ٮٷع ټبي آظٲبيكي ضا ثبيس ټط ثبض پؽ اظ اؾتٟبزٺ يس ٖٟٹٶي ٶٳٹز•
زضخٻ ؾبٶتي٫طاز   78-80ټٳچٷيٵ ٮٷع ټبي ؾرت ضا ثب حطاضت •

ز٢ي٣ٻ ٸ ٮٷع ټبي ٶطٰ ضا ثب حطاضت يب ٲحٯٹ٬ پطا٦ؿيس  10ثٳست 
.ټيسضٸغٴ ثٻ ضٸـ ٞٹ٠ ٲي تٹاٴ          يس ٖٟٹٶي ٦طز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

خبثدبيي اخؿبز. آؾيت قٷبؾي، ٦بٮجس ق٧بٞي، زؾت٧بضي 

پطؾٷ٭ ٶيطٸي اٶتٓبٲي، ٦بضآ٪بټبٴ، پٯيؽ ٢ًبيي، پعق٧بٴ ٢بٶٹٶي، ٦بٮجس  
ق٧بٞبٴ، آؾيت قٷبؾبٴ ٸ ٲؿئٹٮيٵ ٦ٟٵ ٸ زٞٵ ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثط  

اؾبؼ قٛ٭ ذٹز خؿس ضا ٮٳؽ، خبثٻ خب، ٦بٮجس ق٧بٞي يب اٶساٰ ټبي  
٢ُٕ قسٺ ثسٴ ضا زؾت٧بضي ٶٳبيٷس، ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت زض ٲٹاخٽٻ ثب ذٹٴ يب 

ثبٞت ټبي تثجيت ٶكسٺ اخؿبز ٢طاض ث٫يطٶس يب ثٻ ټط زٮيٯي احتٳب٬  
ٲٹاخٽٻ قٛٯي ثب ثبٞت، ذٹٴ يب ٲبيٗبت آٮٹزٺ اخؿبز ٸخٹز زاقتٻ ثبقس،  

.ثبيس احتيبٌ ټبي اؾتبٶساضز ضا ضٖبيت ٶٳبيٷس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

زض ٲُبٮٗبت ٲرتٯٝ نٹضت ٪طٞتٻ زض زٶيب تٹاٶؿتٻ اٶس ٸيطٸؼ ضا  
ثطايٵ اؾبؼ . ټٟتٻ پؽ اظ ٞٹت ٶيع ٦كت زټٷس 2حتي تب 
CDC  تٹنيٻ ٲي ٦ٷس:

٦ٯيٻ اٞطازي ٦ٻ ٦بٮجس ق٧بٞي ٲي ٦ٷٷس ثبيس زض تٳبٰ ٲٹاضز اظ  
زؾت٧ف، ٲبؾ٥ ٸ ٖيٷ٥ يب حٟبِ نٹضت اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ٸ 

ټٳچٷيٵ . ضٸپٹـ ټٳطاٺ ثب پيف ثٷس يس آة ثٻ تٵ زاقتٻ ثبقٷس
.ؾُٹح ٸ اثعاض آٮٹزٺ ضا ثبيس ثب قيٹٺ اي ٲٷبؾت يس ٖٟٹٶي ٶٳٹز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

زيبٮيع
زض ٲحيُي ٦ٻ چٷسيٵ ثيٳبض ټٳعٲبٴ زيبٮيع ٲي قٹٶس، ٞطنت 

ثطاي اٶت٣ب٬ ٞطز ثٻ ٞطز ٖٹاٲ٭ ٖٟٹٶي ثُٹض ٲؿت٣يٱ يب ٚيط  
ٲؿت٣يٱ اظ ضاٺ ٸؾبي٭ ٸ اثعاضټب ، ؾُٹح ٲحيُي يب زؾتبٴ 

ثٗالٸٺ ايٵ ثيٳبضاٴ . ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي پيف ٲي آيس
ذٹز زاضاي يٗٝ ؾيؿتٱ ايٳٷي ثٹزٺ ٸ ٲؿتٗس اثتال ثٻ ٖٟٹٶت 

.ٲي ثبقٷس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع 

تٹنيٻ ټبي ظيط ضا ثطاي ٦ٷتط٬ ٖٟٹٶت زض ثرف زيبٮيع ذٹٴ  
:خسي ث٫يطيس

  
ٲطا٢جت ؾطٸٮٹغي ثيٳبضاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي اظ ٶٓط  •

