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اختصارات
AIDS Acquired Immunodeficieny Syndrom

ART Antiretroviral Therapy

ARV Antiretroviral (drugs)

eMTCT                                elimination Mother To Child Transmition

DIC Drop in Centre

HIV Human Immunodeficiency Virus

LFT Liver Function Test

MMT                                    Methadone Maintenace Thrapy

PEP Post-Exposure Prophylaxis

RH                                        Reproductive Health

RPR Rapid plasma Reagain

STI Sexually Transmitted Infections

VCT Voluntary Counselling and Testing



۴

:)3و 2مادران ( محور مفهوم رنگ ها در جداول 
بر اساس پروتکل کشوري مراقبت هاي (در چارت هاي ارایه خدمت از سه رنگ قرمز، زرد، سبز استفاده شده است.

)یافته سالمت مادرانادغام 

نشان دهنده شرایط خطرناکی است که جان مادر و جنین/ نوزاد را تهدید می کند و اقدام مناسب رنگ قرمزالف ـ 
نزدیک ترین مرکز مجهز درمانی(بالفاصله) به همراه اقدامات اولیه حین ارجاع به ارجاع فورياین رنگ 

وزاد را سریعاً با آمبوالنس یا هر وسیله نقلیه دیگر ارجاع دهد. است. ارائه دهنده خدمت موظف است مادر و یا ن

ساعت اول 24نشان دهنده نیاز مادر و یا نوزاد به اقدام خاص است. مادر باید بر حسب نوع عارضه در رنگ زردب ـ 
توسط سطوح تخصصیارجاع غیر فوري)و یا حداکثر طی یک هفته ((ارجاع در اولین فرصت)پس از مراجعه 

ساعت به هر دلیلی (نرفتن 48بررسی و نتیجه کار مشخص گردد. در ارجاع در اولین فرصت، اگر مورد ارجاع طی 
مادر،...) توسط سطوح باالتر مورد بررسی قرار نگیرد، حکم ارجاع فوري را پیدا می کند. در ارجاع غیر فوري، اگر مورد 

را ارجاع فوريسط سطوح باالتر مورد بررسی قرار نگیرد، حکم ارجاع طی یک هفته به هر دلیلی (نرفتن مادر،...) تو
پیدا می کند.

به سطوح باالتر بدون نیاز به ارجاعنشان دهنده امکان ارایه کامل خدمت توسط پزشک یا ماما رنگ سبزپ ـ 
رت الزم است مادر است، مگر در شرایطی که اقدامات ارایه شده منجر به بهبود وضعیت مادر یا نوزاد نگردد. در این صو

و یا نوزاد براي بررسی بیشتر به سطوح باالتر ارجاع گردد.

، مراقبت ها در بیش از یک حالت تعریف می شود یعنی اقدام هاي اصلی با یک »اقدام«در برخی خانه هاي نکته: 
در داخل » ارجاع«رنگ و برخی اقدام هاي خاص که عمدتاً حالتی از ارجاع را شامل می شود با رنگ مختص آن نوع 

خانه اصلی مشخص شده است. 
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:مقدمه
در بین هشت هدف تعیین شده، اهداف توسعه هزاره تعیین شد. با ورود جهان به هزاره سوم، 

) مستقیما مربوط به HIV/AIDSچهار (سالمت کودکان)، پنج (سالمت مادران) و شش(اهداف 
سازي زنان است مرتبط سالمت بوده، کامال به یکدیگر و نیز به هدف سوم که برابري جنسیتی و توانمند

نی به خدمات سالمت باروري، پیشگیري، حمایت، مراقبت و درمان هستند. در واقع ایجاد دسترسی همگا
HIV .هدف اختصاصی مشترکی است که این اهداف کلی باید دنبال کنند

، بالقوه عفونت هاي آمیزشیو HIV/AIDSپیوند خدمات سالمت جنسی و باروري با خدمات 
هاي داشته باشد و در حال حاضر حمایتها گیري این بیماري هی در کنترل همهتواند اثر قابل توجمی

جهانی معطوف به شناسایی و بکار گیري هرچه بیشتر این اتصاالت است. یک ارتباط ذاتی بین 
HIV/AIDS موارد %75وجود دارد چراکه در کل جهان بیش از بهداشت جنسی و بهداشت باروريو

هی اتفاق افتاده است. وجود یک عفونت در اثر تماس جنسی و یا حاملگی، زایمان و شیردHIVابتال به 
دهد. عالوه بر این تاثیر مستقیم مسائل مشترك دیگري نیز را افزایش میHIVآمیزشی ریسک ابتال به 

هاي در گذارد نظیر فقر، انگ اجتماعی، حاشیه نشین بودن گروهوجود دارد که بر هر دو موضوع تاثیر می
...معرض بیشترین خطر و
ن این دو برنامه و همکاري و هماهنگی هر چه بیشتر آنها، به میزان پاسخگویی تقویت پیوند بی

آینده را تسریع هايطی سال(MDGs)افزاید و حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزارهمی
که عامل اصلی مرگ و میر در بین HIVکند. شواهد اخیر در افریقاي جنوب صحرا نشان داد کهمی

و سالمت بارداري قابل مهار خواهد بود. HIVهاي مشتركري بوده از طریق برنامهزنان سنین بارو
هاي ها، خدمات و برنامهها، برنامه) وجود هماهنگی دو طرفه در سیاستLinkageمنظور از پیوند (

است. برخی از بهداشت جنسی و بهداشت باروري،عفونت هاي آمیزشی، HIVجویی بین حمایت
مزایاي اتصال این دو برنامه عبارتند از:

افزایش دسترسی و استفاده از خدمات کلیديHIVو سالمت باروري
دسترسی بیشتر افراد مبتال بهHIV جنسی و سالمت به خدمات عفونت هاي آمیزشیو

مناسب با نیازهاي آنانباروريسالمت 
کاستن از بار انگ و تبعیضHIV
 هاتاثیر و کارآیی برنامهافزایش

ترین خدماتی است که با پیدایش نظام شبکه سالمت در ایران به هاي سالمت باروري از قدیمیبرنامه
هاي اولیه بهداشتی با تدوین اولین برنامه به نظام مراقبتHIVخدمات مراقبت اجرا درآمده است. ورود 

که هاي بین دو برنامه شکل گرفت بطوريآغاز شد. در همان ابتدا هماهنگی1381استراتژیک در سال 
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هاي خدمات مربوط به سالمت باروري بعنوان یک خدمت استاندارد در بسته هاي پیشنهادي براي گروه
و HIVها و برخی خدمات مرتبط با آموزشمثبت گنجانده شده، HIVفراد خطر و ابیشترین در معرض 

10هاي مختلف سالمت باروري قرار گرفت. در حال حاضر حدود در دستورالعملعفونت هاي آمیزشی
برنامه این ،گذرد و الزم است مروري روي وضعیت موجود صورت گرفتهسال از ابتداي این برنامه می

. ه استتقویت پیوند این دو برنامه طراحی شداست هاي کشوري در راستاي بر اساس سیعملیاتی

:اي عملهنمای این رآموزشاهداف 

این مجموعه، راهنماي اصول کلی و سیاست هاي کشوري در زمینه پیوند برنامه هاي سالمت 
فعالیت باروري و کنترل اچ آي وي می باشد که بر اساس رهنمودهاي این مستند، امکان اجراي 

این راهنما جهت استفاده کلیه هاي پیش بینی شده در برنامه در سطوح محیطی فراهم گردد.
، HIVخدمات کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و مراکز ارئه دهنده

این راهنماي عمل جهت مراکز سالمت خانواده تهیه شده است.کارشناسان کارشناسان ایدز و 
کسب شده راهنماي عمل و تجربیاتبر اساس اطالعات،وتلاي پایرت تدوین شده و پس از اجپایلو

بتوانند:آنست که خوانندگاناي عمل هنماهدف از ارائه این رکشوري تدوین می گردد.
و اقدامات کنند شناسایی را در معرض خطر ابتال بیشتر افراد سیفیلیس ووHIVموارد مبتال به.1

.را انجام دهندر زنان و انتقال از مادر به کودكدHIVپیشگیري از انتقالالزم به منظور
.کنندپیشگیريHIVمبتال به به ویژه افراد کنندگان در مراجعهبرنامه ریزي نشده از بارداري .2
(استفاده از روش پیشگیري از بارداري مناسب و استفاده از توصیه به استفاده از محافظت دوگانه.3

در افراد در بیماري هاي آمیزشیوHIVپیشگیري همزمان از بارداري و انتقالکاندوم براي
.نمایندمثبت) HIVمعرض بیشترین خطر و افراد 

آموزشازدواجبه افراد در آستانه را هاي آمیزشیبیماريو HIV/AIDSپیشگیري از انتقال.4
.دهند

.دهندآموزشرا به زوجینبیماري هاي آمیزشیو HIVجلوگیري از انتقال .5
در هر یک از محورهاي چهارگانه توصیه کنند.  مناسب را با رویکردي HIVانجام آزمایش .6
.کنندشروعHIVمادران باردار مبتال بهرا برايدرمان ضدرتروویروسی .7
موارد مبتال به سیفیلیس را درمان کنند..8
.نمایندپیگیريمراجعه کنندگان واجد شرایط را به طور کامل.9

توصیه و شرایط مناسب براي پذیرش و HIVبه مادران باردار مبتال بهرا روش زایمان ایمن .10
.ارجاع آنان مهیا کنند
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وویروسی براي نوزادان متولد شده از مادر مبتال را جهت درمان پیشگیرانه ضدرتر،بعد از زایمان.11
پیگیري نمایند.و نیز سایر مراقبتهاي الزم (آزمایش، واکسیناسیون، تغذیه) نوزاد 

مثبت براي برخورداري از خدمات و برنامه هاي حمایتی سازمان HIVمادر عارجادرتسهیل .12
.فراهم گرددهاي ذیربط همکار 

کلیهداف ا

پیشگیري از انتقال مادر به کودك یکی از راهبردهاي مهم و استراتژیک در پیشگیري از انتقال 
HIV/AIDSباشد و در این سیاست و برنامه اصول ذیل هاي ملی میبرنامهدر هاي آمیزشی و بیماري

باشد: نظر میمد
 پیشگیري از ابتالء بهHIVو مشاوره آموزشدر زنان در سنین باروري با هاي آمیزشی و بیماري
ويآيمبتال به اچزنان آسیب پذیر وزناندر ریزي نشده برنامههاي پیشگیري از حاملگی
تقالپیشگیري از انHIV به از مادران باردار مبتال و سیفیلیسHIVبه نوزادان
به اچ آي ويارائه درمان ضد رتروویروسی  براي کلیه  مادران باردار مبتال
عفونت هاي آمیزشیوبه اچ آي ويتأمین نظام مراقبت و درمان الزم براي مادران و نوزادان مبتال

به منظور حذف عفونت هاي آمیزشیو HIVهاي کنترلبرنامههاي سالمت باروري و پیوند برنامه
:شده استریزي از مادر به نوزاد بر چهار محور به شرح زیر برنامهو سیفیلیس HIVانتقال

 از بارداريقبلدوران
 دوران بارداري
دوران زایمان
دوران نوزادي، شیرخوارگی و کودکی

ساختار ارائه خدمات اولیه بهداشتی در کشور

سیستم سالمت در ایران یک نمونه موفق از نظام ارائه خدمات در منطقه است. ساختار گسترده شبکه 
50بیش از سالمت امکان دسترسی به برنامه هاي مختلف در محیطی ترین سطوح را فراهم میکند. 

دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی در سطح محیطی مسئولیت مدیریت خدمات سالمت را بعهده دارند در 
استان) یک دانشگاه و در برخی بیش از یک دانشگاه یا دانشکده این مسئولیت را 32غلب استانها (ا

بعهده دارند.  
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وري از طریق مراکز خدماتی که در نظام سالمت کشور تعریف شده اند شامل خدمات سالمت بار
و پزشک خانواده به جمعیت تحت یي بهداشتها و پایگاه هابهداشتی درمانی شهري و روستایی، خانه

و ایدز باعث شد ساختارها و HIVگردد. گسترش برنامه کشور در زمینهپوشش هر منطقه ارائه می
ي در معرض خطر این بیماري مثبت و گروههاHIVاي براي ارائه خدمات به افراد برنامه هاي ویژه

، مشاورهپایگاه هاي، شامل مراکز مشاوره بیماري هاي رفتاريها  معرفی شوند. این ساختارها و برنامه
، مراکز درمان نگهدارنده با متادون، تیم هاي (DIC)مراکز گذري مراکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر، 

Outreach راه اندازي خطوط مشاوره تلفنی ،(Hot Line)، اجراي برنامه هاي مراقبت در منزل
(Home Care)، گروه ،یري از رفتارهاي پرخطر در جوانانپیشگخانواده ها درآموزشبرنامه جامع

می باشد.و ... ،(Peer Group Education)همسانآموزشهاي 

و عوامل HIVجدول ذیل شمایی از ساختارها و خدماتیکه بطور اختصاصی در رابطه با برنامه کنترل 
دهد: را نشان میخطر مرتبط طراحی شده 

سازمان متولیگروه هدفخدماتساختار
(توزیع سرنگ و کاهش آسیبDICمرکز گذري

، آموزش، ترویج )و کاندومسوزن
رفتار جنسی سالم، درمان 
نگهدارنده با متادون، حمایت 

اجتماعی

کنندگان تزریقی مصرف
مواد 

وزارت بهداشت، 
سازمان بهزیستی،

سازمانهاي غیردولتی

مصــرف کننــدگان تزریقــی آموزش، حمایتShelterسرپناه
مـــواد، زنـــان در معـــرض 

آسیببیشترین 

سازمان بهزیستی

تیم سیار
Outreach

کاهش آسیب، آموزش، ترویج 
مجنسی سالرفتار

مصرف کنندگان تزریقی 
مواد، زنان در معرض 

آسیببیشترین 

وزارت بهداشت، 
سازمان بهزیستی،

سازمان هاي غیردولتی

درمان مرکز
متادوننگهدارنده با 

MMT

مصرف کنندگان تزریقی درمان نگهدارنده با متادون
مواد

وزارت بهداشت، 
سازمان بهزیستی،

سازمان هاي غیردولتی، 
بخش خصوصی

مرکز مشاوره ویژه 
آسیب پذیرزنان 

، آموزش، ترویج کاهش آسیب
رفتار جنسی سالم، مشاوره، 

عفونت هاي مراقبت و درمان 
و حمایت اجتماعیآمیزشی

زنان در معرض بیشترین 
آسیب

وزارت بهداشت، 
سازمان هاي غیردولتی،
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سازمان متولیگروه هدفخدماتساختار
مشاوره پایگاه

بیماري هاي رفتاري
VCT

کاهش آسیب (توزیع سرنگ و 
سوزن)، آموزش، ترویج رفتار 

آزمایشجنسی سالم، مشاوره و 
HIVداوطلبانه 

وزارت بهداشت،گروه هاي در معرض آسیب
سازمان زندان ها 

مرکز مشاوره 
بیماري هاي رفتاري

، آمـوزش، تـرویج   کاهش آسـیب 
جنســی ســالم، مشــاوره و رفتــار 

، مراقبت و HIVتست داوطلبانه 
،عفونــت هــاي آمیزشــیدرمــان 

ــان ــی،درمـــ ضدرتروویروســـ
ــه،  ــس از مواجه پروفیالکســی پ

مادر از HIVانتقال پیشگیري از 
به کودك و حمایت اجتماعی

زنـدگی  HIVافرادي که با 
مــی کننــد و خــانواده آنهــا، 
مــوارد مواجهــه شــغلی و   

در غیرشــغلی، گــروه هــاي
معرض آسیب

وزارت بهداشت،
سازمان زندان ها

خط مشاوره تلفنی
Hot Line

وزارت بهداشتعموم مردمآموزش، اطالع رسانی و مشاوره

مراقبت در منزل
Home Care

زندگی HIVافرادي که با مراقبت و درمان
می کنند

وزارت بهداشت

مثبتباشگاه
Positive Club

زندگی HIVافرادي که با حمایت اجتماعی
می کنند

وزارت بهداشت،
برنامه کنترل ایدز 

سازمان ملل،
سازمان هاي غیردولتی

ها و ساختارهاي متعددي در زمینه پیشگیري و نیز ارائه خدمات مشاوره شود برنامهچنانکه مالحظه می
ساختار اصلی است که در هاي رفتاري دست اندرکار هستند. مرکز مشاوره بیماريHIVو آزمایش 

