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 بررسی کانونالعمل اجرایی مراقبت دستور
 

Reactive -Active Case Finding 

 

تواند  میاست که  االریای کشورمراقبت بررسی کانون یکی از راهبردهای برنامه حذف م

موارد ماالریا داشته باشد.  مشاهدات ميدانی نشان می کشف زودرس نقش مهمی در 

اجرای ان در محيط و می شود  به شکل ناقص و غيراستاندارد انجام  دهد که این راهبرد

 می توان به از مهمترین اشکاالت اجرایی از کميت و کيفيت مناسب برخوردار نيست.

 نوبت های مراقبت و جمعيت هدف در تمامیناکافی مراقبت، پوشش های ناکافی نوبت 

در  زمایش ماالریا بدون توجه به شاخص های پيشنهادیآانجام  انتخاب افراد برای

 . اشاره نمود دستورالعمل کشوری

 کانون بررسی مراقبتتعریف 

موارد  تشخيص زودهنگام بمنظور ماالریا، بيمار مبتال به کشف درصورت شود می توصيه

بدنبال بروز انتقال از بيمار که و یا موارد ثانوی  که شناسایی نشده اند دیگر احتمالی

 سکونت بيمار )محل های( کانون محل در کانون بررسی مراقبت ،مبتال شده اند اوليه

 :دو اقدام اساسی انجام می شود در این مراقبت .شودنجام ا

  مورد پيشگيری از  درآنها جمعيت هدف در مورد ماالریا اطالع رسانی شده و به

 بينند. موزشآماالریا 

  در این بر اساس شاخص های توصيه شده به ابتال به ماالریا موارد مشکوک از

 . ماالریا انجام شود آزمایش دستورالعمل 
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 توجه:

  .مراقبت بررسی کانون صرفا به صورت فعال توصيه می شود 

 

 

 کانون بررسی مراقبت جغرافيایی محدوده
 

در فاصله زمانی سکونت بيمار  )یا محل های( محل ،وده جغرافيایی مراقبت بررسیمحد

 می باشد.  -شروع عالیم تا شروع درمان -

ه زمانی در بيش از یک کانون اقامت لصدر این فا که بيماربدیهی است در صورتی 

 ان کانون نيز مشمول مراقبت بررسی می شود.داشته است  

 توجه:

ت مبتال شده است بدیهی است اگر بيمار وارده است و در کانونی غير از محل سکون 

مورد بررسی جامع نجا صورت گرفته است آکانونی که گزش پشه در باید 

  .قرار گيرداپيدميولوژیکی، حشره شناسی و فعاليت بيماریابی 

 

 جمعيت  هدف مراقبت بررسی کانون
 

 روستا همه افراد خانوار،71 از کمتر جمعيت با روستاهایی در 

 مجاورت  در خانوار 71 حداقل خانوار، 71 باالی جمعيت با  روستاهای شهر و در

 شده.  کشفی مورد ماالریامحل سکونت 
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 کانون بررسی مراقبت بيماریابی زمان بندی

 

 نوبت انجام می شود: 4 جمعيت هدف در کانون در حداقل مراقبت بررسی

 ماالریا، کشف مورد از پس ساعت  14 فاصله در بيماریابی نوبت اولين 

 ( 10و04و7)روزهای هفته،  یک فاصله به دیگر بيماریابی  مراقبت نوبت 1 حداقل 

 

 توجه:

  در صورتی که بيمار جدیدی در هر یک از نوبت های مراقبت بررسی در کانون کشف

خانوار در اطراف محل سکونت بيمار جدید تحت پوشش قرار می  71شود حداقل 

گيرند. بدیهی است  در صورتی که در نوبت های دوم به بعد بيمار جدید کشف شود 

 می شود.  انجامدید نوبت مراقبت بررسی کانون از تاریخ کشف بيمار ج 4

 

 آموزش و اطالع رسانی
 

    نشانه های ماالریا و ضرورت موزش ببينند و اطالعات الزم مانند آگروههای هدف

، تلفن مامور مراقب اقدام سریع برای دریافت کمکهای تشخيصی و درمانی و نيز  

های ماالریا  و یا رابطين بهداشتی به آنها داده شود تا اگر دچار کسالت و نشانه بهورز 

سریعا برای  دریافت خدمات تشخيص و اطالع داده و یا  به کارکنان بهداشتی شدند

 درمان به واحد های ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی مراجعه کنند. 
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 شود؟   ماالریا انجام  آزمایشدر مراقبت بررسی کانون از چه افرادی     
 

  دارند.  و یا تب کسالت سحاضر احسادر حال  از کسانی که 

 تب داشته اند حتی اگر در حال حاضر عالمت که در یک ماه گذشته  از کسانی

 ندارند.