.   HCVٸ  HBVٖٟٹٶت ثب 
(ٶيؿت  HIVيطٸضتي ثطاي آظٲبيف ثيٳبضاٴ اظ ٶٓط ) 



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع
ثبيس زض اتب٢ي ٲدعا ٸ ثب زؾت٫بٺ ټبي خسا٪بٶٻ زيبٮيع  +HBsAgثيٳبضاٴ •

احتيبٌ ټبي ٦ٷتطٮي ٖٟٹٶت ٦ٻ ثطاي تٳبٰ ثيٳبضاٴ زيبٮيعي تٹنيٻ . قٹٶس
زض ثيٵ ثيٳبضاٴ ٶيع ٦ٟبيت ٲي   HIVٲي قٹز، ثطاي پيك٫يطي اظ اٶت٣ب٬ 

اظ زي٫ط ثيٳبضاٴ يب   ٦HIVٷس ٸ ٶيبظي ثٻ خساؾبظي ثيٳبضاٴ ٲجتال ثٻ 
.زيبٮيع آٶٽب ثب زؾت٫بٺ خسا٪بٶٻ ٸخٹز ٶساضز

اظ   +anti-HCVٶيبظي ثٻ خسا ؾبظي ثيٳبضاٴ  CDCَج١ تٹنيٻ 
. زي٫ط ثيٳبضاٴ يب زيبٮيع آٶٽب ثب زؾت٫بٺ خسا٪بٶٻ ٸخٹز ٶساضز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع 

تٗييٵ ٦بض٦ٷبٶي ٦ٻ زض ټط قيٟت ٸْيٟٻ ٲطا٢جت اظ ثيٳبضاٴ  
HBsAg+    ضا ثٗٽسٺ ذٹاټٷس زاقت، ثُٹضي ٦ٻ ٦بض٦ٷبٶي ٦ٻ

اظ ايٵ ثيٳبضاٴ ٲطا٢جت ٲي ٦ٷٷس، زض ټٳبٴ قيٟت ٦بضي، اظ  
.ثيٳبضاٴ ٲؿتٗس ٖٟٹٶت ٲطا٢جت ٶ٧ٷٷس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع 
تٽيٻ، ټط ٪ٹٶٻ زؾت٧بضي، يب شذيطٺ زاضٸ ټب، ٲٯعٸٲبت ٸ ٸؾبي٭  •

اؾتٟبزٺ ٶكسٺ ثبيس زض ٶٹاحي پب٦يعٺ خساي اظ اتب٠ زيبٮيع اٶدبٰ 
.قٹز ٸ ثبيس ايٵ ٸؾبي٭ ضا اظ ٲح٭ زؾت٧بضي زٸض ٶ٫ٽساقت

ثطاي ضؾبٶسٴ زاضٸ ثٻ ثيٳبضاٴ اظ تطاٮي ٲكتط٤ زاضٸ اؾتٟبزٺ •
زاضٸي ټط ثيٳبض ضا خسا٪بٶٻ تٽيٻ ٦ٷيس ٸ ثٻ زؾتف . ٶ٧ٷيس

ٸيب٬ زاضٸ، ؾطٶ٩، پٷجٻ اٮ٧٭ يب ٲٯعٸٲبت ضا زض خيت . ثطؾبٶيس
.ذٹز ٶ٫صاضيس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع 

. اظ ٸيب٬ ټبي زاضٸيي ي٧جبض ٲهطٜ، ٣ٍٞ ي٥ ثبض اؾتٟبزٺ ٦ٷيس
زاضٸ ضا زض اتب٠ زاضٸ ثٻ زاذ٭ ؾطٶ٩ ٦كيسٺ ٸ ؾپؽ ثٻ ثبٮيٵ  

ټيچ٫بٺ زاضٸي زٸ يب چٷس ٸيب٬ ضا زض ي٥ ٸيب٬ . ثيٳبض ثجطيس
خٳٕ ٶ٧ٷيس ٸ ټٳچٷيٵ ټيچ٫بٺ ٸيب٬ ټبي چٷس زٸظي زاضٸ ضا اظ  

.ي٥ خبي٫بٺ زيبٮيع ثٻ خبي٫بٺ زي٫ط حٳ٭ ٶ٧ٷيس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع

ټٷ٫بٰ ٲطا٢جت اظ ټط ثيٳبض يب ٮٳؽ اٸ زض خبي٫بٺ زيبٮيع ٸ پؽ اظ  •
ثيطٸٴ آٸضزٴ زؾت٧ف ټب ، زؾتبٴ ذٹز ضا ثكٹييس

ذٹضزٴ ، آقبٲيسٴ ٸ ؾي٫بض ٦كيسٴ زض ثرف زيبٮيع ثطاي  •
٦بض٦ٷبٴ ٲٳٷٹٔ اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع
ا٢الٲي ٦ٻ ثٻ زاذ٭ خبي٫بٺ زيبٮيع آٸضزٺ ٲي قٹز ثبيس پؽ اظ  •

.اؾتٟبزٺ زٸض اٶساذتٻ يب تٷٽب ثطاي ي٥ ثيٳبض اؾتٟبزٺ قٹز

ا٢الٰ زٸض ٶيبٶساذتٷي ٦ٻ ٢بث٭ پب٦يعٺ قسٴ ٸ يس ٖٟٹٶي ٶيؿتٷس ضا  –
.ثبيس ثطاي اؾتٟبزٺ ي٥ ثيٳبض اذتهبل زاز

زاضٸټبي اؾتٟبزٺ ٶكسٺ يب ٲٯعٸٲبتي ٦ٻ ثٻ ثبٮيٵ ثيٳبض آٸضزٺ      ٲي  –
قٹز ثبيس تٷٽب ثطاي ټٳبٴ ثيٳبض اؾتٟبزٺ قٹز ٸ ٶجبيس ثٻ ٶبحيٻ پب٦يعٺ 

ٲكتط٤ ثط٪طزاٶسٺ يب ثطاي زي٫ط ثيٳبضاٴ اؾتٟبزٺ قٹٶس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)زيبٮيع 

پؽ اظ زيبٮيع ټط ثيٳبض ٸؾبي٭ پعق٧ي ٸ ؾُٹح ٲحيُي  
قبٲ٭ ترت يب نٷسٮي زيبٮيع ٸ ؾُٹح ثيطٸٶي زؾت٫بٺ زيبٮيع  

ضا زض خبي٫بٺ زيبٮيع ثب نبثٹٴ، قٹيٷسٺ يب قٹيٷسٺ ٲي٧طٸة 
.٦ف پب٦يعٺ ٦ٷيس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت

ٞطٸ ضٞتٵ تهبزٞي ؾٹظٴ ثٻ پٹؾت زؾت ٲك٧ٯي ٖٳٹٲي زض  
ثيٵ ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي ثٹزٺ ٸ ثٻ تٷٽبيي ثيكتطيٵ  

.ذُط ضا ثٻ ټٳطاٺ زاضز
زضنس اظ زاٶكدٹيبٴ   25-80آٲبضټب ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ حسٸز  

پعق٧ي زض قطٸٔ زٸضٺ ثبٮيٷي زچبض آؾيت ٶبؾي اظ ٞطٸ ضٞتٵ  
. ؾٹظٴ ثٻ زؾت ٲي قٹٶس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

ثؿيبضي   HIVٸ  HBV  ،HCVثدع  ٲٽٱ اؾت ٦ٻ ثساٶيٱ ٦ٻ
اظ زي٫ط ٖٹاٲ٭ ٸيطٸؾي ، ثب٦تطيبيي، ٢بضچي ٸ اٶ٫ٯي اظ ايٵ ضاٺ  

.ٲٷت٣٭ قسٺ اؾت

. احتٳبالً ٲيعاٴ ٸا٢ٗي آؾيت زض پعق٧بٴ ثيكتط اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 
ٲيعاٴ آؾيت ټبي ٶبقي اظ ؾٹظٴ زض َي ذٹٶ٫يطي ٦ٳتط اظ  

ضٸـ ټبي زي٫طي اؾت ٦ٻ زض آٶٽب اظ   آؾيت ټبي ٶبقي اظ
ؾٹظٴ يب ٸؾبي٭ ثطٶسٺ زي٫ط اؾتٟبزٺ ٲي قٹز،  

ٸٮي
ثٻ زٮي٭ تٗساز ظيبز ٲٹاضز ذٹٶ٫يطي، تٗساز٦٭ ايٵ آؾيت ټب ٶيع   

.ظيبز ٲي ثبقس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

زضنس اظ ٦٭ ٲٹاضز   80ٲٹاخٽٻ اظ ضاٺ پٹؾت ٲؿئٹ٬ ثيف اظ 
ٲي ثبقس ٸ اظ ايٵ ٲيبٴ حسٸز ي٥ ؾٹٰ  HIVٲٹاخٽٻ قٛٯي ثب 