نقش مرکز بهداشتی درمانی را براي دهد. این مراکزضدرترویروسی را ارائه میسیستم موجود درمان
کنند.را ایفا میHIVخدمات سرپایی مرتبط با 

هاي اولیه بهداشتی در نقشی که براي  مراکز بهداشتی درمانی و سایر ساختارهاي ارائه دهنده مراقبت
در نظر گرفته شده بود تا قبل از این عمدتا بر ارزیابی خطر در زنان باردار و ارجاع موارد داراي HIVبرنامه 

. در جریان برنامه پیشنهادي حاضر نقش تقویت شده اي براي این بوده استریسک فاکتور متمرکز
خدمات به دوره هاي قبل و بعد از بارداري ودر نظر گرفته شدهHIVخدمات بویژه در زمینه بیماریابی 

گسترش یافته است. این نقش در هر حوزه عمل به تفکیک مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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:1محور 

از بارداريقبلدوران 
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عفونت هاي آمیزشیواچ آي وياطالع رسانی در خصوص وآموزش:1-1خدمت 
واجدین شرایط 

دریافت خدمت
داوطلبین ازدواج-1
خانوادهسالمتبه واحد ساله مراجعه کننده10–49زنان همسردار -2
و خدمات باروري سالمبا)(سبت زنانجهت مراقمراجعه کننده به واحد ماماییهسال10–49زنان -3
ردان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانیم-4

افراد مسئول ارائه 
دهنده خدمت

هنگام ازدواجآموزشزن در مراکز مرد ومدرسین -1
خانوادهداشتکارشناس و کاردان به-2
ماییکارشناس و کاردان ما-3
مرکز بهداشتی درمانیپزشک-4
بیماري هاکاردان و کارشناس مبارزه با -5
کاردان و کارشناس بهداشت محیط-6

:داوطلبین ازدواج-الفنحوه ارائه خدمت
در ی الزمهنگام ازدواج در کالسهاي آموزش گروهی، آموزش واطالع رسانآموزشدر مراکز . 1

ین زشی تدوتوسط مدرسین مرد و زن براساس متون آموعفونت هاي آمیزشیو اچ آي ويخصوص 
ر اه هاي انتقال ، افراد دردقیقه با تاکید بر 10شده ارائه گردد و این آموزش ها در مدت زمان حداقل 

ارائه گردد.ي پیشگیري و راه هامعرض خطر 
به سین ط مدرتوسمراکز و پایگاه هاي مشاوره بیماري هاي رفتاري و خط مشاوره تلفنی ایدز . 2

داوطلبین ازدواج معرفی گردد. 
آموزش ر بیندپمفلت بیماري ایدز و آدرس مراکز و پایگاه هاي مشاوره بیماري هاي رفتاري . 3

گیرندگان توزیع گردد.
مشاورهیا پایگاهبه مرکز HIVآزمایش انجامجهتلبین ازدواج داوطدر صورت درخواست . 4

، ارجاع گردند.فرم ارجاعبا بیماري هاي رفتاري
و سبا)المسباروري (مامایی و خانوادهسالمت ساله مراجعه کننده به واحد 10–49زنان -ب
زم هاي الزشآموبیماري هاو مبارزه با مامایی خانواده،توسط کاردان و کارشناس بهداشت. 1

تا 10یه زنان ی تدوین شده به کلآموزشبراساس متون عفونت هاي آمیزشیو اچ آي ويدرخصوص 
.گرددارائهبه صورت آموزش گروهی بر اساس سرفصل هاي تعیین شده تحت پوشش ساله 49

در ،یزشیعفونت هاي آمواچ آي ويی آموزشعالوه برسر فصل هاي گروهی آموزشجلسات در . 2
پزشک مرکز و یپرسنل بهداشتتوسط HIV/AIDSخصوص مهارت هاي زندگی مرتبط با 

.اطالعات الزم به مراجعین انتقال یابد
وزش ر بین آمدرفتاريبیماري هايمشاوره پایگاه هايکز واآدرس مربیماري ایدز وپمفلت . 3

گیرندگان توزیع گردد.
.استفاده شود،موجود استدر مراکزي که تجهیزاتش یداز نمایش فیلم و اسال. 4
تشویق گردند.HIVآزمایش افراد نسبت به انجام در طی آموزش . 5
ک ه پزشجهت درمان بعفونت هاي آمیزشیر طی آموزش توصیه شود که زنان داراي عالئم د. 6

مراجعه کنند.
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هداشتی درمانیبمردان مراجعه کننده به مرکز -ج
چ آي وياخصوص و یا پزشک آموزش هاي الزم دربیماري هاتوسط کاردان و کارشناس مبارزه با . 1

ش رت آموزبه صوبراساس متون آموزشی تدوین شده به مردان مراجعه کنندهعفونت هاي آمیزشیو 
رائه گردد.اگروهی 

کاردان و کارشناس بهداشت محیط در تشکیل کالس آموزشی همکاري نمایند.. 2
موزش آر بین دبیماري ایدز و آدرس مراکز و پایگاه هاي مشاوره بیماري هاي رفتاري پمفلت . 2

گیرندگان توزیع گردد.
از نمایش فیلم و اسالید در مراکزي که تجهیزاتش موجود است، استفاده شود.. 3
تشویق گردند.HIVدر طی آموزش افراد نسبت به انجام آزمایش . 4
ک ه پزشبجهت درمان عفونت هاي آمیزشیاراي عالئم در طی آموزش توصیه شود که مردان د. 5

مراجعه کنند.
توسط آموزش دهندهمرکزآموزشهاي گروهی در دفتر آموزشثبت •ثبت

واري هابیمرزه با براساس فرم تهیه شده به واحد مبافصلی هاي ارائه شده به صورت آموزشگزارش •گزارش دهی
).کز استمار مرآدر مرکز به عهده مسئول سالمت خانواده مرکز بهداشت شهرستان ( جمع بندي آمار

سالمت واري هابیمبه گروه مبارزه با سالیانههاي ارائه شده درشهرستان بصورت آموزشگزارش •
).استبیماري هاعهده واحد مبارزه با ه خانواده استان ( جمع بندي آمار ب

،ی و اجتماعیروابط عاطفدر کتاب ازدواج وعفونت هاي آمیزشیی ایدز و آموزشگنجاندن متن زیر ساخت ها 
باروري سالم ،روابط زناشویی

 روشهاي دستورالعملدرعفونت هاي آمیزشیایدز ومباحث مربوط بهیآموزشگنجاندن متن
پیشگیري از بارداري 

زشکانپامایی ومکارشناسان وکاردانان بهداشتی و ،ازدواجهنگام آموزش مدرسین مراکزآموزش
اجهنگام ازدوجهت مدرسین مراکزعفونت هاي آمیزشیی ایدز وآموزشمتن گنجاندن
 پزشکانکارشناسان وکاردانان بهداشتی و مامایی وتهیه متن آموزشی ویژه
 عفونت هاي آمیزشیی ایدز وآموزشتهیه پمفلت
 اسالیدهاي آموزشیتهیه فیلم و
 رفتاريبیماري هايمشاوره پایگاه هايکز و امعرفی مرکارتتهیه
 اضافه نمودن موارد الزم در ابزار پایش محیط

:شودالزم است نکات زیر آموزش داده گروهیهاي آموزشدر •یحات بیشترضتو
آنبیماري ایدز و عامل-1
اچ آي ويهاي انتقال و عدم انتقالراه-2
ز آناهاي پیشگیريراهووياچ آيافراد در معرض خطر -3
تشخیصی فواید انجام آزمایش-4
رمان دگیري، درمان ، ضرورت (عالئم، راه هاي پیشعفونت هاي آمیزشیتوصیف کلی از - 5

همسر) 
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یماري پیشگیري از انتقال بدرعفونت هاي آمیزشیاچ آي وي و موقعه اهمیت تشخیص ب-6
و مراقبت و درمان بیماران 

رفتارييبیماري هامعرفی مرکز و پایگاه مشاوره -7
یماري دایی از بزبه نحوي ارائه شود که در جهت انگ بر اساس متون آموزشی موزش ها آالزم است •

باشد.ایدز 
زاپیشگیري موارد فوق نسبت به آموزش مهارت هاي زندگی دربرهاي گروهی عالوه آموزشدر •

رفتارهاي مخاطره آمیز نیز برنامه ریزي گردد.
 د.ننفر باش20افراد شرکت کننده در جلسات گروهی حداکثر
ائه یشتر اربوضیحات فیدبک آموزش هاي قبلی پرسیده شود و در صورت نیاز تدر مراجعات بعدي افراد •

.گردد
.هد بودخواآموزش ها ی موجب افزایش اثر بخشی آموزشمشارکت فعال فراگیر در برنامه ي •
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HIVمشاوره و آزمایش : 2- 1خدمت 
واجدین شرایط 
دریافت خدمت

آزمایشنجام امتقاضی خانواده و مامایی سالمتساله مراجعه کننده به واحد 49تا 10زنان - 1
آزمایشانجام متقاضی مردان مراجعه کننده به مرکز - 2

افراد مسئول ارائه 
دهنده خدمت 

خانوادهشتکارشناس وکاردان بهدا-1
اماییکارشناس و کاردان م-2
پزشک مرکز-3
اردان یا کارشناس مبارزه با بیماري هاک-4

ماییماخانواده وسالمتساله مراجعه کننده به واحد 10–49زنان -الفنحوه ارائه خدمت
زمرکهايبیماريابمبارزهواحدبهخانوارپروندهبادارندآزمایشانجامخواستدرکهزنانی. 1

معرفی می گردند.HIVتشخیص سریع جهت انجام مشاوره و تست درمانیبهداشتی
شاوره ایگاه میا پزنانی که تمایل به انجام تست در مرکز بهداشتی درمانی را ندارند به مرکز. 2

.گردندارجاعرفتاريهايبیماري
هابیماريابمبارزهکارشناسیاکاردانتوسطپس از آزمون مشاوره و HIVسریعتشخیصتست. 3

: گرددمیاقدامصورتبدینوگرددمیانجاممراجعجهت
a-صورتدرReactiveمراجعارجاع:ضمن تایید نتیجه تست توسط پزشک مرکزتستبودن
فرم ارجاعبارفتاريهايبیماريمشاورهپایگاهیامرکزبه
b-درصورتNon reactiveا زمانی که ت( بعدماه 3آزمایشتکراربهتوصیه: تستبودن

باشد تکرار تست الزم است.)HIVفرد در معرض آسیب ابتال به 
مبارزهواحدبهReactiveموارد) تلفنوآدرس،نام(مشخصاتهفتگیومحرمانهکتبیگزارش. 5
.رددارائه گبیماري هابامبارزهکارشناسیاکاردانتوسطشهرستانهايبیماريبا
مبارزهواحدوسطترفتارييبیماري هامشاورهپایگاهیامرکزبهReactiveمواردتلفنیگزارش. 6
.یابدانجامشهرستانهايبیماريبا
موضوعرفتاري،ايهبیماريمشاورهپایگاهیامرکزبههفته2مدتدرفردمراجعهعدمصورتدر. 7

هايبیماريبازهمباراز طریق واحد)نوبت3تا فعال (ابتدا تلفنی و بعد درب منزلجهت پیگیري
اعالم گردد.مرکز يبیماري هابامبارزهکارشناسیابه کاردانشهرستان

بهداشتیمرکزهبمحرمانهصورتبهفردرضایتبامراجعنهاییتشخیصتستمواردنهایینتیجه. 8
.گرددمیاعالمدرمانی

یایمامایحدوامات توسطادو سایر اقمشاوره، آزمایشنداردبیماري هابامبارزهواحدکه. درمراکزي9
گیرد.انجامخانوادهسالمت

بعهدهآمدهجودبوقانونیمشکالت،رعایتعدمصورتودراستالزامیاطالعاتبودنمحرمانه. 10
اشد.می بدمتمسئول ارائه ختوسطمحرمانه بودن به معنی حفظ اسرار بیمار .استمرکزپرسنل

مرکز متقاضی انجام آزمایشمردان مراجعه کننده به-ب
وره و جام مشاهت انجمردانی که درخواست انجام آزمایش را دارند به واحد مبارزه با بیماري ها . 1

معرفی می گردند.HIVتست تشخیص سریع 
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شاوره   ایگاه مپز یا که تمایل به انجام تست در مرکز بهداشتی درمانی را ندارند به مرکافرادي. 2
.گردندارجاعرفتاريهايبیماري

جهتهااريبیمبامبارزهکارشناسیاکاردانتوسطHIVسریعتشخیصتستمشاوره و انجام. 3
.دگردمیاقدامبر اساس موارد ذکر شده در قسمت باال وگرددمیانجاممراجع

ول) اروش (الویت در فرم مشاوره، انتخاب و آغازسریعتشخیصتستنتیجهوآزمایشانجامثبتثبت
هابیماريبامبارزهکارشناسیاکاردانتوسط

 تکمیلی ینیکپاراکلآزمایشات2-9قسمتدردر صورتیکه فقط خدمات سبا دریافت می کند ثبت
هابیماريبامبارزهکارشناسیاکاردانتوسط

صورتبهمثبتسریعتشخیصتستنتیجهثبتH+سالموريباردفترویژهمراقبتستوندر
سریعتشخیصتستانجاممواردثبتHIVهايفرمدرRapid  test

ماهیانه) 3و1فرم شماره (Rapid  testهايفرمبراساستستانجامومشاورهمواردگزارشدهیگزارش
رمانیتوسط مرکز بهداشتی دشهرستانبهداشتمرکزهايبیماريبامبارزهواحدبه

هايفرمبراساستستوانجاممشاورهمواردگزارشRapid  testبههیانهما)5(فرم شماره
توسط مرکز بهداشت شهرستاناستانبهداشتمرکزهايبیماريبامبارزهگروه

پزشکانوبیماري هابامبارزه، مامایی، بهداشتیوکاردانانکارشناسانبهایدزدرمشاورهآموزشهاساختزیر
سریعتشخصتستانجامآموزشHIVبامبارزهوماماییبهداشتی،وکاردانانکارشناسانبه

پزشکانوبیماري ها
رفتاريهايبیماريمشاورههايپایگاهومراکزمعرفیکارتتهیه
ي پیشگیري از بارداريهاروشاصالحیهايدستورالعمل
اضافه نمودن موارد الزم در ابزار پایش محیط و ستاد

آزمایش تشخیصی:-1توضیحات بیشتر
 انجام آزمایشHIVصیه   وزش ها تودر زمان آمگانتوسط پرسنل بهداشتی به کلیه مراجعه کنند

رجاع ربوطه اسمت ممی شود. افرادیکه متقاضی انجام آزمایش هستند براي دریافت این خدمت به ق
شوند. داده می

مثبتدر حال حاضر در پروتکل کشوري تشخیص اچ آي وي هم چنان بر وجود دو آزمایش
آي وي طعی اچعنوان تشخیص قغربال گري االیزا و یک آزمایش مثبت تأئیدي وسترن بالت به 

این تأکید می گردد. تست تشخیص سریع اچ آي وي می تواند با رعایت تمامی ضوابط
دن مثبت شر صورتددستور عمل به عنوان جاي گزین اولین تست غربال گري االیزا به کار رود.  
ي ربال گروم غایش دنتیجه ي آن ارجاع به مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري براي انجام آزم

نه دوم ي نمواالیزا و درصورت مثبت شدن آن نیز انجام آزمایش تأئیدي وسترن بالت بر رو
بعد از اري رفتباید توسط مرکز مشاوره بیماري هاي HIVاعالم نتیجه آزمایش;ضروري است

ص سریعیست تشختبر اساس انجام  پذیرد و نباید در مرکز بهداشتی درمانی بررسی هاي تکمیلی 
HIV اعالم گردد.یا خانواده وي جواب مثبت به فرد
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ر حد  دی بادي ح آنتاز آنجا که  از زمان ورود ویروس به بدن فرد مدتی طول خواهد کشید که  سط
علی می شودگفتهقابل اندازه گیري شود، لذا در یک دوره زمانی  اصطالحا به آن زمان پنجره

فی به عوامل مختلتست االیزا منفی خواهد بود.  طول این دوره، HIVرغم ابتال فرد به ویروس 
وابسته است.مانند سیستم ایمنی بدن، حساسیت تست االیزا، عفونتهاي ویروسی همراه و...

