
 وزارت صحت عامھ افغانستان

                                                                                                                 TBHIVپالیسی, خط مشی و رھنمائی 

  

  
  وزارت صحت عامھ

  طب وقایويریاست عمومی 

  ریاست کنترول امراض ساری

  TB/HIVھمکاری ھای  ورھنمای عملی پالیسی , خط مشی

  

2008-2013  

  
  

  

  

  



 وزارت صحت عامھ افغانستان

                                                                                                                 TBHIVپالیسی, خط مشی و رھنمائی 

  جمھوری ا سال می افغا نستا ن

  وزارت صحت عا مھ

  مقد مھ
  

ھماھنگی  را برای TB/HIVلیعم رھنمایو  کھ پالیسی ملی مسرت دارد جمھوری اسالمی افغانستان وزارت صحت عا مھ
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تفاده از آنھمکاری  ،تصا میم ، فعالیت ھا دراخذ  خوب یارتباط وسیلھاین اسناد طرح  ا اس وده وب ن دوپروگرام ب ت  ای موفقی
  .شدخواھد  مینھ حاصلی دراین ز ھای مزید

د و) WHO ( سازمان صحي جھان بعااز من , TB/HIVستراتیژی  وز( ستراتیژی جدی گ ) Stop TB توقف توبركل ھماھن
ا  حیسسیب ای ص ت ھ زی مراقب الن تم مرک ده پ کش کنن ھ پیش ور ک دایات کش امع و ھ ای ج رای الزم ھ ای ب اری ھ  ھمک

  .اقتباس گردیده است است  TB/HIVمشترك

وزارت  ستراتیژی ازطریق واحد ھا وبخش ھایاین . امکان پذیراست  تطبیق آن اما بوده بلند بھ سطح شده پیشنھادستراتیژی 
کمیتھ ھای مشترک وزارت ھای ذیدخل اجرا میشود کھ تکرارفعالیت ھای مشابھ را بھ حداقل رسانده واستفاده  و,صحت عامھ

  .مطلوب از امکانات دست داشتھ را میسر میسازد

  حایزاھمیت است. تطبیق این ستراتیژی داشتن یک روش معیاریجھت  

ھ  حت عام ت وزارت ص وان سرپرس ن بعن المی م وری اس ی  جمھ ت ناش رو معلولی ارمرگ ومی ت مھ تان جھ افغانس
دزوتوبرکلوز ور،ازای ی از آن را در کش وزورنج ناش ات توبرکل زان واقع تفاده از با،کاھش می ی، اس ی مل ن پالیس تراتیژی  ای  س

   ای عملی تایید مینمایم.ورھنم

رای  را و بین المللیان ملی ھمکار ھای ذیدخل، تمویل کننده گان، وزارت و وزارت صحت عامھ ق درمساعی با ھمی ب تطبی
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  توبرکلوز ابرازمیدارد.
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ھم کاکر ر فیض هللاوکتودقابل یاد آوریست کھ محترم  ھ س ا رزي رامعین مسلکی وزارت صحت عام اف در ب تھ انکش ی داش ند مل ن س ای
  نمایم.میوزارت صحت عامھ قدردانی  یخدمات صحعرضھ  ازتوجھ وھمکاری محترمھ دوکتورس نادره حیات برھانی معینھ است و

یسھمکاری محترم دھمچنان الزم است کھ از کوھمند" رئ کرهللا "  وکتوراحمد شاه " ش ید ش دمات صحی، دوکتورس ھ خ ومی عرض عم
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  ابرازقدردانی نمایم.