اظ ثيٳبضاٴ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ  HIVاظ ٦٭ ٲٹاضز تبييس قسٺ اٶت٣ب٬ 
اٮجتٻ ضاٺ  . ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي ٲطثٹٌ ثٻ ذٹٶ٫يطي ثٹزٺ اؾت

ٶيع ٲٹاخٽٻ اظ ضاٺ پٹؾت ثٹيػٺ   HCVٸ  HBVٖٳسٺ اٶت٣ب٬ 
.آؾيت ټبي ٶبقي اظ ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

اٮجتٻ ثبيس يبزآٸض قس ٦ٻ ثيكتط ٲٹاضز آؾيت ټبي اظ ضاٺ پٹؾت  
زض اتب٠ ٖٳ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ؾٹظٴ ټبي ثريٻ اؾت ٦ٻ ثب ذُط  

. ٦ٳتطي ٶؿجت ثٻ ؾٹظٴ ټبي تٹ ذبٮي ټٳطاٺ ټؿتٷس

ٲُبٮٗبت ٶكبٴ زازٺ ٦ٻ ٲيعاٴ ثطٸظ چٷيٵ آؾيت ټبيي زض اٖٳب٬ 
خطاحي ټيؿتط٦تٹٲي ٸاغيٷب٬ ٸ تٗسازي اظضٸـ ټبي اضتٹپسي  

.ثيكتط اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

اٖٳبٮي ٦ٻ زض َي آٴ پطؾتبضاٴ زچبض آؾيت ټبي ٶبقي اظ  
:ٸؾبي٭ ثطٶسٺ ٲي قٹٶس ٖجبضتٷس اظ

زٸض اٶساذتٵ ؾٹظٴ•
اٶدبٰ تعضي٣بت•

ذٹٶ٫يطي•



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

ي٥ ؾٹٰ تٳبٰ ) ٪صاقتٵ ؾطپٹـ ؾٹظٴ پؽ اظ اؾتٟبزٺ •
(ٲٹاضز آؾيت ټبي ٶبقي اظ ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ

خبثٻ خب يب زؾت٧بضي ٦طزٴ ٲٯحٟٻ يب ظثبٮٻ ټبيي ٦ٻ ٲٳ٧ٵ  •
.اؾت زاضاي ؾٹظٴ ټبي ثسٸٴ زضپٹـ ثبقٷس

ٲطتت ٶٳٹزٴ اَطاٜ ثيٳبض پؽ اظ اٶدبٰ ضٸـ ټبيي ٦ٻ اظ  •
.ؾٹظٴ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت

٦بټف آؾيت ټبي ٶبقي اظ اثعاض   ٶرؿتيٵ تالـ ټب ثٻ ٲٷٓٹض
ثطٶسٺ، قبٲ٭ حصٜ ٖبزت اقتجبٺ ٪صاقتٵ زضپٹـ ؾٹظٴ ٸ زٸض  

. اٶساذتٵ اثعاض ثطٶسٺ ثٻ زضٸٴ ْطٸٜ ؾٹضاخ ٶكسٶي ثٹزٺ اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

:ٲٹاضز ظيط تٹنيٻ ٲي قٹز
زض نٹضتي ٦ٻ ٪صاقتٵ زضپٹـ ؾٹظٴ الظٰ ثبقس ثبيس تٷٽب اظ  •

.ي٥ زؾت اؾتٟبزٺ ٶٳٹز
.ؾٹظٴ ضا ٶجبيس ذٱ ٦طز يب ق٧ؿت•
ثبيس زض ټٷ٫بٰ تعضي١ ثٻ ثيٳبضاٶي ٦ٻ ټٳ٧بضي ٶٳي ٦ٷٷس يب ثي  •

.٢طاضٶس اظ ٞطز زي٫طي ٦ٳ٥ ٪طٞت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 
ټٱ ا٦ٷٹٴ اثعاض ټبي ايٳٵ خسيس زض ثبظاض ٲٹخٹز ٲي ثبقس ٦ٻ ٖجبضتٷس  