یک تست لذا وجودممکن است طول بکشد.ماه3هاي موجود فعلی بصورت معمول و با تست
.نمی باشدHIVد به منفی به تنهایی  هرگز دلیل بر عدم ابتال فر

تفسیر نتایج
)خط کنترل فقطکهصورتیدر-1 C .استتستبودنمنفیمعنايبهشودبارز(
)خط کنترلکه دوصورتیدر-2 C نتیجه شوندبارزکمرنگصورتبه(T)و تست (

Reactiveست و احتمال ابتال به ایدز وجود دارد.ا
)خط کنترل کهصورتیدر- 3 C یافت (جهت درشود.تکرارتستبایستینشود میبارز(

مایید.)عه نمراجدستورالعمل بکار گیري تست سریع تشخیص اچ آي ويتوضیحات کاملتر به 

د و عالم گرداوان نتیحه قطعی به مراجع هرگز نباید نتیجۀ آزمایش تشخیص سریع به عنمشاوره:-2
بر اساس نتیجه آزمایش بدین صورت اقدام گردد:

 وقتی نتیجه آزمایشHIV ،Non Reactiveراجع خاطر نشان کباشدنید که : به م
که که در صورتیچه موقع است ( توجه به دوره پنجره ) و اینHIVزمان مناسب  انجام آزمایش 
ش بعد ه تکرار آزمایبباشد براي اطمینان از نتیجه واقعی، الزم HIVفرد در معرض آسیب ابتال به 

. ماه است3از 
ه عدم دهندبه خاطر بسپارید که بعضی افراد ممکنست تصور کنند که یک نتیجه منفی نشان

ن مجوز ادامه است. یک تست منفی هرگز نباید به عنواHIVآسیب پذیري و استعداد ابتال به 
ه به استفاده از روشقرار می دهد، تلقی شود. توصیHIVرفتارهایی که  فرد را در معرض ابتال به 

کاهش آسیب در این بخش بسیار حائز اهمیت است.هاي
 زمانی که نتیجه آزمایشHIV،Reactive :ب با واکنش اعالم این نتیجه اغلباشد

ه آزمایش ود نتیحم شهاي روانشناختی همراه است و الزم است بدون اعالم نتیجه آزمایش، به فرد اعال
یا پایگاه مشاوره به مرکزمی باشد و بدین منظور فرد مشکوك است و نیاز به  آزمایش هاي تکمیلی 

بیماري هاي رفتاري ارجاع شود.
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کاهش آسیبو، باروري سالمباروري سالمتارائه خدمات –3- 1خدمت 
واجدین شرایط 
دریافت خدمت

ماماییوخانوادهسالمتزنان مراجعه کننده به واحد -1
مثبتHIVزنان -2

ارائه افراد مسئول 
دهنده خدمت

خانوادهس بهداشتکاردان یا کارشنا-1
س ماماییکاردان یا کارشنا-2

خانواده / مامایی سالمتراجعه کننده به واحد مزنان -الفنحوه ارائه خدمت
مثبتHIVزنان -ب

اساس برالم باروري سباروري وسالمت مامایی خدمات توسط کاردان وکارشناس بهداشتی و. 1
از بارداري وش مناسب پیشگیريرو ارائه گرددمثبت HIVبه خصوص به زنان دستورالعمل 

و در اختیار آن ها گذاشته شود.گرددتوصیه و تاکید
درز ورد نیاداد مبه تعمنظور محافظت دوگانه به آنان توصیه گردد وه استفاده از کاندوم ب. 2

.اختیار آنها گذاشته شود
.داده شودآموزشروابط جنسی ایمن به آنها . 3
و یک اده شوددآموزشبه آنها از بارداري اورژانسپیشگیري نحوه استفاده از قرصهاي . 4

به آن ها تحویل گردد.ص پیشگیري اورژانس از بارداري بسته قر
باروري مثبت جهت دریافت خدماتHIVپرسنل بهداشتی موارد عدم مراجعه منظم زنان . 5

پیگیري نمایند.بعد از سه روز تلفنی را سالم
مشاوره، انتخاب و آغاز روشثبت در فرم •ثبت

دیواريباروري سالم108ثبت در فرم •
نوشته دوم مضاعف( بدین صورت که در ستون نوع وروش انتخابی کانباروري سالمثبت در دفتر •

)نوشته شود "م "شود ودر ستون ماه 
ه واحد سالمت بفصلیبصورت باروري سالم108گزارش دهی موارد توزیع کاندوم مضاعف با فرم •گزارش دهی

توسط مرکز بهداشتی درمانی خانواده مرکز بهداشت شهرستان
توسط مرکز به واحد سالمت خانواده مرکز بهداشت استان108فرم جمع بندي گزارش ها با•

بهداشت استان
ترویج استفاده از کاندوم به پرسنل بهداشتی  و مامایی آموزش•هازیر ساخت 

از بارداري براساس پروتکلپیشگیريهاي مناسب هاي الزم در خصوص روشآموزش •توضیحات بیشتر
dual protectionبا تاکید بر اهمیت "هاي پیشگیري از بارداري دستورالعمل روش"

. ارائه گردد( محافظت دوگانه)
ز روش هاي مثبتی که اHIVبه خصوص به زنان ،آموزش روش پیشگیري اورژانسی از بارداري•

مطمئن پیشگیري از بارداري استفاده نمی کنند.
آموزشسیب مثبت و زنان در معرض آHIVبه جنین بصورت کامل جهت زنان HIVخطر انتقال •

.داده شود
از نظر جنسی فعال HIV/AIDSاغلب مبتالیان به .مشاوره ترویج استفاده از کاندوم ارائه گردد•
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باید در جهت حمایت از شرکاء ،هستند و پرسنل بهداشتی ضمن احترام گذاردن به این حق انسانی
این کار از طریق توصیه به استفاده از کاندوم .جنسی و جلوگیري از انتقال ویروس به آنان تالش کنند

می شود. تخمین زده می HIVمیسر است. استفاده منظم ومداوم ازکاندوم باعث کاهش خطر انتقال 
در زوج هایی می شود که فقط HIVباعث ممانعت از انتقال %87شود که استفاده از کاندوم تا حدود 

است.HIVیک نفر مبتال به 
د از کاندوم روابط جنسی خومعرض آسیب باید دردروHIVافراد مبتال به ،WHOبه توصیه •

مه ریزي برنااي ري هاستفاده کنند یعنی در کنار استفاده از یک روش مناسب براي پیشگیري از باردا
.از کاندوم نیز استفاده کنندنشده،

در ،فیمنHIVشریک جنسی ،در این روابط;مثبت استHIVدر زوج هایی که فقط یک نفر •
ورد وي ماید در قت بدست که اقدامات پیشگیرانه به امعرض ابتال به ویروس بوده و از جمله  افرادي

اعمال شود. مشاوره و توصیه به استفاده از کاندوم در این پیشگیري مؤثر است.
) در HIV)super infectionخطر انتقال مجدد ;مثبت هستندHIVدر زوج هایی که هر دو •

اندوم ککه از شودبین زوجین همواره مطرح بوده است و به همین دلیل در این زوجین نیز توصیه می
.یز خواهد شدمیزشی ناي آهاستفاده کنند. ضمن این که استفاده از کاندوم مانع از ابتال به سایر عفونت 
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:2محور 

بارداريدوران 
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عفونت هاي آمیزشیواچ آي وياطالع رسانی درخصوص وآموزش:1-2خدمت 
شرایط واجدین
خدمتدریافت 

مراقبت پیش از بارداري گروه هدفزنان - 1
زنان باردار -2

افراد مسئول ارائه 
خدمتدهنده 

کارشناس مامایی کاردان و- 1
بهداشت خانواده کاردان و کارشناس- 2
پزشک مرکز- 3

یزشیعفونت هاي آمو اچ آي ويهاي الزم در خصوص آموزشتوسط ارائه دهنده خدمت . 1نحوه ارائه خدمت
رائه اردار ازنان بومراقبت پیش از بارداري گروه هدفی تدوین شده به زنان آموزشبراساس متون 

ل ز انتقاشگیري اایدز با تاکید بر اهمیت پیآموزشدر خصوص سرفصل هاي تعیین شده در گردد.
HIV ارائه گردد. هاي الزم آموزشاز مادر به کودك و سیفیلیس

، درمیزشیعفونت هاي آواچ آي ويی آموزشگروهی عالوه برسر فصل هاي آموزشجلسات در . 2
توسط HIV/AIDSپیشگیري از رفتارهاي مخاطره آمیز مرتبط باخصوص مهارت هاي زندگی 

د.ال یابپرسنل بهداشت خانواده و پزشک مرکز اطالعات الزم به مراجعین انتق،ماما 
ن در بیياي رفتارپایگاه هاي مشاوره بیماري هآدرس مراکز وبیماري ایدز وپمفلت بروشور و. 3

آموزش گیرندگان توزیع گردد.
استفاده شود.،از نمایش فیلم و اسالید در مراکزي که تجهیزاتش موجود است. 4
تشویق گردند.HIVآزمایش افراد نسبت به انجام در طی آموزش . 5
شک به پزجهت درمانعفونت هاي آمیزشیر طی آموزش توصیه شود که زنان داراي عالئم د. 6

مراجعه کنند.
و توصیه زشآمو6در بخش بارداريپیش از مراقبتدر فرمو گروهی هاي فردي آموزشثبت ثبت

 و توصیهزشآمو7،قسمت 4در فرم مراقبت بارداري در بخش و گروهی هاي فردي آموزشثبت
 توسط آموزش دهندهمرکزآموزشهاي گروهی در دفتر آموزشثبت

شدن هت اضافهجمسئول جمع آوري آمار مرکز به ،هاي گروهی ارائه شده به زنانآموزشگزارش •گزارش دهی 
1-1خدمت ها بر اساس آموزشبه آمار 

میزشیآعفونت هاي و اچ آي ويدر خصوص و پزشک پرسنل بهداشت خانواده ،ماماآموزشزیر ساخت ها 
 ردارنان باجهت زو سیفلیس و تبخال تناسلی تهیه پمفلت هاي اطالع رسانی در خصوص ایدز
 هاي رفتاريهاي مشاوره بیماريمعرفی مراکز و پایگاهکارت هايتهیه
 کشوري لپروتکبه عفونت هاي آمیزشیو اطالع رسانی ایدز و آموزشمبحث اضافه نمودن

"و مشاوره آموزش"قسمتمراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران در 
 اضافه نمودن موارد الزم در ابزار پایش محیط

1-1رجوع شود به خدمت توضیحات بیشتر
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HIVآزمایش مشاوره و :2–2خدمت
واجدین شرایط 

دریافت خدمت 
مراقبت پیش از بارداريگروه هدفزنان - 1
کلیه زنان باردار - 2

افراد مسئول ارائه 
دهنده خدمت

ییکارشناس ماماوکاردان- 1
خانوادهبهداشتکارشناسوکاردان- 2
هایماريکارشناس مبارزه با بوکاردان- 3
پزشک مرکز- 4

:مراقبت پیش از بارداريگروه هدفزنان -الفنحوه ارائه خدمت
HIVریعخیص ستشانجام آزمایش، به منظور نان مراجعه کننده جهت مراقبت پیش از بارداريز. 1

مایشات سایر آز(د.نردمی گبهداشتی درمانی با پرونده معرفی به واحد مبارزه با بیماري هاي مرکز 
).می باشدپروتکل کشوري مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادرانبر اساس 

ره مشاواه ا پایگیبا فرم ارجاع به مرکز ت عدم تمایل فرد به انجام آزمایش در مرکز، در صور. 2
بیماري هاي رفتاري ارجاع می گردد. 

ا هه با بیماريکاردان یا کارشناس مبارزتوسط پس از آزمونمشاورهو HIVتست تشخیص سریع . 3
می گردد :صورت اقدام جهت مراجع انجام می گردد و بدین 

 در صورتReactive ارجاع : تست ضمن تایید نتیجه تست توسط پزشک مرکزبودن
فرم ارجاعبا هاي رفتاريمراجع به مرکز یا پایگاه مشاوره بیماري

 درصورتNon reactiveرد در ف( تا زمانی که ماه بعد3تکرار آزمایش :بودن تست
باشد تکرار تست الزم است.)HIVمعرض آسیب ابتال به 

واحد مبارزه بهReactiveگزارش کتبی محرمانه و هفتگی مشخصات (نام، آدرس و تلفن) موارد . 4
.ه گرددارائهابا بیماري هاي شهرستان توسط کاردان یا کارشناس مبارزه با بیماري

وسط واحد تهاي رفتاريمشاوره بیماريیا پایگاه به مرکز Reactiveموارد تلفنی گزارش . 5
ارائه گردد.مبارزه با بیماري هاي شهرستان

مورد رفتاري،ايهبیماريمشاورهپایگاهیامرکزبههفته2مدتدرفردمراجعهعدمصورتدر. 6
هايبیماريبابارزهماز طریق واحد)نوبت3تا (ابتدا تلفنی و بعد درب منزلفعالپیگیريجهت 

مرکز اعالم گردد.بیماري هايبامبارزهکارشناسیابه کاردانشهرستان
مرکزهبمحرمانهصورتبهفردرضایتبامراجعنهاییتشخیصتستمواردنهایینتیجه. 7

.گرددمیاعالمدرمانیبهداشتی
ماماییدواحامات توسطدو سایر اقمشاوره، آزمایشنداردبیماري هابامبارزهواحدکهمراکزيدر. 8

گیرد.انجامخانوادهسالمتیا
ه مده بوجود آمشکالت قانونی ب،در صورت عدم رعایتمحرمانه بودن اطالعات الزامی است و. 9

دمتخهنده دتوسط ارائه محرمانه بودن به معنی حفظ اسرار بیمار عهده پرسنل مرکز است.
می باشد.
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ان این بخشدر پایمالقات پیش از بارداري- 3و الف - 1جدول الف
باردارزنان -ب
ایش  نجام آزمابراکید تبا ، در اولین مراجعهبارداريمعمول مراجعه کننده جهت مراقبت باردار زنان . 1

عرفی ونده مبه واحد مبارزه با بیماري هاي مرکز بهداشتی درمانی با پرHIVتشخیص سریع 
ادران  مالمت سپروتکل کشوري مراقبت هاي ادغام یافته می گردند. (سایر آزمایشات بر اساس 

می باشد.) 
موقعشخیص بهصورت عدم تمایل فرد به انجام آزمایش، توضیحات کامل در خصوص اهمیت تدر .2

ایش آزمحاضر به انجام به وي ارائه می گردد و اگر همچنانبا تاکید HIVپیشگیري از ابتال نوزاد به
د. جاع گردرصت ارمشاوره بیماري هاي رفتاري در اولین فیا پایگاه نیست با فرم ارجاع به مرکز 

اي علومگاه هخارج از نظام تشخیصی تحت مدیریت دانش. اگر زن باردار از آزمایشگاه خصوصی 3
ص سریع مجددا براي وي تست تشخی،داشتصرف نظر از نوع جواب HIVجواب آزمایش ،پزشکی

HIVانجام شود.
ها ه با بیماريتوسط کاردان یا کارشناس مبارزو مشاوره پس از آزمون HIV. تست تشخیص سریع 4

جهت مراجع انجام می گردد و بدین صورت اقدام می گردد : 
a . در صورتReactiveجاع ار:تست ضمن تایید نتیجه تست توسط پزشک مرکزبودن تست

جاعرم ارفهاي رفتاري با مراجع به مرکز یا پایگاه مشاوره بیماريدر اولین فرصت
b. درصورتNon reactiveحتما در صورتی که فردماه به3هر تکرار آزمایش:بودن تست

ن رخی از مادراببنابراین ممکن است انجام داده باشد. (HIVهم آزمایش حاملگی هفته 32
).در طول بارداري سه بار آزمایش شوند