  اظھارقدردانی مینمایم. JICAو  WHOمخصوصا ازحمایت تخنیکی درتھیھ این سند مھم موسسات تخنیکی ھمکارسھم فعال داشتھ 

اب  رافجن ر گ وق پیت ان مش حی جھ ازمان ص ده س وبی نماین وده خ تا ب ن راس ک و  درای ورین برون لکی داکترک ت مس و ازحمای
  بدین وسیلھ ازایشان اظھارامتنان مینمایم. یادآوری نموده داکترویرونکوبروتولوتی

  :ھمکاری ھای گرانبھا نموده اند TB/HIV سند تھیھکھ در قسمت  ترم آتیذوات محبا اظھار سپاس از 

رحمن وکتود ،)JICA( نوسار میتسو ایوکتود، ) WHO(ر کرم شاه وکتود ،  "ی ز احمد"ر عبدالحمید وکتود یف ال د ر س ، دوکتورمحم
یم  و (ملك زي) داكتر فھیم (پیغام)، داكترمیر زمان ،NACP مشاور اقای جو ریتمان ،سرور " احمد زی"  ب هللا(  NTPت ر حبی " داکت

یني)  ،" حبیب  ق داكترشاه حسین (حس ا الح نائی" داکترعط د ،" س ر حام ن"  داکت اداتو  "حس دهللا " س ید عبی ق  ) "داکترس ن طری از ای
  .نموده وبرای ھرکدام ایشان موفقیت آرزو دارماظھارتشکر

 با احترام

  " صدیق "ر محمد خالد وکتود

  توبرکلوز کنترول ملی رئیس پروگرام
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  در افغانستان TB/HIVپالیسی برای ھمکاری ھای 

  :مقدمھ . 01

  یك ایجاد جھت  2013الی 2008 ھاي سال برايدر افغانستان  TB/HIVمشتركپالیسی برای ھمکاری ھای  این. 1

ی  كاري چوکات پالیسی در داخل یک  ھ ,  ایجاد شده HIV/وTBبرای خدمات مل وز توسط ک رول توبرکل ی کنت پروگرام مل

)NTP , (زدپروگرام ملی کنترول ای )NACP (دیمولوژی و  و تعدادی از انجوھا ت اپی  TB/HIVھمکاران تخنیکی کھ حال

Co-infection اجرا میشود در افغانستان سروی میکنند را،.  

NTP     وNACP مشتركآ با این سند باید  و, میباشند ئی اسناد رھنما دارايTB/HIVھ صفت ماخذ . استفاده گردد از آن ب

   و عرضھ خدمات ؛تنظم گردیده است. رك جھت رھنمائي ،اخذ تصامیمپاایسي فوق بھ اساس مدا

  

ھ ب  22 شاملوا فغانستان دارای شیوع بلند مرض ساری توبرکلوز بوده  . 2 ت ک وزیکشور اس م توبرکل .   دارد را شترین رق

)WHO,2007(  

ائین   مرض  شیوع ورداده شدهراپ کتگوری شده است میباشد.HIVیک کشور کھ دارای شیوع پائین بحیث فعال افغانستان  پ

داد از گروپ  . )Final Report,2006( . را نشان مید ھدھمراه با خطروابسطھ دربین مریضان توبركلوز, باوجودیکھ یکتع

  ،كھ IDU (Injecting Drug Users(دوا زرقي ھای معین خاصتا استفاده کننده گان 

  )ANASF, 2006.(گردد.در این گروپ ھا  HIVانتانشیوع  نبلند رفتشاید سبب  ،اند HIVایپیدیمي بلند مواجھ بھ 

  از جملھ اولویت ھا در افغانستان است خدماتيو پروگرام ھای  TB/HIV ویوقای ھمکاریبنا ّء 

ا یکجا جمع میباشند یكھوا شخا ص IDUsمانند , خطر ھستند بلند کھ در معرضبھ جمعیت  بیشتر با توجھ دان ھ د زن د مانن  بای

ک با مالقات .رت گیردتوجھ جدی صو ھ ھمکاری ھای نزدی از ب ین این گروپ ھا نی واد مخدرھاي  وزارتب ), MOCN(م

  .دارد) MOI (و وزارت داخلھ )MOJ(وزارت عدلیھ

  

وز و اچ آي ويبتو کمیتھ کاری,  توسطاین سند  .3 ھ پاسخ  2006در سال  NACP و hoc ad,  NTP،ركل ر WHOب  دفت