 حتی اگر عالئم ماالریا ندارند. دارند، ابتال به ماالریا  از کسانی که سابقه 

 .از اتباع افغانستان و پاکستان حتی اگر عالیم ماالریا ندارند 

 م یاز کسانی که در دو سال گذشته به منطقه ماالریاخيز سفر داشته اند حتی اگر عال

 ماالریا  ندارند.

 

 ثبت و گزارش دهی:

  انتعداد افراد آزمایش شده و بيمارتاریخ های مراقبت، نوبت های بيماریابی شامل 

همچنين به  باید ثبت و به سطوح باالتر گزارش شود. در هر نوبت کشف شده 

در زمان مراجعه به خانوارهای هدف کارت خانوار ارائه شود و نوبت های مراقبت 

  ن ثبت شود و توسط مراقبت کننده امضا گردد. آدر محل برای ارائه خدمات 

 

 توجه: 

  سکونت همان خانوار نگهداری شود  لدر محکارت هر خانوار باید صرفا 

 

 

 
 



8 
 

 

 کانوندستورالعمل اجرایی مراقبت فعال روتين 
 

Routine -Active Case Finding 

 

در کانون یکی از راهبردهای برنامه حذف ماالریای کشوراست که  فعال روتينمراقبت 

ریج محدودتر شده اما گریزی از انجام ان در موارد دبتاین راهبرد خر حذف آمراحل 

مشاهدات ميدانی نشان می دهد که این راهبرد به شکل ناقص و  خاص نيست. 

مراقبت مشاهده شده در  استاندارد انجام  می شود. از مهمترین اشکاالت اجراییغير

يت هدف در تمامی نوبت های می توان به پوشش ناکافی جمع فعال روتين کانون 

بر اساس مراقبت بر اساس توصيه کشوری و یا  عدم اجرای کامل نوبت ها ی ،مراقبت

ماالریا بدون توجه به شاخص های  آزمایشانتخاب افراد برای انجام و خط سير مامور 

 اشاره نمود.  پيشنهادی در دستورالعمل کشوری

 کانون فعال روتين مراقبت

 

 در این مراقبت دو اقدام اساسی انجام می شود: 

  در مورد پيشگيری از آنها به جمعيت هدف در مورد ماالریا اطالع رسانی شده و

 بينند. آموزشماالریا 

  موارد مشکوک به ابتال به ماالریا بر اساس شاخص های توصيه شده مورد

 آزمایش قرار می گيرند. 
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  فعال روتين مراقبتکانونهای هدف 
 

  فعال جدید کانونهای 

 قدیمی کانونهای فعال 

  0در کانون مرکز ارائه کننده خدمات بهداشتیکانونهای زیر مشروط بر اینکه 

 شته باشد:وجود ندا

o  محتمل جدیدکانونهای،  

o باقيماندهفعال غير  کانونهای  

o   کانونهای پاک دارای تبادل جمعيتی با کانونهای فعال 

o  سال گذشته 5کانونهای پاک با سابقه انتقال در 

 

 جمعيت  هدف مراقبت فعال روتين کانون
 

  می باشد. در مورد هدف  تمامی جمعيت کانون معموال در روستا های کوچک

تحت پوشش مراقبت فعال روتين  شهر ها و روستا های بزرگ می تواند محدوده 

عيت کل کانون حسب نياز و شرایط محلی تعریف شود. در این موارد مکمتر از ج

ظرفيت  ،ی الروی ها وجود ژیت شاخص های مانندمحدوده جغرافيایی بر اساس 

ترسی به برق یا امکانات رفاهی محافظت نند عدم دس)ماانتقال ماالریا باالتر 

در ان ههای در معرض خطر و حضور گرو( کننده مانند وسایل خنک کننده

 .مالک قرار گيردبخش روستا یا شهر 

                                                           

1
مانند مرکز  ئه کننده خدمات تشخیص و درمان ماالریا  منظور از مرکز ارا: توجه 

 ...،بهداشتی درمانی، خانه بهداشت، ازمایشگاه ماالریا و میز پاسیو کیت 
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 کانون فعال روتين مراقبت بيماریابی زمان بندی

 
 نوبت های مراقبت فعال روتين به شرح ذیل است:

 

روتیننوبت های مراقبت فعال   نوع کانون  

قدیمی، فعال جدید   سه بار در ماه در طی فصل انتقال  

 و نيز باقيماندهفعال غير   ،محتمل جدید

کانونهای پاک دارای تبادل جمعيتی با 

کانونهای فعال و کانونهای پاک با سابقه 

  سال گذشته 5انتقال در 

در طی فصل انتقالماه در دو بار    

 