ولین در اوحرمانهمتلفنیگزارش به منظور اقدامات الزم جهت پیشگیري از انتقال مادر به کودك .5
ا بیماري هاي ببه واحد مبارزه Reactiveمشخصات (نام، آدرس و تلفن) موارد گزارش کتبی فرصت 

انجام یابد.بیماري هاشهرستان توسط کاردان یا کارشناس مبارزه با 
ه وسط واحد مبارزتي رفتاري بیماري هامشاوره یا پایگاه به مرکز Reactiveموارد تلفنی . گزارش 6

.ارائه گرددبا بیماري هاي شهرستان
مورد رفتاري،هايبیماريمشاورهپایگاهیامرکزبههفتهیکمدتدرفردمراجعهعدمصورتدر. 7

هايبیماريبازهمباراز طریق واحد)نوبت3تا (ابتدا تلفنی و بعد درب منزلفعالپیگیريجهت 
مرکز اعالم گردد.يبیماري هابامبارزهکارشناسیابه کاردانشهرستان

شوند.با تلفن پیگیريمرکزماماي توسط ،ات بعديجهت آزمایش. در صورت عدم مراجعه8
شتی بهداکز به مررضایت فرد به صورت محرمانهبانتیجه نهایی موارد تست تشخیص نهایی مراجع . 9

اعالم گردد.درمانی 
گردد.تاکیدنزایمازمانبه مادر باردار در خصوص به همراه داشتن دفترچه مراقبت مادر و نوزاد در.10
ماماییواحدتوسطدامات و سایر اقآزمایشمشاوره، نداردبیماري هابامبارزهواحدکهمراکزيدر. 11
.گیردانجامخانوادهسالمتیا

ه مشکالت قانونی بوجود آمده ب،در صورت عدم رعایتمحرمانه بودن اطالعات الزامی است و.12
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می باشد.توسط ارائه دهندهمحرمانه بودن به معنی حفظ اسرار بیمار مرکز است.عهده پرسنل 

در پایان این بخش15و ت8تجدول 
ارداري)ارداري و ب(فرم مراقبت پیش از بپرونده خانواردرو نتیجه آن و مشاورهثبت آزمایش ثبت

 در صورت عدم ربا رضایت ماد3ثبت نتیجه آزمایش در دفترچه مراقبت مادر و نوزاد در قسمت
انجام گردید.HIVرضایت نوشته شود آزمایش 

 تست تشخیص سریع ثبت مواردHIV،Reactiveدر قسمت توضیحات دفتر ثبت
مراقبت ها

 دهشبا کد تعیین در دفتر ثبت مراقبت ها،نتیجه آزمایشقطعی ثبت موارد مثبت
 ب7فرم ثبت انجام موارد تست تشخیص سریعفرمثبت موارد انجام تست در

هايبیماريبازهمبارواحدبهماهیانه- ب8فرمبراساستستانجامومشاورهمواردگزارشگزارش دهی 
توسط مرکز بهداشتی درمانیشهرستانبهداشتمرکز

هايبیماريبارزهمباگروهبهماهیانه- ب10فرمبراساستستوانجاممشاورهمواردگزارش
توسط مرکز بهداشت شهرستاناستانبهداشتمرکز

و پزشک هاماريمبارزه با بی، بهداشت خانواده،به کاردان وکارشناس ماماییمشاوره آموزشزیر ساخت ها
انجام تست تشخیص سریع آموزشHIVکها و پزشماريمبارزه با بیبهداشت خانواده،،به ماما
و تست مشاوره اضافه نمودنHIV المت مادران  سپروتکل کشوري مراقبت هاي ادغام یافته به

ت مربوط به آزمایش ایدزمو اصالح قس
افته سالمت یمراقبت هاي ادغام پروتکل کشوري 23و 11فه نمودن آموزش ایدز در صفحه اضا

در قسمت آموزش و توصیهمادران
پروتکل در 15و ت8تمالقات پیش از بارداري و جداول 3-الفو 1- بازنگري جداول الف

کشوري مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران  
براي انجام آزمایشرفتارهاي پرخطر در فرم مراقبت بارداريشرطحذف نمودنHIV

اضافه نمودن موارد الزم در ابزار پایش محیط و ستاد
2-1رجوع شود به خدمت توضیحات بیشتر
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سیفیلیسآزمایش :3–2خدمت
واجدین شرایط 

دریافت خدمت 
مراقبت پیش از بارداريگروه هدفزنان -1
زنان باردار - 2

افراد مسئول ارائه 
دهنده خدمت

ییکارشناس ماماوکاردان- 1
خانوادهبهداشتکارشناسوکاردان- 2
هایماريکارشناس مبارزه با بوکاردان- 3
پزشک مرکز- 4

زنان گروه هدف مراقبت پیش از بارداري:  -الفنحوه ارائه خدمت
ل پروتکس براسازنان مراجعه کننده جهت مراقبت پیش از بارداري عالوه بر اقدامات الزمدر . 1

متی ازهر گونه عالدر صورت داشتن، کشوري مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران
ز ورد نیامایشات درخواست آزمتوسط ماما یا پزشک مرکزبویژه زخم تناسلی عفونت هاي آمیزشی

امانجشی هاي آمیزسندرمیک بر اساس دستورالعمل کشوري تدابیر بالینی عفونتو درمان 
.می گردد

بر اساس راHIVباید خدمات مشاوره و تست عفونت هاي آمیزشیکلیه زنان داراي عالیم . 2
دریافت نمایند.2- 2مراحل ذکر شده در خدمت 

القات پیش از بارداري در پایان این بخشم- 3الف و- 1جدول الف

زنان باردار :-ب
وسط ت،راجعهماولین مراجعه کننده جهت مراقبت معمول بارداري درباردارزنان کلیه براي . 1

پروتکل اس (سایر آزمایشات بر اسمی گردد.درخواست VDRLRPR/آزمایشارائه دهنده خدمت 
می باشد.)کشوري مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران

:بدین صورت اقدام می گرددRPR/VDRLنتیجه تست بر اساس . 2
a .در صورت مثبت بودن تستRPR/VDRL: پزشک مرکز درخواست آزمایشFTA-

abs.می کند
b. منفی بودن تستدرصورتRPR/VDRL :

ل کشوريدرمان سندرمیک بر اساس دستورالعمباشد، اگر داراي زخم تناسلی* 
رکز مپزشکه ببیمار و همسرش هاي آمیزشی انجام شود و تدابیر بالینی در عفونت

کرارمجدد تست ت،پس از درمانیک ماهو د نمی گردارجاعدر اولین فرصت 
شود.می 

جدد در مراجعه مسلی و توصیه به آموزش در مورد زخم تنا* اگر زخم تناسلی ندارد، 
توسط ماماي مرکز انجام یابد.صورت بروز زخم ناحیه تناسلی 

ر می باشد درمان سندرمیک باگر مراجع داراي زخم تناسلیFTA-abs. در صورت منفی بودن تست 3
ود.شانجام یزشیالعمل بر اساس دستورالعمل کشوري تدابیر بالینی در عفونت هاي آماساس دستور

توسط پزشک مرکز انجام گردد بیمار و همسرش درمان ، FTA-absدر صورت مثبت بودن تست . 4
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جهت بررسی ي رفتاري بیماري هاعفونی مرکز مشاوره متخصص در اولین فرصت مراجع به و
ارجاع می گردد.، فرم ارجاعتکمیلی با 

به واحد FTA-abs، آدرس و تلفن) موارد مثبت مشخصات (نامماهانهمحرمانه کتبیگزارش . 5
اهبیماري مبارزه با بیماري هاي شهرستان توسط کاردان یا کارشناس مبارزه با 

لفن تکز با مرمامايموارد عدم مراجعه پس از درمان جهت انجام تست مجدد، توسط پیگیري . 6
گردد.انجام 

گردد.اکیدتایمانمان ززبه مادر باردار در خصوص به همراه داشتن دفترچه مراقبت مادر و نوزاد در . 7
ه ده بعهدود آممحرمانه بودن اطالعات الزامی است ودر صورت عدم رعایت مشکالت قانونی بوج. 8

شد.می باتده خدمتوسط ارائه دهن. محرمانه بودن به معنی حفظ اسرار بیمار پرسنل مرکز است.

ولین مراقبت بارداري در پایان این بخشا-15و ت8تجدول 
)(فرم مراقبت پیش از بارداري و بارداريدر پرونده خانوارتستثبت نتیجه ثبت

 ثبت موارد مثبت نتیجه آزمایش در دفتر ثبت مراقبت ها
3ثبت نتیجه آزمایش در دفترچه مراقبت مادر و نوزاد (قسمت(
 الف7ثبت انجام آزمایش سیفیلیسفرمدر و درمان ثبت موارد انجام تست

الف 8در فرم FTA-absو RPR/VDRLانجام تست و موارد مثبت گزارش ماهیانه مواردگزارش دهی 
توسط مرکز بهداشتی درمانیشهرستانبه واحد مبارزه با بیماري هاي 

 انجام تست و موارد مثبت مواردگزارش فصلیRPR/VDRL وFTA-abs10ر فرم د
هرستانشتوسط مرکز بهداشت ي مرکز بهداشت استانبیماري هاگروه مبارزه با به الف 

 طی    بر اساس فرم چوب خعفونت هاي آمیزشیگزارش ماهیانه موارد عالمتی و علتی
رمانیداشتی توسط مرکز بهدبه واحد مبارزه با بیماري هاي شهرستانعفونت هاي آمیزشی

 با نرم افزار عفونت هاي آمیزشیموارد عالمتی و علتی گزارش ماهیانهSTIوسط مرکز ت
بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان

شوري مراقبت هاي کپروتکل به FTA-absو RPR/VDRL)(اضافه نمودن آزمایش زیر ساخت ها
و اصالح قسمت مربوط به آزمایش ایدزادغام یافته سالمت مادران 

ت اولین مراقب-15و ت8تالقات پیش از بارداري و جداول م-3الف و-1بازنگري جداول الف
پروتکل کشوري مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادرانبارداري در 

بهندرمیکسدستورالعمل درمان و اضافه شدنو ماماها آموزش درمان سندرمیک به پرشکان
بوکلت مادران

اضافه نمودن موارد الزم در ابزار پایش محیط و ستاد
مایش جام آزبدون عالمت هستند انعفونت هاي آمیزشیاز آنجایی که اکثر زنان مبتال به توضیحات بیشتر

یفیلیس وقع ستشخیصی براي سیفیلیس از اهمیت بسزایی برخوردار است. تشخیص و درمان به م
وپایین ا وزنمنجر به کاهش عوارض آن از قبیل سقط خودبخودي، مرگ جنین، تولد زودرس و ب

سیفیلیس نوزادي می شود.
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تا 16فته ال از هد انتقس وجود دارد ولی بیشترین مواراحتمال انتقال سیفیلیاز هفته نهم بارداري
حاملگی اتفاق می افتد.28

 هایی احتمال انتقال است و در مراحل انت%80احتمال انتقال عفونت در مراحل اولیه سیفیلیس تا
کاهش می یابد.

 از تست هاي غیرترپونمال مانندRPR وVDRLته بکه البراي غربالگري استفاده می شود
دن به ثبت شختصاصی جهت تشخیص ترپونما پالیدوم نیستند بنابراین الزم است در صورت ما

تایید شوند.FTA-abوسیله تست هاي تاییدي مانند 
ان عمل درمورالبر اساس دستبعد از اثبات وجود زخم تناسلی در معاینه بیمار، درمان مناسب

ارد ضرورت دحالنانجام پذیرد. با ایک زخم تناسلی براي بیمار و شریک جنسی وي بایدسندرمی
با و در صورت مثبت بودنVDRLو یا RPRابتال به سیفیلیس با انجام آزمایشات 

مایشاتکه زخم تناسلی دیده شده ولی آزهاي تریپونمال تایید شود. در موارديتست
ار شود. در بعد آزمایش تکریک ماه) مثبت نیست الزم است VDRLو RPRغیر تریپونمال (

صورت منفی بودن این آزمایش تکرار الزم نیست . 
) رمان د، ود)ششامل سرویسیت نمی در صورت داشتن زخم دستگاه تناسلی خارجی بدون وزیکول

شود:انجام به شرح زیر سیفیلیس باید 
oیکسال):تر از درمان در سیفیلیس زوردس (اولیه، ثانویه، نهفته کمپیشنهاديرژیم

رو، این حجم دانوبت. میلیون واحد عضالنی، در یک 4/2سیلین بنزاتین پنی
.زدارددر دو محل مختلف نیاهمزمانمعموالً به تجویز دو تزریق عضالنی 

10مدت یلیون واحد عضالنی، بهمG ،2/1سیلین پروکایین پنی:جایگزینرژیم
روز متوالی 

سایکلین داکسیار:و غیر باردسیلینبیماران حساس به پنیدرجایگزین رژیم
mg100یا تتراسایکلین روز 15بار در روز، براي 2، خوراکیmg5004، وراکیخ

روز15بار در روز، براي 
oه زودرس با ثانویه و یا نهفتروز قبل از تشخیص اولیه،90که در طی افرادي

ت ت تسی داشته اند، حتی در صوربیمار با تشخیص قطعی سیفیلیس تماس جنس
سرولوژیک منفی باید درمان بگیرند.

:در زنان غیرباردار در صورت داشتن زخم تناسلی با وزیکول درمان هرپس سیمپلکس باید شود
oآسیکلوویر:بالینیاپیزودنخستیندردرمانپیشنهاديرژیمmg200،5خوراکی

برايروز،درربا3خوراکی،mg400آسیکلوویریاروز10تا7برايروز،دربار
یاومشاورهمرکزپوینتفوکالعفونیمتخصصبهارجاعو روز10تا7

. پذیردصورتبایدزنانمتخصص

 ان نانند زم، ارداريدر هر مرحله از بباید سیلین،به پنیغیرحساسزنان بارداردرخصوص
سیلین را اجراکرد.پنیبا درمانی مناسب غیر باردار، رژیم

 حساسیت زدایی و درمان با پنی سیلین در بیمارستان پس سیلینحساس به پنیباردارزناندرمان :
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از انجام حساسیت زدایی توصیه می شود. 
دد بعد از از نظر عفونت مجخصوص بشده، گرفتهنظرگروهی مجزا درعنوانزنان باردار باید به

.استسی نیز مهمدرمان شریک جنارگیرند. ضمناً اپیدمیولوژیک قردقت تحت مراقبت هبن درما
 وقتی عفونت باHIVیل ناسلی به دلاي از موارد زخم تشیوع می یابد، نسبت افزایش یابنده

هرپس سیمپلکس است.
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مالقات پیش از بارداري- *1جدول الف

ارزیابی

بوکلت مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران ویژه ماما و پزشک اضافه می شود."بارداريمالقات پیش از-1الف "*موارد فوق به جدول 

اقدامگروه بندي عالئم و نشانه ها 
هر گونه عالمتی از بیماري هاي آمیزشی بویژه زخم تناسلی درمان سندرمیک بر اساس دستورالعمل کشوري

تدابیر بالینی در عفونت هاي آمیزشی
 انجام تستHIV

طبیعی بودن همه موارد

ایمن سازي طبق دستورالعمل
تجویز اسید فولیک
)تست درخواست آزمایشHIV(اضافه می شود
 12انجام پاپ اسمیر طبق خ
 آموزش و توصیه طبق عناوین فرم مراقبت پیش

از بارداري
 تعیین تاریخ مراجعه بعدي در صورت نیاز

تشکیل پرونده:-1
گرفتن شرح حال مطابق فرم مراقبت 

پیش از بارداري
اندازه گیري کنید:-2

قد و وزن، عالئم حیاتی
معاینه کنید:-3

چشم، دهان و دندان، تیروئید، قلب، ریه، 
پوست، پستان ها،، شکم، اندام ها، لگن 

و واژن

گروه بندي 
کنید
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تفسیر نتایج آزمایش هاي پیش از بارداري-*3جدول الف

اقدامتشخیص احتمالینتایج
HIVNon reactiveشک به ابتال به ویروس ایدز

ماه بعد3تست تکرارمشاوره پس از آزمایش و -)HIV( به دلیل رفتارهاي در معرض آسیب

Reactive HIVشک به ابتال به ویروس ایدز
 مشاوره پس از آزمایش
ارجاع به مرکز یا پایگاه مشاوره بیماري هاي رفتاري نزدیک مرکز
گزارش کتبی به واحد مبارزه با بیماري هاي مرکز بهداشت شهرستان