 را یک میکانیزم فعال ھمکاریاست کھ بتوانند  عضو کشورھایاده شده بود کھ ھدف آن آم) EMRO(مدیترانھ شرقی حوزه 

  .داشتھ باشند 2007در اخیر سال  ھمکاران تخنیکیو دیگر توبرکلوز  و اچ آی وی در بین پروگرام ھای ملی 

ن  ندای ین در س ی ب ای غیردولت ازمان ھ ی و, س اران تخنیک ق ھمک اھنگی از طری ھ ھم تان  HIV/AIDS کمیت افغانس

)HACCA(  وز اری توبرکل ی ک ھ مل ھوکمیت اه می  وداساس رھنم وب ی  2008م ومي(از پالیس ت عم گوپالن)  DGریاس  ن

  . گردید تقدیم  TAG و CGHN كمیتھ ھاي بھ تجدید نظر شده
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 :توبركلوز و اچ آي وي ایپدیمولوژی.  02

ای را  93کشور مقام   177بین این کشور در. تمیلیون اس 30 با عاید کم ونفوس تقریبیافغانستان یک مملکت .  4 در بخش پیشرفت ھ

ارهکھ پروگرام ملی کنترول توبرکلوز ,بوده دوامدارافغانستان متحمل چندین دھھ از مخالفت ھای . داردبشری  ا  دوب یاحی رام مل  وپروگ

ھ توبرکلوز ماتشامل خد کھ )PHC(مراقبت ھای صحی ابتدایی  .ایجاد شد  2003 در سال دیدآجزاید کنترول ق مجموع میباشد از طری

ا EPHSی (ی) ومجموعھ خدمات صحی شفاخانھ BPHS خدمات صحی اساسی ( ھ وانجوھ ارجی وزارت صحت عام ابع خ ط من ) توس

  عرضھ میگردد.

  . حالت فعلی توبرکلوز:5

جھان است کھ بیشترین رقم توبرکلوز کشور در 22افغانستانبا داشتن بلند ترین رقم واقعات توبرکلوز در حوزه شرق مدیترانھ یکی از 
نفوس در یکسال میباشد. تمام واقعات  100000نفر در  73واقعات تخمین شده توبرکلوز بلغم مثبت در کشور ما  را دارا میباشد

عات در یکسال بھ تعداد اقو این بد ین معنی است کھ بروز ونفوس در طول یک سال میباشد  100000نفر در  161توبرکلوز 
 231واقعھ برای مریضان بلغم مثبت است. وھچنان شیوع مرض توبرکلوزساالنھ  17885برای تمام واقعات توبرکلوز و 39500
(راپور سازمان صحی نفوس تخمین گردیده است. 100000نفر در 32نفوس و مرگ ومیر از باعث توبرکلوز 100000نفر در 

  ) 2008جھان سال 

 85فیصد واقعات موجود، توبرکلوز ریوی بلغم مثبت. ونایل شدن بھ  70ریافت ونگھداری  ھدف پروگرام ملی کنترول توبرکلوز د 
 2008. کھ خوشبختانھ نظر بھ مالحظھ ارقام دست داشتھ سال میباشد فیصد موفقیت تداوی واقعات جدید توبرکلوز ریوی بلغم مثبت

  پروگرام ملی کنترول توبرکلوز اھداف فوق الذکر را بدست آورده است.