 آموزش و اطالع رسانی
 

    ببينند و اطالعات الزم مانند نشانه های ماالریا و ضرورت  آموزشگروههای هدف

مامور  شماره تماس اقدام سریع برای دریافت کمکهای تشخيصی و درمانی و نيز

مراقب ، بهورز و یا رابطين بهداشتی به آنها داده شود تا اگر در بين نوبت های 

دند به کارکنان بهداشتی اطالع داده و مراقبت  دچار کسالت و نشانه های ماالریا  ش
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یا سریعا برای  دریافت خدمات تشخيص و درمان به واحد های ارائه کننده خدمات 

 بهداشتی درمانی مراجعه کنند.

 

 

 شود؟   ماالریا انجام  آزمایشکانون از چه افرادی فعال روتين در مراقبت     

 

 که  تب و یا سایر عالیم مهم ماالریا و یکی از شروط زیر را دارا باشند .  از مواردی 

 سابقه سفر به کانون فعال  در دو سال گذشته را دارند و/ یا  .0

 در کانونها ی فعال و یا محتمل زندگی می کنند. و /یا  .1

 از کسانی که سابقه ابتال به ماالریا دارند و/یا .1

 شند.از اتباع افغانستان و پاکستان با .4

 :همچنين مشاهده صرف هر یک از موارد زیر ضرورت بيماریابی را ایجاب می کند 

 1FUO تب با دليل نامشخص .5

خيص وجود دارد اما شکه ظاهرا برای ان تتب طول کشيده بيش از یک هفته   .6

 رغم درمان ادامه دارد. ليع

 

 

 شيوه اجرای عمليات
 

صرفا به صورت فعال توصيه می  یدآمراقبت فعال روتين همانگونه که از اسم ان بر می 

 شود. 

 

 

                                                           
2
  fever of unknown origin  
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 ثبت و گزارش دهی:
 

  تعداد افراد آزمایش شده و بيمار مراقبت،  های تاریخنوبت های بيماریابی شامل

هدف  همچنين به  خانوارهایباید ثبت و به سطوح باالتر گزارش شود.   کشف شده

زمان مراجعه مامور به محل برای  مراقبت در باید هر  نوبت کارت خانوار ارائه شود و

 ان ثبت شود و توسط مراقبت کننده امضا گردد.  ارائه خدمت 

 

 توجه: 

 محل سکونت همان خانوار نگهداری شود کارت هر خانوار باید صرفا در. 
 

 

 دستورالعمل اجرایی مراقبت تشدید یافته
 

تشدید یافته یکی از راهبردهای جدید برنامه حذف ماالریا است که انتظار می مراقبت 

به شکل روتين اجرایی شود. مشاهدات ميدانی نشان می دهد که  1105رفت از سال 

این راهبرد به شکل ناقص و غيراستاندارد انجام و از کميت و کيفيت مناسب برخوردار 

 نيست.
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 راهبرد  مراقبت تشدید یافته
 

 اهبرد مراقبت تشدید یافتهر

.افرادی که در دو سال اخير از پاکستان و یا از مناطق بسيار الوده 0 گروههای هدف

 .  مکرر به پاکستان تردد دارند.1افغانستان وارد کشور شده اند ویا 

ابتدای فصل انتقال ترجيحا در مدت دو تا سه هفته  .کمپین فعال: 6 شیوه اجرای عملیات 

  فعال و غیرفعال() روتین. 1و    انجام می شود ابتدایی

 راهبرد مراقبت تشدید یافته در فصل انتقال 

مکانی که به فرد دسترسی وجود 

 دارد

و اطالع  آموزش 

 رسانی

 راهبرد

 )بیماریابی/غربالگری( 

 غربالگری بلی نقطه صفر مرزی

 غربالگری بلی داخل کشور با ظرفیت انتقال باال 

 بيماریابی بلی داخل کشور با ظرفیت انتقال پایین 

 

 راهبرد مراقبت  تشدید یافته در خارج فصل انتقال

مکانی که به فرد دسترسی وجود 

 دارد

و اطالع  آموزش 

 رسانی

 راهبرد) بیماریابی/غربالگری(

 بيماریابی بلی نقطه صفر مرزی

و در سایر موارد  غربالگریدر اولين ویزیت  بلی داخل کشور با ظرفیت انتقال باال 

 بيماریابی 

 بيماریابی بلی داخل کشور با ظرفیت انتقال پایین 
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 :گروههای هدف

 

 گروههای هدف شامل دو گروه عمده هستند:

 

لوده افغانستان آافرادی که در دو سال اخير از پاکستان و یا از مناطق بسيار در گروه نخست:  .0

صله پس از ورود به کشور و ابتدای فصول انتقال برای دو سال متوالی ااند بالفوارد کشور شده 

  آزمایش ماالریا انجام شود.  