"تفسیر نتایج آزمایش هاي پیش از بارداري-3الف "در جدول "منفی و وجود رفتار هاي پرخطر"HIVو " مثبت"HIV*این جدول به جاي ردیف 

بوکلت مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران ویژه ماما و پزشک قرار می گیرد.
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مشکالت ادراري تناسلی- *8جدول ت

ارزیابی

بوکلت مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران ویژه ماما و پزشک اضافه می شود.8*موارد فوق به جدول  ت

تشخیص عالئم همراه
احتمالی

اقدام

نیمه 

اول و 

دوم 

بارداری

خارش و سوزش و درد 
ناحیه تناسلی، ضایعات یا 

زخم ناحیه تناسلی در 
درد ،ويبیمار یا همسر

دلزیر 

بیماري هاي 
آمیزشی

 درمان سندرمیک بر اساس دستورالعمل کشوري
تدابیر بالینی در عفونتهاي آمیزشی

 انجام تستHIV
 انجام تستRPR/VDRL

بندي و گروه 
اقدام
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تفسیر نتایج آزمایش ها و سونوگرافی در بارداري-15ت جدول 

اقدامتشخیص احتمالینتایج
HIVNon reactiveشک به ابتال به ویروس ایدز

)HIVرفتارهاي در معرض آسیب( به دلیل 
هفته 32ماه به صورتی که فرد حتما در  3تکرار آزمایش هر مشاوره پس از آزمایش و 

.انجام داده باشدHIVحاملگی هم آزمایش 

Reactive HIVشک به ابتال به ویروس ایدز
مشاوره پس از آزمایش -
هاي رفتاري نزدیک مرکزارجاع در اولین فرصت به مرکز یا پایگاه مشاوره بیماري -
ندر اولین فرصت به واحد مبارزه با بیماري هاي مرکز بهداشت شهرستاتلفنی گزارش -

RPR/VDRLاقدام خاصی الزم نیست.-رد ابتال به سیفیلیسزخم تناسلیو بدون منفی

RPR/VDRLشک به ابتال به سیفیلیسمنفی و وجود زخم تناسلی
بر اساس دستورالعمل کشوري تدابیر بالینی در بیمار و همسرش درمان سندرمیک -

هاي آمیزشیعفونت
HIVمشاوره و آزمایش-

RPR/VDRLشک به ابتال به سیفیلیسمثبتدر خواست آزمایشabs-FTA*

abs-FTA*رد ابتال به سیفیلیسمنفی.اقدام خاصی الزم نیست

abs-FTA*ابتال به سیفیلیسمثبت
درمان بیمار و همسرش
 عفونی مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاريمتخصص ارجاع در اولین فرصت به
 به واحد مبارزه با بیماري هاي مرکز بهداشت شهرستانکتبی محرمانه و ماهانهگزارش

بوکلت مراقبت هاي "سونوگرافی در بارداريتفسیر نتایج آزمایش ها و -15ت "در جدول "منفی و وجود رفتار هاي پرخطر"HIVو " مثبت"HIV*این جدول به جاي ردیف 
ادغام یافته سالمت مادران ویژه ماما و پزشک قرار می گیرد.
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مثبتHIVزنان باردار هاي دوران بارداري درمراقبت:4-2خدمت 
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
مثبت HIVزنان باردار 

دهنده افراد مسئول ارائه 
خدمت 

و بهداشت خانوادهامایی مکاردان وکارشناس -1
پزشک مرکز-2

شد و می باوي با رضایت ،مانیمادر به مرکز بهداشتی و درHIVبودن آزمایش اعالم مثبت نحوه ارائه خدمت
می دمت خهنده توسط ارائه دمحرمانه بودن به معنی حفظ اسرار بیمار اطالعات محرمانه است.

باشد.
رکز انجام توسط ماماي م،مثبتHIVزن باردار معمول دوران بارداري جهتهاي مراقبت. 1

گیرد.
کسی به ن پروفیالمادر جهت شروع درما،ملگیحا13اولین زمان ممکن ترجیحا قبل از هفته در. 2

.هاي رفتاري ارجاع گرددمرکز مشاوره بیماري
ه ام یافتاي ادغمراقبت هپروتکل کشوريهاي استاندارد براساس آموزشعالوه بر ماماي مرکز . 3

ر زمان دادر کسی ضد رتروویروسی جهت مباید درخصوص لزوم درمان پروفیال،سالمت مادران
. مایدنارائه  به مادر را هاي الزم آموزشنوزاد پس از زایمان براي و بارداري 

هاي ريبیمامرکز مشاورهپزشک مرکز با،عوارض داروییدر صورت مشاهده عالئم خاص و یا. 4
.رفتاري هماهنگی الزم را نماید

ظر عوارضناز رسیجهت معاینات بالینی و برهر ماه از زمان شروع درمان دارویی، مادر باید . 5
.ارجاع گرددهاي رفتاريدارویی به مرکز مشاوره بیماري

تاکید،نن زایمازمابه مادر باردار در خصوص به همراه داشتن دفترچه مراقبت مادر و نوزاد در. 6
گردد.

رب دو بعد فنی(ابتدا تل، پیگیري فعالبه مرکز بهداشتی درمانیمادردر صورت عدم مراجعه. 7
مرکز بهداشتی درمانی انجام پذیرد.ماماي توسط )منزل

نه تحویل از ماهاد نیبه مادر باردار ضمن آموزش نحوه ارتباط جنسی ایمن، کاندوم به مقدار مور. 8
گردد.

ل کشوري مثبت براساس پروتکHIVمانی مورد نیاز جهت مادر باردار درکلیه اقدامات. 9
وره مشامرکز دردستورالعمل نحوه ارائه خدماتاز مادر به کودك وHIVپیشگیري از انتقال 

یرد.هاي رفتاري انجام پذهاي رفتاري توسط پرسنل مرکز مشاوره بیماريبیماري

این بخشدر پایانبیماري ها و ناهنجاري ها –16توراقبت هاي نیمه اول بارداري م- 2جدول پ
)فرم مراقبت بارداري7در بخش (ثبت موارد ارجاع در پرونده خانوارثبت

 و دفترچه رداريفرم مراقبت با7در بخش و یا درمان ضدرتروویروسی ثبت درمان پروفیالکسی
ب7فرم و مراقبت مادر و نوزاد

ب توسط مرکز 10فرم و توسط مرکز بهداشتی درمانی ب8گزارش اقدامات بر اساس فرم گزارش دهی 
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بهداشت شهرستان
ل نحوه ارائه دستورالعماز مادر به کودك وHIVپروتکل کشوري پیشگیري از انتقال آموزشزیر ساخت ها

یري از پیشگاصول کلی اقدامات در خصوص هاي رفتاري مشاوره بیماريمرکز خدمات در
انتقال از مادر به کودك به ماما و پزشک

پزشکواکسی به ماموارض دارویی و نحوه درمان پروفیالعآموزش
 اضافه نمودن نحوه مراقبت زنان باردارHIV هاي ادغام یافته پروتکل کشوري مراقبتمثبت به

سالمت مادران
تهیه محتواي آموزشی جهت مادر
رتروویروسیراهنماي درمان ضدو یا بروشورتهیه کتاب

آموزشتوضیحات بیشتر
ايراقبت هپروتکل کشوري مهاي  استانداردي را که در آموزشزنان باردار باید کلیه 

که باید قداماتیورد امدرج شده دریافت کنند. عالوه بر آن باید در ادغام یافته سالمت مادران 
راجعه خود و مهاي پرهیز از دادن شیر مادر و زمان، براي نوزاد انجام دهند شامل دادن دارو

فرزند اطالع حاصل کنند.
 ضد رترو ویروسیي تجویز دارو

ی شود. بر حسب از نظر وضعیت بالینی بررسHIVمبتال بهفرد مادر باردار باید مثل هر 
نتیجه معاینه مادر ممکن است:

o تدرمان اسبخاطر شرایط بالینی واجد دریافت درمان باشد یا تحت.
oي از شگیرخاطر پیه از نظر بالینی واجد شرایط درمان نیست و درمان را ب

انتقال به کودك دریافت خواهد نمود. 
ك اقدامات الزم از مادر به کودHIVکه بر اساس دستورالعمل کشوري پیشگیري از انتقال 

ام می گیرد.جدر مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري ان
که واجد درمان نبوده و باید پروفیالکسی شود:+HIVمادر باردار
د وجوارودروع : براي افرادي که اندیکاسیون درمان دارند محدودیت زمانی براي شزمان شروع

ر بالینی از نظانی کهنمود. در زنپروتکل کشوري اقدامندارد و تنها باید در رژیم درمانی مطابق 
د شروع شود در صورت بایدارو به منظور پیشگیري ،بارداري14اندیکاسیون درمان ندارند از هفته 

مراجعه مادر باید درمان در هر زمان آغاز شود. در تاخیر 
هاي حین درمان:آزمایش
 در بررسی هر زن باردارHIV+ ماه یک بار 3باید در ابتداي بارداري و پس از آن هرCD4

.چک شود
ید ا بادوم و چهارم پس از شروع داروه،پایان ماه اول،در شروع درمان داروییCBC وLFT

.مادر چک شود
سایر خدمات همراه:

ید:نماالزم است به همراه این خدمت فرد سایر خدمات از جمله موارد ذیل را دریافت
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 ند.)ی باشممعاینات بالینی (مشابه سایر افرادي که تحت درمان ضد رترو ویروسی
مشاورة تمکین درمان

 المت فته سپروتکل کشوري مراقبت هاي ادغام یامراقبت هاي معمول زنان باردار مطابق
مادران

تناسلیو تبخالمبتال به سیفیلیسزنان باردار هاي دوران بارداري درمراقبت:5-2خدمت 
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
مبتال به سیفیلیس و تبخال تناسلیزنان باردار 

دهنده افراد مسئول ارائه 
خدمت 

و بهداشت خانوادهماییکاردان وکارشناس ما-1
پزشک مرکز-2
فتاريرهاي متخصص عفونی مرکز مشاوره بیماري-3

یرد.گهاي معمول دوران بارداري جهت زن باردار توسط ماماي مرکز انجام مراقبت. 1نحوه ارائه خدمت
ید سلی تایال تنامانند سیفیلیس و تبخعفونت هاي آمیزشیهر زمان از بارداري که تشخیص در. 2

ر بالینیتدابیضمن درمان بر اساس دستورالعمل کشوريو همسر وي الزم است زن باردار ،شد
اريهاي رفتعفونی مرکز مشاوره بیماريمتخصص در اولین فرصت به هاي آمیزشی در عفونت

درمان ارجاع گردد.بررسی جهت 
ه ام یافتاي ادغهپروتکل کشوري مراقبت عالوه بر آموزش هاي استاندارد براساس ماماي مرکز . 3

س از پوزاد نت و یا اقدامات الزم پیشگیري جهباید درخصوص لزوم درمان ،سالمت مادران
. نمایدارائه را به مادر آموزش هاي الزم زایمان 

.قرار گیردبه وي توصیه شود که همسر یا شریک جنسی وي نیز باید تحت درمان. 4
ند.ده کدر ارتباط جنسی حتما از کاندوم استفا،به منظور جلوگیري از ابتال مجدد. 5
باید تا زمان عیین تیتر)ت(با ،RPR/VDRLهاي گیري درمان، انجام آزمایشمنظور پیبه. 6

.دوانجام شهر ماه زایمان 
اهنماي ررالعمل دستوباید بر اساسدرمانی مورد نیاز جهت مادر باردار کلیه اقدامات مراقبتی و. 7

انجام پذیرد.در مرکز تدابیر بالینی در عفونت هاي آمیزشی 
مرکز ماي ماتوسط (ابتدا تلفنی و بعد درب منزل)در صورت عدم مراجعه، پیگیري فعال. 8

نجام پذیرد.ابهداشتی درمانی 
تاکیدزایمانمانزدر به مادر باردار در خصوص به همراه داشتن دفترچه مراقبت مادر و نوزاد. 9

گردد.

در پایان این بخشبیماري ها و ناهنجاري ها –16و تمراقبت هاي نیمه اول بارداري -2جدول پ
)فرم مراقبت بارداري7در بخش (ثبت موارد ارجاع در پرونده خانوارثبت

 و دفترچه مراقبت مادر و نوزادفرم مراقبت بارداري7در بخش عفونت هاي آمیزشیثبت درمان
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الف7ثبت آزمایش سیفیلیسفرمو 
ف توسط مرکز ال10فرم و توسط مرکز بهداشتی درمانی الف8گزارش اقدامات بر اساس فرم گزارش دهی 

بهداشت شهرستان
پزشکبه ماما ودستورالعمل راهنماي تدابیر بالینی در عفونت هاي آمیزشیآموزش زیر ساخت ها

 وري روتکل کشپه بمبتال به سیفیلیس و تبخال تناسلیاضافه نمودن نحوه مراقبت زنان باردار
مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران

آموزشتوضیحات بیشتر
ياقبت هاپروتکل کشوري مرهاي استانداردي را که در آموزشزنان باردار باید کلیه 

ه باید کداماتی ورد اقمدریافت کنند. عالوه بر آن باید در درج شده ادغام یافته سالمت مادران 
طالع حاصل کنند.اهاي مراجعه خود و فرزند مانو زبراي نوزاد انجام دهند شامل دادن دارو

 در سیفیلیس در دوران بارداريتجویز دارو
نظرردمجزا گروهی عنوانباید بهکه ابتال به سیفیلیس و یا زخم تناسلی دارنديزنان باردار

اپیدمیولوژیک بت دقت تحت مراقهباز نظر عفونت مجدد بعد از درمانخصوص بهشده، گرفته
ی در ر بالینتدابی(مراجعه به دستورالعملدرمان شریک جنسی نیز مهم است. ارگیرند. ضمناً قر

عفونت هاي آمیزشی)
کسال):ز ینهفته کمتر ادرمان در سیفیلیس زوردس (اولیه، ثانویه،پیشنهاديرژیم

، معموالً این حجم دارونوبت. میلیون واحد عضالنی، در یک 4/2سیلین بنزاتین پنی-
در دو محل مختلف نیازدارد.همزمانبه تجویز دو تزریق عضالنی 

سیلین پروکایین پنی:نجایگزیرژیمG ،2/1روز 10مدت د عضالنی، بهمیلیون واح
متوالی 

ناسب رژیم مس بادر موارد حساس به پنی سیلین باید نسبت به حساسیت زدایی اقدام نموده سپ
ستري بدچار سیفیلیس، زنان  بارداردرسیلین زدایی پنیمنظور حساسیتبههر مرحله درمان کرد. 