  Annual report 2008)(Global report 2008,NTPدر افغانستا ن    TBاپیدیمولوژی 

  نفوس نظر بھ احصائیھCSO                                    24.5 میلیون  

  نفوس 100000                           نفر در  231شیوع واقعات توبرکلوز  

  نفوس 100000                        نفردر 161بروز تمام واقعات توبرکلوز  

  نفوس 100000                       نفر در  73بروز واقعات بلغم مثبت جدید  

  نفوس 100000                       نفر در 32مرگ ومیر ناشی از توبرکلوز  

 3.4  %   رمیان واقعات جدید توبرکلوز فیصدی واقعات مقاوم دوایی د  

 28301(               2008 ده درسال مجموع  واقعات کشف ش(    

  73      13213 --   2008میزان واقعھ یابی واقعات جدید بلغم مثبت ریوی در سال%  

 72         2008برکلوزدر سال میزان واقعھ یابی تمام انواع تو% 

  89%   :                        2008میزان موفقیت تداوی در سال  

 87%                                 : 2008ال میزان شفایابی در س   

  68%  ھا                     فیصدی واقعات توبرکلوز در نزد خانم   
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 : HIV حالت فعلی.  6
ت   پائینافغانستان کشوریست با شیوع  ام جمعی ا انتان اچ آي وي در بین تم یوع  وب د ش ای  اتنان اچ آي وي بلن ین گروپ ھ ت در ب  تح

ھ ر مانندخط ي ادوی ان زرق د گ تعمال كنن ت.) IDUs  ()ANASF – 2006(  اس ی  حال انفعل دیمیولوژیك انت ھ  HIVایپی تان ب در افغانس

موجود توبرکلوز  انبین یکتعداد از اشخاص و مریض در HIVمگر شواھدی وجود دارد کھ شیوع مرض . نشده است تشریحطور کامل 

 2007سال  Todd ریقرار راپور اخ.( دمیرس% 3 بھ  HIVدر کابل شیوع  IDUsعات در بین مطال نظر از .عین نشده استت بوده ولي

دود .) ان اچ آي وي را در ح یوع انت وز ش ان توبركل ین مریض د.% 0.2یك مطالعھ درب د ھ ان می ان  نش ط  HIVانت وم توس ورت عم بص

ث بعالوه  میكند. انتقال ،نتناز پیچکاری ھا ووسایل ممشترك ویا ھم استفاده غیر مصئون مقاربت ھای جنسی  انتقال خون منتن شاید باع

و  لکھ ھای تبعیضبا   PLHIV.  شوداطفال نوزاد انھا  بھ منتن با اچ آي وي سبب انتقال انتا ن در بین مادران گردد و HIVانتانانتقال 

ھآنھا  دسترسيمحدودیت  عثزنده گی میکنند کھ با ننگ دمات  ب ت در مراقبتخ ا کیفی د. TB/HIVمراکز ی صحی ب  ,WFP) میگردن

ام از. (2006 اھداتتم ود مش ان ،موج دیمي انت تان HIVایپی دیمي در افغانس ودل ایپی یا HIV م د آس ب میكن ي را تعقی یا (.ئ ودل اس ي  م ئ

T.BROWN 2004   (.  ملي اپید یمیجائیكـــــھ HIV  ت خطر اي تح ین گروپھ ان در ب زایش با افزایش سرایت انت ین اف ھ و در ب یافت

شامل استعمال كا  ،یت عمومي پل میگردد ،درینجا سرعت و شدت ایپید یمي مربوط بھ تعداد گروپ ھاي تحت خطر و وسعت وقایھجمع

د ات میباش ئون زرقی ایط مص دم و وس دف  .ن ر از  NACPھ ت کمت یوع % 0.5حفاظ وم HIV ش وس عم ین نف ر از  یدر ب % 5وکمت

  .میباشد اسیب پذیر ھایدرگروپ

 :NACP,2007در افغانستان   HIV یپد یمولوژیا       : شکل دوم

    ).2006(میرسد % 3بھ   IDUsدر کابل در بین  HIVشیوع                   

  ).2006(میرسد% 0.2والیت بھ  8در TBدر بین مریضان  HIVشیوع                   

  : مشترك و دلیل براي ھمكاريانتان باھمي توبركلوزو اچ اي وي  03

  :باالی توبرکلوز HIV انتانتاثیر.  7

HIV  تن  مرض توبرکلوزبھ انتان توبركلوز پیشرفت برای  خطرعامل ترین  نیرومتد وز اینزداشخاص من ت میکروب توبرکل زد .اس  ن

ت .  زنده گی انكشاف توبركلوزدر طولخطر% 50,باشدمینیز منتن  MTB بامثبت کھ   HIVیک شخص  ود اس زد, درموج ھ ن  ،حالیك