به پاکستان سفر نماید دو سال پس از سفر آخر تحت پوشش قرار  دااگر فرد مجد توجه:

 خواهد گرفت. 

 

آزمایش ماالریا  انتقالمکرر به پاکستان تردد دارند در ابتدای فصول : در افرادی که گروه دوم .1

 انجام شود.

 

 توجه:

  فرد تحت آزمایش ماالریا قرار گيرد.بدیهی است در صورت تب بالفاصله باید 

  .خدمت فوق اختياری بوده و ارتباطی با مليت ندارد 

 

 شيوه اجرای مراقبت تشدید یافته:

 
 مراقبت تشدید یافته به دو شيوه کمپين و روتين توصيه می شود. 
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 کمپين:

 

 توصيه می شود :

 .به شکل فعال انجام می شود 

  نجا ساکن هستند تحت پوشش قرار آفر مرزی و کليه کانونهایی که گروه های هدف در صنقطه

 گيرد. مراقبت در نقطه سفر مرزی مفيد تر است. 

  ابتدای فصل انتقال ترجيحا در مدت دو تا سه هفته ابتدایی 

 

 روتين:

 

  غيرفعال در تمام مدت سال انجام می شود.به شکل فعال و 

  مراقبت فعال گروههای هدف  در طی فصل انتقال در نقطه سفر مرزی و کليه کانونهایی که

نجا ساکن هستند تحت پوشش قرار گيرد. مراقبت در نقطه سفر مرزی آگروه های هدف در 

 مفيد تر است. 

 گروههای هدف در همه مراکز ارائه کننده خدمات تشخيصی  ماالریا تحت  مراقبت پاسيو

ماالریا،  آزمایشگاهپاسيو،  پست هایپوشش دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می شود مانند 

 بيمارستان، خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی 

 

 آموزش و اطالع رسانی
 

    مامور مراقب و یا رابطين شماره تماس نند ببينند و اطالعات الزم ما آموزشگروههای هدف

بهداشتی به آنها داده شود تا اگر دچار کسالت و نشانه های ماالریا  شدند سریعا برای  دریافت 

 خدمات تشخيص و درمان به واحد های ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی مراجعه کنند. 

  .در صورت امکان از بين گروههای هدف رابط انتخاب شود 

  .باید با اجرای برنامه های اطالع رسانی قوی و با همکاری بين بخشی انجام شود 
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 ظرفيت انتقال:

 

منظور از کانون با ظرفيت باالی انتقال کانونی است که با استفاده از ابرار پيش بينی همه 

 نگ نارنجی و یا قرمز را کسب نماید. رگيری در فصل انتقال 

 

 

 ثبت و گزارش دهی:

  کمپين به شکل مجزا باید ثبت و گزارش دهی شوند.موارد 

  .موارد روتين در فرمهای مراقبت کانون گزارش خواهد شد 

 در  پوشش عمليات کمپين باید به صورت سطح به سطح به مرکز مدیریت بيماریهای واگير

 ته پس از پایان عمليات گزارش شود.مدت دو هف

 
 

 :تشدید یافته انواع مراقبت
 

 غربالگری
 

  ست.  حتی بدون داشتن نشانه های ماالریازمایش گروه هدف آمنظور از غربالگری 
 

 بيماریابی

  به  موارد مشکوک ماالریا از زمایشانجام آدر بيماریابی تشدید یافته منظور بيماریابی

.  یا مبتال به تب و یا سایر نشانه های ماالریا 0که  هستند.  موارد مشکوک افرادی ماالریاست

 آنجایی. بدیهی است از . سابقه تب در مدت یک ماه گذشته را دارند 1در حال حاضر هستند 
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که گروه هدف بيماریابی تشدید یافته کسانی است که از پاکستان یا مناطق بسيار آلوده 

 در معرض گزش قرارگرفته باشند وجود دارد.امکان اینکه  افغانستان وارد کشور شده اند  لذا

 

 تفاوت بيماریابی و غربالگری در مراقبت تشدید یافته 

ربالگری صرفا بر اساس اینکه فرد از پاکستان و یا افغانستان غدر رویکرد بيماریابی برخالف  

مده است تحت آزمایش قرار نمی گيرد و داشتن نشانه های ماالریا در طی یک ماه گذشته آ

 زم است ال
 