است.ضروريدر بیمارستان 
یريگپی

ن زایمان باید تا زما، هاي سرولوژیک غیرتریپونمایی کمیمنظور پیگیري درمان، انجام آزمایشبه
رمان دیا عود، وجود عفونت مجددبر دالشواهد سرولوژیک ه، درصورت بروز انجام شدهر ماه 

شود.تکرار
 در تبخال تناسلی در دوران بارداريتجویز دارو

.یابداساس دستورالعمل تدابیر بالینی در عفونت هاي آمیزشی انجام میدرمان بر 
:نخستین اپیزود بالینی درمان در پیشنهاديرژیم

روز 10تا 7بار در روز، براي 5خوراکی، mg200آسیکلوویر 
یا 

روز10تا 7بار در روز، براي 3خوراکی، mg400آسیکلوویر 
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مراقبت هاي نیمه اول بارداري-*2پدول ج

کنیدارزیابی

ماما و پزشک  به صورت فوق تغییر می نماید.  عباراتی که زیرخط دار هستند به آن اضافه می شوند.بوکلت مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران ویژه2پجدول * 

بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر-1
سوال کنید:-2

لکه بینی، آبریزش، تنگی نفس و تپش قلب، 
سوزش و درد وخارش (تناسلی -مشکالت ادراري

یمارر بدناحیه تناسلی، ضایعات یا زخم ناحیه تناسلی 
ت ، تهوع و استفراغ، حرکدرد شکمیا همسر وي)، 

درد شکم،اختالالت روانی،مصرف مکمل هاجنین، 
، و گروه هاي اصلی غذایی، تروما، شکایات شایع

ایدز،  همسرآزاري
دازه گیري کنید:ان-2

نعالئم حیاتی، وزن، ارتفاع رحم، صداي قلب جنی
معاینه کنید:- 4

دهان و دندان، پوست، اندام ها و صورتچشم، 

اقدامونشانه هاگروه بندي عالئم 

لکه بینی/ خونریزي، تهوع و استفراغ، فشارخون باال، 
تناسلی، رنگ –تب، آبریزش، ورم، مشکالت ادراري 

پریدگی/زردي/ آنمـی، تنگـی نفـس / تـپش قلـب،      
مشکالت پوسـتس، نتیجـه سـونوگرافی، درد شـکم،     
ارتفاع رحم نامناسـب، وزن گیـري نامناسـب، سـوئ     
ــین،     ــت ن ــب و حرک ــداي قل ــتالالت ص ــه، اخ تغذی

مثبت و HIVاختالالت روانی / همسرآزاري، تروما، 
سیفلیس

تا ت 2با توجه به هر حالت: اقدام طبق ت
و آخرین خانه زیر18

 در صورت سوء تغذیه: ارائه توصیه هاي
تغذیه اي طبق راهنماي کشوري تغذیه 
دوران بارداري و شیردهی (مبحث سوء 

تغذیه)
تحویل کاندوم

گروه بندي
کنید
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بیماري ها و ناهنجاري ها- 16ت دول ج

توصیه و اقدامتاثیر بر بارداريعنوان

مثبت HIVمادر باردار 

انجام مراقبت هاي بارداري بر اساس دستورالعملابتال جنین
ایمنکشوري مادري

 ،آموزش مادر در خصوص لزوم درمان پروفیالکسی
ولد تآمادگی براي زایمان و مراقبت هاي الزم پس از 

براي نوزاد.
13ته ارجاع مادر باردار در اولین فرصت و قبل از هف

حاملگی به مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري
 در صورت وجود عوارض دارویی درمان ضد

اولین فرصت به مرکز رتروویروسی** : ارجاع در
مشاوره بیماري هاي رفتاري

یمادر باردار مبتال به سیفیلیس یا زخم تناسل

اخلدافزایش سقط، مرده زایی، ابتال جنین، محدودي رشد 
رحمی

ي رمان بیمار و همسرش بر اساس دستورالعمل کشورد
تدابیر بالینی در عفونت هاي آمیزشی 

ونی مرکز ارجاع در اولین فرصت به متخصص عف
مشاوره بیماري هاي رفتاري



٣٨

درد،کم خونی، تب،بثورات پوستی، بی اشتهایی.کند: زردي، استفراغ، دلعوارض دارویی شایع در فردي که داروي ضدرترویروسی دریافت می**
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انجام زایمان ایمن هماهنگی جهت :6-2مت خد
واجدین شرایط 

دریافت خدمت
مثبتHIVزنان باردار - 1
زنان باردار مبتال به زخم تناسلی - 2

افراد مسئول ارائه 
خدمتدهنده 

اردان وکارشناس مامایی مرکز بهداشتی درمانی ک-1
مسئول واحد مادران معاونت بهداشتی- 2
ز معاونت بهداشتی کارشناس اید-3
پزشک مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري -4
سوپروایزر بیمارستان-5

ز انتقالایشگیري درخصوص لزوم انجام سزارین جهت پیا ارائه دهنده خدمت آموزش مادر توسط ماما . 1نحوه ارائه خدمت
HIV ،مادر به نوزاد انجام گردد.زسیفیلیس و تبخال ا

هاي مارستانبی، کارشناس ایدز با حضور مسئول واحد مادران و در کمیته تخصصی زایمان ایمن. 2
کسی مشخص تحویل داروهاي پروفیالنحوهمثبت وHIVمنتخب جهت انجام سزارین زنان باردار 

گردد.
به بت و دو نوزاد مثHIVاحتمالی زن باردارداروهاي پروفیالکسی و نحوه مصرف آن ها به تعداد دو . 3

دفتر پرستاري بیمارستان تحویل گردد.
جهت ب شهرستان  با بیمارستان منتخحاملگی 36در هفته پزشک مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري . 4

افی سه ماهه اولیا بر اساس سونوگرLMPتمام از زمانحاملگی هفته 38در انجام زایمان سزارین
هماهنگی نماید.

فرم مراقبت بارداري (مراقبت ویژه ) توسط ماماثبت اقدامات در ثبت
-گزارش دهی 
مثبت و زنان مبتال به زخم تناسلی HIVتهیه پمفلت آموزشی جهت زنان باردارزیر ساخت ها

 برگزاري کمیته زایمان ایمن و تعیین بیمارستان هاي منتخب برايHIV

آمادگی بیمارسنتان هاي منتخب و آموزش پرسنل مربوطه
ین ااشد. در بشده انجامدرمانیزمان زایمان از قبل با یک مرکزهاي الزم براي الزم است هماهنگیتوضیحات بیشتر

باید مورد اي نوزاداروهدرابطه موضوع پذیرش بیمار، وجود داروهاي مورد نیاز نظیر زیدوودین تزریقی یا 
نظر باشد. 

.اگر روند زایمان طبیعی شروع شده است امکان انجام سزارین نمی باشد
پیشگیري از عفونت پس از زایمان باید استفاده شوداز آنتی بیوتیک مناسب براي .
:در طی زایمان از اقدامات زیر پرهیز شود

آمنیوتومی
fetal scalp electrode/sampling
استفاده از فورسپس یا وکیوم

اپیزیوتومی
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:3محور 

زایمان و پس از زایماندوران 
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در زمان زایمانزنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانارزیابی :1-3خدمت 
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
خود مطلع هستند.HIVبه زمان زایمان که از وضعیت ابتالزنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان در-1
.خود مطلع نیستندHIVبه زمان زایمان که از وضعیت ابتالزنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان در-2

افراد مسئول ارائه دهنده 
خدمت

ماماي زایشگاه- 1
پرستار کنترل عفونت- 2

ی گردد.مبیمارستان توسط معاونت بهداشتی تحویلزایشگاهبه HIVتست تشخیص سریع نحوه ارائه خدمت
بهماماي زایشگاه با توجه به دفترچه مراقبت مادر و نوزاد، از وضعیت ابتالHIVر باردار ماد

انند مادر مبتالا. در صورت همراه نداشتن دفترچه و اطالع نداشتن از وضعیت مطلع می گردد
قسمت ب اقدام شود.

مطلع خود HIVتال به که از وضعیت ابدر زمان زایمانه بیمارستانزنان باردار مراجعه کننده ب-الف
:هستند

واقدام گردد 6-2و2-3مثبت باشد باید براساس فرآیند خدمت HIVکه زن بارداردرصورتی. 1
شود. در اولین فرصتبه پرستار کنترل عفونت بیمارستان گزارش 

ماماي اشد، بانجام نشده سه ماهه سوم بارداريدر زن باردار HIVکه آزمایش درصورتی. 2
:نمایدقدام او بر اساس نتیجه دهدبراي وي انجام را HIVسریع تشخبص تست ، زایشگاه 

a . در صورتReactiveباید بر اساس زن باردار : بودن تستHIV مثبت فرایند براي وي
گزارش پرستار کنترل عفونت بیمارستان و به ) 2-3و 6-2انجام گردد. (مانند فرآیند 

خون فوري جهت شروع داروي پروفیالکسی و هماهنگی سزارین شود همزمان نمونه 
.ارسال گرددبه آزمایشگاه مورد تائید دانشگاه تاییدي جهت تست

b .درصورتNon reactiveاقدام خاصی الزم نیست.:بودن تست

د مطلع خوHIVال بهتباوضعیت زمان زایمان که از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان در- ب
:ندنیست

اساس نتیجه و بربراي زن باردار انجام شودHIVتست تشخیص سریع ماماي زایشگاه توسط . 1
اقدام نماید:
 در صورتReactive :باید بر اساس زن باردار بودن تستHIVد براي مثبت فراین

پرستار کنترل عفونت بیمارستان و به ) 2-3و 6-2مانند فرآیند وي انجام گردد. (
رجاع جهت شروع داروي پروفیالکسی و هماهنگی سزارین شود و افوريگزارش 

هنمونه خون جهت تست تاییدي بفوري جهت سزارین انجام شود . همزمان 
.ارسال گرددآزمایشگاه مورد تائید دانشگاه 

 درصورتNon reactiveزم نیستاقدام خاصی جهت زایمان وي ال:بودن تست.
به Reactiveد در اولین فرصت مشخصات (نام، آدرس و تلفن ) موارومحرمانهتلفنیگزارش-

د.واحد مبارزه با بیماري هاي شهرستان توسط پرستار کنترل عفونت انجام یاب
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ه آمده بوجودمحرمانه بودن اطالعات الزامی است ودر صورت عدم رعایت مشکالت قانونی ب
مت هنده خددرائه محرمانه بودن به معنی حفظ اسرار بیمار توسط ااست.مربوطهعهده پرسنل 

می باشد.

مراقبت هاي زمان زایمان در پایان این بخش–ثجدول 
در پرونده زن باردارHIVثبت نتیجه آزمایش ثبت

 مربوط به انجام تست تشخیص سریع فرمدرآزمایش و مشاورهثبتHIV

Rapidهايفرمبراساستستانجامومشاورهمواردگزارشگزارش دهی test) 3و1فرم شماره (
شهرستاناشتبهدمرکزهايبیماريبامبارزهواحدبهتوسط واحد کنترل عفونت ماهیانه

 گزارش موارد بستري و نحوه زایمان موارد زنان باردارHIVکوك به صورت مثبت و یا مش
م شماره (فرهاماريبه واحد سالمت خانواده و مبارزه با بیتوسط واحد کنترل عفونتماهیانه

12(

ص تشخیو انجام تستپرستار کنترل عفونت در خصوص مشاوره وزایشگاه يماماآموزشزیر ساخت ها
HIVسریع 

ده اند باید آزمایش نشHIVبراي زنانی که در جریان مراقبت هاي دوران بارداري از نظر -توضیحات بیشتر
این ز کرد.نان آغاانجام شود، تا بتوان در اولین فرصت ممکن پروفیالکسی براي آHIVآزمایش 

مبتال به مادرانه ازامر امکان شروع درمان را بالفاصله بعد از وضع حمل براي نوزاد متولد شد
HIV .رانیز فراهم می کند
2-1رجوع شود به خدمت -
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زایمانارزیابی اولیه-1ثجدول 

اولیهارزیابی

اضافه می شود.بوکلت مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران ویژه ماما و پزشک1ثموارد فوق به جدول 

اقدامعالئم گروه بندي 

10- اقدام بر اساس جدول ج-انجام داده است.HIVآزمایش 

.انجام نداده استHIVآزمایش 
و اقدام براساس HIVانجام تست تشخیص سریع -

جواب آزمایش 

: گرفتن تشکیل پرونده.3
شرح حال مطابق فرم زایمان

: شروع کنیدسئوال .4
دردهاي زایمانی، آبریزش/پارگی 

کیسه آب،لکه بینی،انجام آزمایش 
HIV

: کنترل و اندازه گیري کنید.5
عالیم حیاتی، صداي قلب 

جنین،انقباضات رحم
م، چشلئوپولد، معاینه کنید:.6

وضعیت ظاهري ناحیه تناسلی، 
واژینال

گروه بندي 
کنید
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تفسیر نتایج آزمایش ها  در زمان زایمان-10ج جدول 

اقدامتشخیص احتمالینتایج
HIVNon reactiveشک به ابتال به ویروس ایدز

)HIV( به دلیل رفتارهاي در معرض آسیب
HIVست تبارداري نیست،ماهه سومسهمربوط به که جواب آزمایش در صورتی-

تکرار شود.

Reactive HIVشک به ابتال به ویروس ایدز
ي اروهاو تجویز ددر مراکز مجهز انجام سزارین ارجاع فوري جهتمشاوره و-

جهت مادر و نوزاد HIVپیشگیري از ابتال به 
نهرستاتلفنی به واحد مبارزه با بیماري هاي مرکز بهداشت شفوريگزارش -

.اضافه شودبوکلت مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران ویژه ماما و پزشکبه این جدول 
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در حین زایمانHIVپیشگیري دارویی :3-2خدمت 
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
.زمان بارداري دریافت کردندیري درمثبت که داروي پیشگHIVزنان باردار -1
.گیري در زمان بارداري دریافت نکردندمثبت که داروي پیشHIVزنان باردار -2
.شده استزمان زایمان مثبت آنها درHIVکه آزمایش تشخیص سریع ي زنان باردار-3

افراد مسئول ارائه دهنده 
خدمت

پرستار کنترل عفونت- 1
ماماي زایشگاه- 2
سوپروایزر بالینی بیمارستان- 3
نکال زایشگاهآمتخصص زنان پزشک - 4
رفتاري بیماري هايمرکز مشاوره متخصص عفونی - 5

رد نیازموايهاي منتخب مشخص گردد و داروهدرکمیته استانی زایمان ایمن بیمارستاننحوه ارائه خدمت
نوزاد2و احتمالیمثبتHIVزن باردار2و نحوه مصرف آن ها به تعداد پروفیالکسی

هاي منتخب قرار گیرد.بیمارستاندفتر پرستاريدراختیار 
 د باشدیز موجونشهرستان ها بیماري هايدر واحد مبارزه با مادر داروهاي پروفیالکسی.
ارستان هاي از بیمر راسایر بیمارستان ها باید داروي مورد نیاز جهت پروفیالکسی مادر باردا

شهرستان ها تامین نمایند. بیماري هايمرجع و یا واحد مبارزه با 
:دریافت نکردندداريبارزمان مثبت که داروي پیشگیري درHIVزنان باردار -الف

ك توسطه کودکسی طبق دستورالعمل پیشگیري از انتقال مادر بشروع درمان پروفیال. 1
از ا ست و یموجود ایا در بیمارستانمی باشد، داروهاي مورد نیاز نکال زایشگاه آپزشک 

.ن گرددن تامیشهرستابیماري هايهاي منتخب و یا واحد مبارزه با طریق بیمارستان
گزارش گردد.به پرستار کنترل عفونتمورد . 2
انجام پذیرد.سزارینبه روش هماهنگی جهت انجام زایمان . 3
با ودكر به کال مادطبق دستورالعمل پیشگیري از انتقبعد از زایمان ادامه پروفیالکسی . 4

هماهنگی متخصص عفونی مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري انجام یابد.
:کردندن دریافتزمان زایمامثبت که داروي پیشگیري درHIVزنان باردار -ب

ك توسطه کودکسی طبق دستورالعمل پیشگیري از انتقال مادر بشروع درمان پروفیال. 1
به مشاورهتوسط مرکزدر بیمارستان موجود است و یا دارو (پزشک آنکال زایشگاه 

بیمار و یا سوپروایزر بیمارستان تحویل داده شده است.)
به پرستار کنترل عفونت گزارش گردد.مورد . 2
سزارین هماهنگی گردد.به روش جهت انجام زایمان . 3

:ستازمان زایمان مثبت گشته آنها درHIVیع زنان باردار که آزمایش تشخیص سر-ج
.یدزارش نماگبه پزشک انکال جواب آزمایش مثبت رایا سوپروایزر ماماي زایشگاه . 1
یق از طریا در بیمارستان موجود است و یاداروي مورد نیاز جهت پروفیالکسی . 2

د.ین گردشهرستان تامبیماري هايهاي منتخب و یا واحد مبارزه با بیمارستان
تکمیلی مادر نسبت به شروع کال بدون معطل شدن جهت تست پزشک آن. 3

سایر کسی نوزاد وکسی دارویی براساس پروتکل مربوطه اقدام نماید و پروفیالپروفیال
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.انجام دهداقدامات نیز
.جهت زن باردار ارسال گرددHIVتاییدي تست . 4
گزارش گردد.به پرستار کنترل عفونت مورد . 5
هماهنگی گردد.سزارینبه روش جهت انجام زایمان . 6
با ودكر به کال مادطبق دستورالعمل پیشگیري از انتقبعد از زایمان ادامه پروفیالکسی . 7