راد  کھ افغانستانمخصو صآ در این. .میرسد % 10 این خطربھ ,MTB بھ  و منتن منفی HIV یک  شخص  وس اف  کاھلتقریبآ نیم ازنف

ازدزمانی  HIV. خیلي مھم است توبرکلوز میباشد میکوبکتریوم منتن با تال میس ھ انھا ,اشخاص رامب دآ ک ھجدی اکتریم ب وز  میکوب توبرکل

ده  سیستم دفاعي شان شدیدا مریضان ایدز داخل بستر ، كھ  در بین .میشود . ل تبدیلفعا TBسرعت بھ  بھ و شده باشند منتن ماوف گردب

  .استھفتھ  12مرض تآ سس معروض بھ مریضان انتاني دیگر شوند ، مدت زمان متوسط از مواجھ شدن الي  است ھرگاه

  8  .  HIV دیم وز یاپی ر  را توبرکل د وخیمت تم  HIV  :کردخواھ تسیس دم  را معافی اخت منھ اس  ھس وز حس ل توبرکل و مریض را در مقاب

د این،میسازد  ال میدھن ھ دیگران انتق دآ مرض را ب ان بع ی از . مریض وز یک ب توبرکل ت طل ات فرص رین انتان اری مھلكت ودهس ین  ب ھ درب ک

  .دیده میشود انکشاف روبھکشورھای % 50در بیشتر از بوده كھ  AIDSاشکار مھ واین اولین عالمثبت اتفاق میافتد  HIV اشخاص

 اپیدیمیدر بعضی ازکشور ھا  .ممكن در كلینیك ھاي توبركلوز مراجعھ و خواھان خدمات گردند دارندمخفي   HIV،تعداد زیاد از اشخاص. 

HIV  واقعاتTBافکشور ھای  سائر افغانستان مانند در.  . داده است افزایشسھ برابر را نگ  روبھ انکش ار س د توبین ب ات جدی وز واقع رکل

    .ممكن بر وجوه مالي و خدمات حمایتي  غلبھ نماید ردیده اندبھ شدت متاثرگ HIVطوریكھ دریك تعداد كشورھاى كھ از ایپیدمي  HIVازسبب
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 :HIVتاثیر توبرکلوز باالی 

ات.  9 ای حی وز بق ان  توبرکل ھ انت ان را ک ز HIVمریض ازد نی اه میس د کوت وز .  دارن ایدتوبرکل یدهسرعت را   HIVپیشرفت  ش  ,بخش

ین از ھریک نفر مرگ. علت است دیده شدهدرمریضان توبرکلوز HIV ویروس مرتبھ یا وسعت قسمیکھ افزایش شش تا ھفت ھ  ب ھر س

  .وبرکلوز استتAIDS   مریض نفر

یوع   . 10 تاندر HIVبھ نسبت سطح نازل ش ورافغانس ای ،این كش ت ھ ھ پال TB/HIVاز نظرفعالی ازمان صحینظر ب وقتی س ی م ی س

شروع فعالیت  رایب طوریکھ,)WHO, 2004( , قرار داردسوم  کتگوری درھا کشوردربین   TB/HIVدرمورد تشریك مساعي  جھان

ملی  شنھاد پالنیسازمان صحی جھان پ ,کتگوری سوم  کشورھای برای. نشان داده شده است 3شكل در شدهتھیھ  رھنما TB/HIVھای 

داوی واقعھ یابی شدید, توسط  زنده گی میکنند HIVکھ با  اشخاصیتوبرکلوز را در تا بار  دارائھ کررا  TB/HIV نظارتی ومراقبتی ت

  .کاھش دھد،دستھ جمعی محالت و در صحی مراكزتوبرکلوزدرانتان وقایوی با ایزونیازید و ھم چنان کنترول 

      11. HIV ت شده است کھ  شناختھ یک فکتور تنسبب پیشرفت حال ال توب من ت فع ھ حال ود.ب وز میش ورتی وركل ھ درص   HIVو TB ک

 حیاتطول % در10-5 خطر  این ،منفي   HIVاشخاص درو در سال% 15الی % 5یکجا باشند خطر پیشرفت مرض توبرکلوز فعال تقریبآ 