:اظ
ايٵ ٸؾيٯٻ زض ټط ثبض تعضي١ ٲ٣ساض ٦ٳي . تعضي١ ٦ٷٷسٺ ټبي ثسٸٴ ؾٹظٴ•

زاضٸ يب ٸا٦ؿٵ ضا زض ټط ثبض تعضي١ ًٖالٶي يب ظيط خٯسي ثٻ ٞطز ٲٷت٣٭  
( ؾي ؾي 5/0زٸظ ټبي .) ٲي ٦ٷس

٦بتتط ټبي زضٸٴ ؾيبټط٪ي ٸضيسي ٦ٻ ٸ٢تي زض ؾيبټط٨ ٢طاض ٪طٞتٷس  •
ٸ ؾٹظٴ ضاټجط اظ ؾيبټط٨ ثيطٸٴ آٸضزٺ قس، پٹقف ٲحبّٞ ذٹز ثرٹز  

.ضٸي آٴ ثط ٲي ٪طزز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت

ؾٹظٴ ټبي پطٸاٶٻ اي ٦ٻ پؽ اظ اؾتٟبزٺ پٹقف زاض  •
.ٲي قٹٶس

اتهب٬ زټٷسٺ ټبي زاضٸټبي ٸضيسي ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض تعضي١ يب  •
٪طٞتٵ ذٹٴ اظ ضاٺ ٦بتتط يب ټط ؾيؿتٱ ؾيبټط٪ي ثي ٶيبظ ثٻ  

.ؾٹظٴ َطاحي قسٺ اٶس
تٹپي ٮٹٮٻ ذٹٶ٫يطي  •



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 
ؾطٶ٩ ي٥ ثبض ٲهطٜ ٦ٻ پؽ اظ تعضي١ زضپٹـ پالؾتي٧ي  •

ٲحبّٞ ضٸي آٴ ثطٲي ٪طزز ٸ زضپٹـ زاض  
.ٲي قٹز

ؾٹظٴ ټبيي ٦ٻ زاضاي ٲحبٞٓي ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ ؾطٶ٩ ٲته٭  •
اؾت ٸ پؽ اظ اؾتٟبزٺ ضٸي آٴ ثط ٲي ٪طزز

ؾٹظٴ ټبي ثريٻ ٦ٷس ٦ٻ ثطاي خطاحي ټبي ظٶبٴ ٦ٻ ثب ذُط  •
.ثيكتط آؾيت اظ ضاٺ پٹؾت ټٳطاټٷس ٲٷبؾت اؾت



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

ايٵ اؾت ٦ٻ ؾٹظٶي ٦ٻ   WHOيبز آٸض ٲي قٹز ٦ٻ تٹنيٻ •
ثطاي ذٹٶ٫يطي ث٧بض ضٞتٻ اؾت، ثب ٢ُٕ ٦ٷٷسٺ ؾٹظٴ ٢ُٕ ٶكٹز  

. ٸ ثُٹض ٦بٲ٭ زض ْطٜ ؾٹضاخ ٶكسٶي اٶساذتٻ قٹز

ٸ



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

، تٳبٰ ٲطا٦ع ٸ تؿٽيالت ثٽساقتي ٦ٻ  CDCَج١ تٹنيٻ 
٦بض٦ٷبٴ آٶٽب ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٲٳ٧ٵ اؾت زض ذُط قٛٯي ٲٹاخٽٻ ثب  
ذٹٴ يب ٲبيٗبت ثسٴ ٢طاض ٪يطٶس، ثبيس ذٍ ٲكي ټبيي ثٻ ٲٷٓٹض  

پيك٫يطي اظ ٸ٢ٹٔ آؾيت ټبي ٶبقي اظ اخؿبٰ ثطٶسٺ يب ضٸـ 
ټبيي زض ظٲبٴ ضذساز آؾيت ټب زاقتٻ ثبقٷس٦ٻ اخعاي ٲٽٱ آٴ 

:ٖجبضتٷس اظ



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت 

ٲطا٦ع زضٲبٶي ثبيس َطحي ٶٹقتٻ قسٺ ثطاي ٦ٷتط٬ ٲٹاخٽٻ •
زاقتٻ ثبقٷس

.ايٳٵ قٹٶس Bتٳبٰ ٦بض٦ٷبٴ ثبيس ثط يس ټپبتيت •
آٲٹظـ ټبي ٲطتجٍ زازٺ قٹز ٸ زؾتٹضاٮٗٳٯي ثطاي ثطضؾي  •