هماهنگی متخصص عفونی مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري انجام یابد.
 به تمثبرد مواو در اولین فرصت مشخصات (نام، آدرس و تلفن) محرمانه تلفنیگزارش

ابد.یپرستار کنترل عفونت انجام شهرستان توسط بیماري هايواحد مبارزه با 
داروهاي دریافت شده در پرونده مادر و اقدامات انجام یافته ثبتثبت

شکوك به صورت و یا ممثبتHIVگزارش موارد بستري و نحوه زایمان موارد زنان باردار گزارش دهی
رم (فري هاا بیمابه واحد سالمت خانواده و مبارزه بتوسط پرستار کنترل عفونت ماهیانه 

)12شماره
ص زنان متخصانتقال مادر به کودك به ماما و پزشکاندستورالعمل پیشگیري ازآموزشزیر ساخت ها

زایشگاه 
و زایمان زنان باردار  مشکوك یا مثبتمصرف داروتهیه فرم گزارش دهی
هاي منتخبکمیته زایمان ایمن و انتخاب بیمارستانتشکیل
تان هايیمارسبدفتر پرستاري و تحویل آنها به کسیتأمین داروهاي مورد نیاز پروفیال

ي شهرستان هابیماري هامنتخب و واحد هاي مبارزه با 
راجعه که بدون مراقبت قبلی و دیر هنگام یا در زمان زایمان م+HIVمادر باردارتوضیحات بیشتر

کرده است:
یرانه ان پیشگد درممحض مراجعه بایه ب،حتی اگر مادر باردار خیلی دیر مراجعه کرده باشد

ا تشخیصه و یمواردي که مادر در طول دوران بارداري تحت مراقبت نبودشروع شود. در 
کرده ریافت ننه دطبعا در طول بارداري درمان پیشگیرا،بیماري وي در زمان زایمان باشد

:در این شرایط اقدام درمانی مادر شامل.است
طبق دستور زیر:زیدوودین تزریقی حین زایمان

ر طی یک ساعت میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن ماد2انفوزیون مداوم زیدوودین 
ر کیلوگرم وزن مادر همیلی گرم به ازاي 1و بعد از آن ادامه انفوزیون مداوم به میزان 

تا زمان زایمان
یا
طبق یدوودینزانفوزیون + میلی گرم خوراکی200تک دوز نویراپین: بهترین انتخاب

.در شروع زایمان دستور باال
ارداريختم بد ازع سریع مادر به مرکز مشاوره جهت تصمیم گیري براي ادامه درمان بعارجا-

الزامی است.



۴٧

مراقبت هاي ویژه در زمان زایمان و شیردهی:3-3خدمت 
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
مثبتHIVزنان باردار -1
آنها در زمان زایمان مثبت شدهHIVنان باردار که تست تشخیص سریع ز-2

افراد مسئول ارائه دهنده 
خدمت

ماماي زایشگاه- 1
متخصص زنان و زایمان- 2
پرستار کنترل عفونت- 3
سوپروایزر بالینی بیمارستان- 4
مشاور شیردهی بیمارستان- 5
واحد شیر خشک شهرستانمشاور شیردهی - 6
رفتاريبیماري هايپزشک مرکز مشاوره - 7

:مثبتHIVزنان باردار -الفنحوه ارائه خدمت
وي ردهی و ضرورت تجویز دارشی،هاي الزم در خصوص روش زایمان ایمنآموزش. 1

.مثبت ارائه شودHIVکسی جهت نوزاد توسط ماما به زنان باردار پروفیال
ن منتخب با بیمارستاحاملگی 36در هفته پزشک مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري . 2

یا بر LMPتمام از زمانحاملگی هفته 38در شهرستان  جهت انجام زایمان سزارین
اساس سونوگرافی سه ماهه اول هماهنگی نماید.

.سزارین قبل از پارگی کیسه آب توسط متخصص زنان انجام شود. 3
.نوزاد کامالً شستشو داده شود. 4
ود و ام شتوسط مشاور شیردهی انجبا شیر مادر به صورت کاملمشاوره عدم شیردهی. 5

.شروع شودمصنوعینوزاد شیرتغذیه با جهت 
توسط ماما انجام پذیرد.زمان مناسب بارداريمشاوره در خصوص . 6
گزارش گردد.انجام زایمان به  پرستار کنترل عفونت. 7
ارش گزستانشهربیماري هايانجام زایمان توسط پرستار کنترل عفونت به واحد مبارزه با . 8

گردد.
:ان مثبت شدهآنها در زمان زایمHIVکه تست تشخیص سریع زنان باردار-ب
ش به رون زایمابا پزشک متخصص زنان و زایمان جهت انجامبالینی بیمارستانسوپروایزر . 1

.سزارین هماهنگی نماید
.سزارین قبل از پارگی کیسه آب انجام گیرد. 2
.زایمان کامالً شستشو شودنوزاد پس از . 3
ود و ام شتوسط مشاور شیردهی انجبا شیر مادر به صورت کاملمشاوره عدم شیردهی. 4

شروع شود. مصنوعینوزاد شیرتغذیه با جهت 
توسط ماما انجام پذیرد.زمان مناسب بارداريمشاوره در خصوص . 5
نمونه خون جهت تست تاییدي ارسال گردد.. 6
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ومثبترد مواو در اولین فرصت مشخصات (نام، آدرس و تلفن) محرمانهتلفنیگزارش. 7
م نت انجارل عفوپرستار کنتشهرستان توسط بیماري هايبه واحد مبارزه با انجام زایمان 

یابد.
اوره و مشینی رفتاري جهت مراقبت هاي بالبیماري هايبه مرکز مشاوره همسرش و مادر . 8

د.نارجاع گردو تست 
پیگیري، روز به مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري3در صورت عدم مراجعه در مدت . 9

م ان انجاهرستشتوسط واحد مبارزه با بیماري هاي (ابتدا تلفنب و بعد درب منزل)فعال
پذیرد. 

مادر باردارثبت اقدامات انجام شده در پرونده ثبت
یانه به صورت ماهHIVگزارش موارد شروع شیر خشک جهت موارد مشکوك و مثبت گزارش دهی 

)12ره م شما(فربه واحد سالمت خانواده و مبارزه با بیماري هاتوسط واحد شیر خشک 
مشاوران شیردهی در خصوص پیشگیري از انتقال مادر به کودكآموزشزیر ساخت ها

:تیم مسئول زایمانتوصیه هاي ارائه شده بهتوضیحات بیشتر
در طی زایمان از اقدامات زیر پرهیز شود:

آمنیوتومی
fetal scalp electrode/sampling
استفاده از فورسپس یا وکیوم
اپیزیوتومی

.نوزاد پس از تولد به خصوص در ناحیه صورت شستشوي کامل داده شود
 ود.ذیه شگیرد و الزم است نوزاد با شیر خشک تغتغذیه با شیر مادر نباید صورت
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:4محور 

شیرخواران و کودکاننوزادان،
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مثبتHIVمتولد شده از مادرو شیرخواران : درمان پیشگیرانه در نوزادان 1-4خدمت
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
بودهReactiveکه نتیجه تست سریع وي ينوزاد متولد شده از مادر-1
مثبتHIVنوزاد متولد شده از مادر -2
مثبت HIVخواران متولد شده از مادر شیر-3

افراد مسئول ارائه دهنده 
خدمت

نوزادانپزشک آنکال - 1
پرستار کنترل عفونت- 2
سوپروایزر بیمارستان- 3
واکسیناتور بیمارستان و مرکز بهداشتی درمانی- 4
در بیمارستان و مرکز بهداشتی درمانیمشاوره شیردهیپرسنل مرکز - 5
کاردان و کارشناس بهداشت خانواده- 6
پزشک مرکز- 7

دفتر نوزاد احتمالی به 2داروهاي مورد نیاز پروفیالکسی نوزاد و واکسن پولیو تزریقی به تعداد -نحوه ارائه خدمت
بیمارستان هاي منتخب تحویل می گردد.پرستاري 

وي HIVدر زمان زایمان تست تشخیص سریع  متولد شده از مادري که نوزاد-1
Reactiveو نوزاد متولد شده از مادر استHIV(در بیمارستان) مثبت:

از مادر به HIVپیشگیري از انتقال جهت نوزاد طبق دستورالعمل انهشروع درمان پیشگیر. 1
یمارستان باگر دارو در ( ساعت اول12تا 6پزشک آنکال نوزادان در طی توسطکودك 

).باید انجام پذیردتامین دارو از بیمارستان هاي منتخبموجود نمی باشد 
یردهی شاور شمبه نوزاد توسط با شیر مادر و مشاوره مادر در خصوص عدم شیردهی آموزش. 2

د.انجام پذیربراساس پروتکل مشاوره در مورد تغذیه شیرخوار وکودك خردسال
شود.شروعمصنوعیشیر بانوزادتغذیه . 3
انجام مثبتHIVواکسیناسیون جهت نوزاد براساس دستورالعمل نوزاد متولد شده از مادر . 4

زه با د مباراز واحواکسن پولیو تزریقی، در بیمارستانواکسن در صورت موجود نبودن (یابد.
)درخواست شود.مسئول بهداشت بیمارستانبیماري هاي شهرستان توسط 

ره ز مشاوه مرکو مراجعه بنوزادکسیلزوم ادامه پروفیالدر خصوص و مشاوره مادر آموزش. 5
نترل عفونت انجام شود.کرفتاري توسط پرستار بیماري هاي

ومثبتد موارو در اولین فرصت مشخصات (نام، آدرس و تلفن) محرمانه تلفنیگزارش . 6
م ت انجال عفونپرستار کنترشهرستان توسط بیماري هايبه واحد مبارزه با انجام زایمان 

یابد.
ود.اع شارجمادر پس از ترخیص از بیمارستان به مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري. 7
:( در مرکز بهداشتی درمانی)مثبتHIVنوزاد متولد شده از مادر - 2
عالئمریک ازو در صورت بروز هبر اساس بوکلت کودك سالم نوزادانجام مراقبت روتین . 1

انجام اقدامات طبق بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال،بیماري
مشاور مادر در خصوص عدم شیردهی براساس پروتکل وآموزشتوسط مشاور شیردهی . 2

جهت نوزاد مصنوعیانجام پذیرد و شیر مورد تغذیه شیرخوار وکودك خردسالمشاوره در 
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شروع شود.
انجام پذیرد . ثبتمHIVواکسیناسیون نوزاد براساس دستورالعمل نوزاد متولد شده از مادر . 3

(تامین واکسن پولیو تزریقی توسط واحد مبارزه با بیماري هاي شهرستان)
س ارشناتوسط کاردان و کو مشاوره مادر در خصوص لزوم ادامه پروفیالکسی آموزش. 4

بهداشت خانواده انجام یابد.
اوره رکز مشمبه ی که نوزاد داروهاي پروفیالکسی را دریافت نمی کند ارجاع فوريدر صورت. 5

بیماري هاي رفتاري با فرم ارجاع انجام پذیرد.
وسط تورد گزارش تلفنی محرمانه و در اولین فرصت مشخصات (نام ، آدرس و تلفن ) م. 6

نجام یابد.ستان اشهرهايکاردان یا کارشناس مبارزه با بیماري ها به واحد مبارزه با بیماري 
ري هاي مثبت به مرکز مشاوره بیماHIVروز مادر 3در صورت عدم مراجعه در مدت . 7

زه با س مباررشناتوسط کاردان یا کا(ابتدا تلفنی و بعد درب منزل)رفتاري، پیگیري فعال
بیماري هاي مرکز انجام پذیرد.

مثبت :HIVشیرخواران متولد شده از مادر - 3
ز هریک او در صورت بروزبوکلت کودك سالمبر اساس مراقبت روتین شیرخوارانجام . 1

فالعالئم بیماري انجام اقدامات طبق بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی اط
ساس برار با شیر مادو مشاور مادر در خصوص عدم شیردهی آموزشتوسط مشاور شیردهی . 2

جهت عیمصنوشیرو خردسال انجام پذیردپروتکل مشاوره در مورد تغذیه شیرخوار وکودك 
شروع شود.شیرخوار

ثبت انجام مHIVبراساس دستورالعمل نوزاد متولد شده از مادر شیرخوارواکسیناسیون . 3
پذیرد . 

العملدستوربا کوتریموکسازول براساس توسط پزشک مرکز کسیشروع درمان پروفیال. 4
صورتی که درHIVاستفاده از داروهاي ضد رتروویروسی در کودکان مبتال به عفونت  

G6PD.نمی  باشد
ط توسرد موو در اولین فرصت مشخصات (نام ، آدرس و تلفن ) محرمانه تلفنیگزارش . 5

جام یابد.انتانشهرسبیماري هايبه واحد مبارزه با کاردان یا کارشناس مبارزه با بیماري ها 
ثبت اقدامات در دفترچه مراقبت مادر و نوزادثبت 

ثبت ارجاع شیرخوار به مرکز مشاوره در پرونده خانوار
ز کودك اقبت ام مرثبت اقدامات انجام شده در پرونده خانوار (فرم معاینه توسط پزشک و فر

سالم توسط غیرپزشک )
 مراقبت  ممتد کودکانو دفتر دیواري فرم چوب خط ثبت  موارد فوق  در

عنوانتحتکودك سالم اطالعات مراقبت هاي ادغام یافته گزارش در فرم جمع بندي گزارش دهی
مثبتHIVنوزاد یا شیرخوار متولد شده از مادر ارزیابی 

ذیه وه تغدر خصوص نحو مراکز بهداشتی درمانی مشاوران شیردهی بیمارستانها آموزشزیر ساخت ها
مثبتHIVنوزاد متولد شده از مادر 

آموزش پزشکان بخش نوزادان در خصوص درمان پیشگیرانه نوزادان
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 ناسیوناکسیوآموزش واکسیناتور بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی در خصوص برنامه
مثبتHIVنوزادان متولد شده از مادر

 واراندر خصوص درمان پیشگیري در شیرخو پزشکان آموزش پرسنل بهداشت خانواده
رت وکلت چابري اضافه نمودن مبحث درمان پیشگیرانه در نوزادان و کودکان در قسمت پیگی

طفال )اوشی مراقبت هاي ادغام یافته کودکان (مراقبت ادغام یافته کودك سالم و ناخ
 در بیمارستانهاي منتخبو واکسن تأمین دارو

شگیرانه ضد رتروویروسی نوزاد درمان پیتوضیحات بیشتر
ساعت اول 12ز زمان شروع داروهاي پیشگیرانه در نوزاد بسیار مهم است و ترجیحا قبل ا

تأثیر داروها را از روز عمال2پس از تولد درمان باید شروع شده باشد، تأخیر درمان پس از 
، فت کرده باشددریاARTاگر مادر در دوران بارداري بیش از یک ماه درمان بین می برد. 

خواهد بود.نتیجۀ پروفیالکسی نوزاد مطلوب تر
ی ژنآنتی آزمایشاتچون حوالی زمانیست کههفتگی زمان مناسبی است 6ادامۀ درمان تا 

.نوزاد براي ارزیابی احتمال ابتال انجام می شود
 داروهاي در صورتی که مادر در زمان بارداريARVیز زیدوودین به تجو،دریافت کرده باشد

ول تولد با اساعت 12هفته ترجیحا شروع در 6تنهایی به نوزاد کافیست. دورة درمان 
است.زیدوودین خوراکی ( شربت) 

o 2روزانهبا دوزدر نوزاد ترم mg/kg 4یا دوز4منقسم درmg/kg2وزانه در ر
دوز

o 2روزانهبا دوز در نوزاد پره ترم mg/kg دوز3منقسم در
ژیم پیشنهادي در نوزادي که مادرش در طی حاملگی یا زایمان داروهاي رRVA دریافت

ولد (حداکثر تبالفاصله پس از mg per kg2شامل تک دوز نویراپین با دوز نکرده است
زمست یدوودین الهفته زیدوودین می باشد و در هفتۀ اول به همراه ز6ساعت اول)+ 12در 

2mg perالمیوودین با دوز  kgدر دو دوز منقسم داده شود.
:نوزادان متولد شده از مادر تجویز کوتریموکسازول به نوزادHIV4-6ز سن مثبت ا

تشخیص انی کها زمهفتگی تحت درمان پیشگیرانه با کوتریموکسازول قرار گیرند. این دارو ت
HIVدر نوزاد رد شود ادامه خواهد یافت.

: واکسیناسیون
یل مشابه سایر کودکان ذبه غیر از موارد HIVجدول واکسیناسیون نوزادان متولد از مادر مبتال به 

است:
o مورد استفاده قرار گیردپولیوي تزریقیواکسن ترجیحا.

oی بودن منفوضعیتکهسرخک تا زمانیHIVیح نوزاد مشخص نشده است تلق
نمی شود.

oواکسنBCGآزمایشجوابرسیدنزمانتاPCR6فتد. در به تعویق بیاهفتگی
صورت مثبت بودن واکسن تزریق نشود. 
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ويآيتغذیه نوزادان متولد از مادران مبتال به اچ
باشد، به میسازمان بهداشت جهانی شیردهی ممنوع ن2010گرچه بر اساس دستورالعمل سال 

ه آمده است این توصیگونه که در متن دستورالعمل سازمان بهداشت جهانیرسد هماننظر می
ه بلذا با توجهارند،بیشتر براي کشورهایی درنظر گرفته شده که امکان تهیه شیر جایگزین را ند

ید به نوزاد خود شیر به هیچ وجه نباHIVتوانایی کشور جهت تامین شیر جایگزین، زنان مبتال به
ي نوزاد ابتالخطرنمایندبدهند( حتی اگر تحت درمان با داروهاي ضدرتروویروسی باشد). و دقت

بود.) بیشتر خواهدمصنوعی(گاهی شیر مادر و گاهی شیر با شیردهی متناوبHIVبه
است.19و18و 17توضیحات بیشتر در کتاب مشاوره تغذیه شیرخواران،خردساالن فصل 
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مبتال به سیفیلیس: درمان نوزادان متولد شده از مادر2-4خدمت
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
مشکوك یا مبتال به سیفیلیسنوزاد متولد شده از مادر 

افراد مسئول ارائه دهنده 
خدمت

نوزادانپزشک آنکال - 1
پرستار کنترل عفونت- 2
سوپروایزر بیمارستان- 3
رفتاريبیماري هايمتخصص عفونی مرکز مشاوره - 4

ري م بیماعالئبوکلت کودك سالم و در صورت بروز هریک ازانجام مراقبت نوزاد بر اساس . 1نحوه ارائه خدمت
انجام اقدامات طبق بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی اطفال

ا پزشکبوره ونی مرکز مشامتخصص عفی که بیمار در مرکز مشاوره پرونده دارد، در صورت. 2
متخصص نوزادان بیمارستان هماهنگی الزم را نماید. 

زاد رمان نودزشی نوزادان بر اساس دستورالعمل تدابیر بالینی عفونت هاي آمیپزشک انکال . 3
.را شروع نمایدمتولد شده از مادر مبتال به سیفیلیس 

دار باید در بیمارستان بستري گردد.نوزادان عالمت. 4
ايیماري هبوره و مراجعه به مرکز مشادرمانو مشاوره مادر در خصوص لزوم ادامه آموزش. 5

رفتاري توسط پرستار کنترل عفونت انجام شود .
عرفی تاري مرفيبیماري هامادر با فرم ارجاع توسط پرستار کنترل عفونت به مرکز مشاوره . 6

گردد . 
ومثبت واردگزارش تلفنی محرمانه و در اولین فرصت مشخصات (نام ، آدرس و تلفن ) م. 7

جام ونت انرل عفتان توسط پرستار کنتبه واحد مبارزه با بیماري هاي شهرسانجام زایمان 
یابد. 

تاري، پیگیري روز به مرکز مشاوره بیماري هاي رف3در مدت مادر در صورت عدم مراجعه . 8
پذیرد.انجامهرستانشتوسط واحد مبارزه با بیماري هاي (ابتدا تلفنی و بعد درب منزل) فعال 

ثبت درمان و اقدامات انجام شده در کارت نوزادثبت 
ثبت ارجاع شیرخوار به مرکز مشاوره در پرونده خانوار

وزادان نرمان دو عفونت هاي آمیزشینوزادان متولد شده از مادر مبتال به گزارش موارد گزارش دهی
ه صورت نواده بت خاو سالمبه واحد مبارزه با بیماري هاتوسط واحدد کنترل عفئنت بیمارستان 

)12(فرم شماره ماهیانه
خصوص ان درو پزشکان بخش نوزادآموزش پرستار کنترل عفونت ، سوپروایزر بیمارستان ساخت هازیر 

دستورالعمل تدابیر بالینی در عفونت هاي آمیزشی

نزاتین بنی از دز واحد عضالمتولد از مادران داراي آزمایش مثبت باید با یک نوزادانتمام توضیحات بیشتر
ه شددرمانريدوران بارداهزار واحد/ کیلوگرم درمان شوند، چه مادر در طول 50سیلین پنی

است.رورياز چنین مادرانی ضشدهدار متولدعالمتنوزادانبستري . باشدو چه درمان نشده
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در نوزادان ، شیرخواران و کودکانHIV: تشخیص عفونت 3-4خدمت 
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
مثبتHIVنوزاد متولد شده از مادر - 1
مثبتHIVکودك متولد شده از مادر - 2

د مسئول ارائه دهنده اراف
خدمت

خانوادهکارشناس بهداشتکاردان و - 1

مثبتHIVنوزاد متولد شده از مادر -الفنحوه ارائه خدمت
ه مرکز بهفتگی 4در PCRجهت انجام آزمایش پرسنل بهداشت خانواده، شیرخوار را. 1

ارجاع نمایند.هاي رفتاري مشاوره بیماري
ا یموقع نوزاد و اقدامات الزم جهت ارجاع بهوجود ندارد PCR( * مناطقی که امکان انجام 

ام باشند.)ابل انجقوقع ارسال نمونه خون در زمان  الزم صورت گیرد تا سایر اقدامات کنترلی به م
ري انجام    درمرکز مشاوره بیماري هاي رفتاPCRاقدامات بعدي براساس جواب آزمایش . 2

می پذیرد. 
مثبتHIVکودك متولد شده از مادر - ب
 انجام ا جهتتوجه به اهمیت تفسیر تست در کودکان، پرسنل بهداشت خانواده کودك ربا

به مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري ارجاع دهند.مناسبتست تشخیصی

انجام می یابد.با رضایت خانواده کودكکودكمثبت گزارش جواب آزمایش •
ز کودك اقبت ارم مرفدر فرم معاینه توسط پزشک و ثبت اقدامات انجام شده در پرونده خانوار-ثبت 

سالم
دفتر ممتد کودکاندیواري و فرم چوب خطثبت در -

یمارو بسالماطالعات مراقبت هاي ادغام یافته کودكگزارش در فرم جمع بندي -گزارش دهی

مثبت به HIVر ماه متولد شده از ماد18اضافه نمودن ارزیابی نوزاد یا کودك کمتر از -زیر ساخت ها
مراقبت ادغام یافته کودك سالم

در کودکانHIVپرسنل بهداشتی در خصوص تشخیص آموزش-
در نوزادان:HIVتشخیصتوضیحات بیشتر

هفتگی PCR (6-4(تست ویرولوژیکانجام •
هاي آزمایشگاهی ماه نیازمند بررسی18در شیرخواران زیر HIVتشخیص
هاي زیرا آزمایشا شناسایی کنند.رHIVشناسی است که به طور مستقیمویروس

صوص قبل خبه مادري در این گروه سنی وHIVسرولوژي به دلیل تداوم آنتی بادي
هاي سرولوژي آزمایشزماه، ا18ماهگی قابل اعتماد نیستند. لذا در شیرخواران زیر 6از 

توان استفاده نمود.میHIVتنها براي غربالگري به منظور تعیین مواجهه با
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 انجام تستHIV Ab:
اهگیم18آنتی بادي هاي مادر در خون کودك تاالزم به ذکر است از آنجاییکه 

یچ مانی هزاصله این في مثبت در االیزامی تواند وجود داشته باشد لذا وجود آزمایش 
ن دلیل. بهمید است، قابل استنادر صورتی که تست االیزا منفی باشد. اما ارزشی ندارد

ت بودن ین تفسیر که مثبرا انجام داد با ااالیزانیز تست 9و 6و 3می توان در ماه هاي 
د. اما ري باشمادآن نشانه قطعی  ابتال کودك نبوده ومی تواند بعلت وجود آنتی بادي

ت منفی نیاز به ادامه بررسی و مراقبت وجود ندارد. درصور
همچون بزرگساالن با HIVتشخیصماهه و بزرگتر،18در کودکان -

گیرد.الت) صورت میو یک وسترن باالیزاهاي سرولوژیک (دو آزمایش
بر اساس دستورالعمل هاي تشخیصینحوه انجام آزمایشHIV در کودکان

است.
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نوزاديسیفیلیس: تشخیص 4-4خدمت 
واجدین شرایط دریافت 

خدمت
مبتال به سیفیلیسنوزاد متولد شده از مادر 

د مسئول ارائه دهنده اراف
خدمت

خانوادهکارشناس بهداشتکاردان و -1

ره ز مشاوبه مرکجهت انجام آزمایش و بررسی بالینیرا کودك پرسنل واحد بهداشت خانواده . 1نحوه ارائه خدمت
ارجاع نمایند.بیماري هاي رفتاري 

اري اي رفتهماري درمرکز مشاوره بیو معاینات بالینیاقدامات بعدي براساس جواب آزمایش . 2
انجام می پذیرد. 

راقبت ازمرم فثبت اقدامات انجام شده در پرونده خانوار در فرم معاینه توسط پزشک و ثبت 
کودك سالم

 دفتر ممتد کودکانو دیواري فرم چوب خطثبت در
ریماو بسالمگزارش در فرم جمع بندي اطالعات مراقبت هاي ادغام یافته کودكگزارش دهی

فته دغام یاااقبت به مرمبتال به سیفیلیس تولد شده از مادرماضافه نمودن ارزیابی نوزاد زیر ساخت ها
کودك سالم 

 سیفیلیس نوزاديآموزش پرسنل بهداشتی در خصوص
. هد بودخوابدلیل عبور آنتی بادیهاي مادري از جفت، تشخیص سیفیلیس در نوزاد مشکلتوضیحات بیشتر

هور عالئم بالینی ) ظ2) تشخیص سیفیلیس در مادر 1معیارهاي تصمیم به درمان عبارتند از: 
تر آنتی بادي مادري ) مقایسه تی3گاهی در نوزاد یا رادیولوژیک به همراه یافته هاي آزمایش

رزادي  یس مادیفیل(در زمان زایمان) و نوزادي. این نوزادان باید از نظر عالئم بالینی س
رار ررسی قبورد م(زردي، بزرگی کبد و طحال، رینیت، راش جلدي، پسودوپارالزي یک اندام) 

مک کننده باشد. تواند کگیرند. آزمایش پاتولوژي جفت یا بند ناف می
 :بر باالتر بودن برا4) 2) وجود عالئم بالینی 1این سناریو معرف یک نوزاد مبتال است

ی دارکفیلد  یا ) مشاهده تریپونم در بررس3تیترتست غیرتریپونمال نوزاد نسبت به مادر 
.فلورسانت آنتی بادي از مایعات بدن

ا رمان وي بداما ؛شودرمنجبه سیفیلیس مادرزادي است ممکنمادر باردار به سیفیلیس يابتال
بت آزمایش مثاراي د. تمام شیرخواران مادران رساندقل میسیلین این میزان را به حداپنی

هاي سرولوژیک آنها شوند تا زمانی که آزمایشماه معاینه3تا ماهانه باید در زمان تولد
یابند، معموالً در میزاد انتقالاز مادر به نوکههاییباديآنتیبماند. ه و منفی باقیشدمنفی

ی اختصاصIgMکبررسی سرولوژیدرصورت امکان، شوند.ماه پس از تولد محومی3عرض 
کند.میکمکتشخیص به 
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HIV: پایش کودکان مبتال به 5- 4خدمت 
دریافت واجدین شرایط 

خدمت
HIVکودك مبتال به 

بهداشتی یا کارشناس کاردان -1مسئول ارائه خدمتافراد 
پزشک مرکز-2

به ودك با رضایت خانواده ککودك و وضعیت بیماري کودك HIVمثبت بودن آزمایش . 1نحوه ارائه خدمت
.گرددمرکز بهداشتی درمانی اعالم 

انجام یابد.مثبت در مرکز بهداشتی درمانیHIVمراقبت روتین کودك . 2
ه مشاوره مرکزماهیانه توسط واحد بهداشت خانواده بضد رتروویروسی کودکان تحت درمان . 3

گردند.بیماري هاي رفتاري ارجاع
ره ز مشاومرکودکانی که تحت درمان نیستند هر سه ماه توسط واحد بهداشت خانواده بهک. 4

گردند.ارجاعبیماري هاي رفتاري
اي یماري هبمرکز مشاوره به کودكضد رتروویروسی در صورت بروز عوارض دارویی درمان . 5

گردد.ارجاع فوري رفتاري
د اي ضمراقبتها و پایش هاي تخصصی کودك براساس دستورالعمل استفاده از داروه. 6

ي رفتاري انجام در مرکز مشاوره بیماري هاHIVرتروویروسی در کودکان مبتال به عفونت  
گردد. 

ممتد و دفتر مراقبتدیواري فرم چوب خطثبت نتیجه مراقبت کودك در پرونده ، ثبت 
 ندهکودك در پرووضعیتثبت ثبت نتیجه ارجاع (پسخوراند ارجاع ) در پرونده

یماربگزارش در فرم جمع بندي اطالعات مراقبت هاي ادغام یافته کودك سالم و گزارش دهی
ییدارودر خصوص دارو و عوارضپزشک و کاردان و کارشناس بهداشت خانوادهآموزشزیر ساخت ها

درمان ضدرتروویروسی
ویدزاعالئم بیماري کاردان و کارشناس بهداشت خانواده در خصوص پزشک،آموزش

عفونت هاي فرصت طلب
HIVپایش  کودکان مبتال به توضیحات بیشتر

، CD4لق سال به دلیل تغییرات متناسب با سن در تعداد مط5در کودکان زیر •
براي پایش وضعیت ایمنی ارجحیت دارد. CD4درصد 

مثبت:HIVارزیابی بالینی اولیه کودکانالف.
دور سر و سایر شواهد رشد،وزن،گیري قداندازه. 1
HIVتعیین مرحله بالینی ابتال به. 2
ارزیابی وضعیت تکاملی. 3
و مواجهه با سلغربالگري بیماري سل . 4
تران سل، عفونت فرصت طلب و حاملگی در دخ، CوBتشخیص عفونت همزمان هپاتیت . 5

تازه بالغ
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نتیسی و دانستن جزئیات داروهاي مورد مصرف شامل کوتریموکسازول و داروهاي گیاه. 6
ارزیابی وضعیت تغذیه شامل کمیت و کیفیت غذاي روزانه. 7
در روسیارزیابی میزان آمادگی کودك و سرپرست وي براي شروع داروهاي ضد رترووی. 8

شرایط درمان کودکان واجد
:HIVب. پایش بالینی نوزادان و شیرخواران و کودکان مبتال به 

ویروسی براي انها که شروع درمان ضد رتروHIVدر نوزادان، شیرخواران و کودکان مبتال به •
ماه یکبار پیگیري بیمار الزم است.3- 6حداقل هرضرورت ندارد،

تروویروسی رکه درمان ضد HIVپایش بالینی نوزادان، شیرخواران و کودکان مبتال به •
باشد:کنند به شرح زیر میدریافت می

ولهفته یکبار در سال ا4و سپس هر 8، 4، 2هاي شیرخوار زیر یکسال: در هفته
: س از ثابت پماه یکبار 2-3و سپس هر 12و 8، 4، 2هفته خردساالن بزرگتر از یکسال

شدن وضعیت بالینی وي
فته از ه2کنند طی کودکانی که یک رژیم جدید ضد رتروویروسی را آغاز می:توجه

و یح دارف صحآغاز دارو براي غربالگري عوارض جانبی بالینی و اطمینان از مصر
د.باید حضوري یا به وسیله تلفن ارزیابی شون
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