.پؽ اظ ٲٹاخٽٻ ٲٹاضز آؾيت ٸخٹز زاقتٻ ثبقس



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ)ٞطٸ ضٞتٵ ؾٹظٴ ثٻ زؾت

ٲٽٱ اؾت ٦ٻ تالـ ثطاي تٛييط ضٞتبضټبي ذُطظا ازاٲٻ يبٞتٻ ٸ ايٵ ٲٽٱ 
ټٳچٷيٵ اَالٖبت زض ظٲيٷٻ ټبي ظيط ثبيس زض . ثهٹضت ٞطټٷ٩ زضآيس

.اذتيبض پطؾتبضاٴ ٢طاض ٪يطز
.ٖٹاٲ٭ قٷبذتٻ قسٺ اي ٦ٻ ثب آؾيت ٶبقي اظ اخؿبٰ ثطٶسٺ ټٳطاټٷس•
.پيبٲسټبي ذُيطي ٦ٻ زض ٶتيدٻ ايٵ ٪ٹٶٻ آؾيت ټب پيف ٲي آيس•

.ضٸـ ټبيي ٦ٻ ثٳٷٓٹض پيك٫يطي اظ ٖٟٹٶت ثبيس ث٧بض ٪طٞت•



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

اٶؿبٴ ٪عيس٪ي

اٞطازي ٦ٻ زض ټٷ٫بٰ ٲكبخطٺ ٲٹضز ٪عيس٪ي ٞطز ٲٽبخٱ ٢طاض ٲي  
٪يطٶس ٸ ټٳچٷيٵ ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي يب ٦ؿبٶي ٦ٻ  

ٸْيٟٻ ٲطا٢جت اظ اٞطاز ٣ٖت ٲبٶسٺ شټٷي ضا زاضٶس زض ذُط ايٵ  
زض ٦بض٦ٷبٴ ٲطا٢جتٽبي ثٽساقتي  . ٪ٹٶٻ ٪عيس٪ي ټب ټؿتٷس

٪عيس٪ي قٛٯي ثٻ ٶؿجت ٶبقبيٕ ثٹزٺ ٸ زض ا٦ثط ٲٹاضز زض ٶبحيٻ  
زؾت ٸ ثبظٸ ضخ ٲي زټس 



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ) اٶؿبٴ ٪عيس٪ي 

زض نٹضت ثطٸظ چٷيٵ ٪عيس٪ي ټبيي، زضٲبٴ ټبي ضايح َجي ٸ  
قبٲ٭ ثطضؾي ٸيٗيت ٸا٦ؿيٷبؾيٹٴ ٦عاظ ٸ ټپبتيت  ) خطاحي 

B  ثبيس زض ٦ٳتطيٵ ظٲبٴ  ( ٸ احتٳبالً زضٲبٴ ثب آٶتي ثيٹتي٥
.ٲٳ٧ٵ اٶدبٰ ٪يطز



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ) اٶؿبٴ ٪عيس٪ي

ٶتبيح ثطضؾي ټبي اپيسٲيٹٮٹغي٧ي ٶكبٴ ٲي زټس ٦ٻ اٶت٣ب٬  
HIV   پؽ اظ ٪عيس٪ي يب پؽ اظ تٯ٣يح ظيط خٯسي يب آٮٹز٪ي

.ظذٱ ټبي ثبظ ثؿيبض ثٗيس اؾت

.ٶيؿت  HIVزض ٲدٳٹٔ ٪عيس٪ي ضاٺ قبيٕ اٶت٣ب٬  



پيك٫يطي ثبٶٹيٻ

(ازاٲٻ) اٶؿبٴ ٪عيس٪ي 

اظ ثيٳبضي ټبي آٲطي٧ب تٷٽب زٸ ٲٹضز   ٲطا٦ع ٦ٷتط٬ ٸ پيك٫يطي •
اظ ضاٺ ٪عيس٪ي ضا اظ ظٲبٴ قطٸٔ ټٳٻ ٪يطي ايسظ   HIVاٶت٣ب٬ 

.تبييس ٦طزٺ اؾت

  HIVټيچ ٲٹضز تبييس قسٺ اي اظ اٶت٣ب٬  CDCثٷب ثٻ اْٽبضات •
.اظ ضاٺ ثعا٠ ٸخٹز ٶساضز



ٲٹ١ٞ ثبقيس