  .میباشد

ازد,  PLHIVطول عمر یا حیات يشده, وبھ طور قابل مالحظھ بقا AIDSتوبرکلوز باعث پیشرفت سریع  اه میس ھ را کوت ببك اط  از س ارتب

ده نزد باید بنآ میباشد HIVنزدیک بین توبرکلوز و  و  HIVازنطر تمام مریضان کھ توبرکلوز شان تشخیص ش ایش ش ز ازم ان ننی د و ھمچن

ل  شیوع سطح ھا ئیكھ جادر  بخصوص دنشو ارزیابي توبرکلوز نظر ازباید  HIVمریضان  وز قاب ھانتان توبرکل ت مالحظ یوع .اس  HIV ش

 . تاثیرات خواھد داشت نشده اندیا شده و بتالم HIV کھ بھیاشخاص نزدانتقال توبرکلوز افزایش در

ا بھ پیشرفت , مرضحساسیت بھ  ازطریق افزایش ایپیدیمي توبركلوزتشدید نمودن در  HIVانتان  . 12 س ی اد نک ال وازدی وز فع توبرکل

   رابھ تشخیص توبرکلوز HIVزیرا انتان  ا متاثر ساختھ ر تداوی معیارات   HIVانتان   . )WHO 2007(عود رول ارزنده دارد

ان   لش ھایي مواجھ میسازد كھ نزد شخصیكھ سیستم معا فیتي نورمال دراد وجود ندارد.  چا  وزھمچن ده مرگ و  توبرکل ت عم ک عل ی

د .  HIVعمده مرگ و میرمربوط بھ یک علت توبرکلوز درعین زمان میباشد  HIVمیرمربوط بھ  ازم میباش ور س ان راپ ان صحی جھ

مرگ ومیر % 33 باعث افزایش کھ نیز منتن اندزنده گی میکنندبا توبرکلوز HIVبا  کھ میلیون مردم 40 ،میدھد کھ در جھان یک بر سھ

ان  توسعھتوبرکلوز را  PLHIVتقریبا نیم از .در جھان میشود زاید اثیرات زی االی پیشرفت آداده وت -TB/HIV Co ,دارد  HIVور ب

infection  باالي یكدیگر میگردد. تداویھاي رژیم  بھ علت امکان مداخلھ   مزیدمشكالت  
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  .)WHO,2004( را توصیھ میكنند. TB/HIV شتركم فعالیت ھایشروع  طبقھ بندی کشور ھای کھ .  3شکل 

 

 

طبقھ 
 بندی

 

 

معیا ر ھا    

 

 

 TB/HIV پیشنھادي مشترك فعالیت ھای

 

1 

ھ ای ک ور ھ یوع ب کش دش را  HIV انتانلن
زیادتر یا مساوی درکاھالن بھ سطح ملی 

  % دارند.1بھ 

  

  

  

  

  

  

  

  یا

ی  یوع مل ھ ش انک ین  HIVانت در ب
نج   TBمریضان  ھ پ بزرگتر یا مساوی ب

  .است فیصد 

A.مشترك. ھمكاريیک میکانیزم برای  ایجاد  

A1 .ایھستھ یک  تا سیس ت ھ رای فعالی ترك ھمکاری موثر ب در  TB/HIV مش
  .طوحتمام س

A2.   انتانشیوع از ، سرویالنساجراءHIV  دربین مریضانTB.  

A3. مشتركانجام پالن TB/HIV.   

A4 .تنظیم مانیتورینگ و ارزیابی  

B . بارکاھش TB کھ با  اشخاصیكھ دربینHIV زندگی میکنند.    

B1 . واقعھ یابی شدید توبرکلوزتاء سیس.  

B2 .معرفی تداوی وقایوی با ایزونیازید.  

B3 .کنترول انتان توبرکلوز در مراکز صحی و دستھ جمعی از اطمینان.  

C. بارکاھش HIV  در مریضانTB 

C1.تست تدارك  تامین وHIV  مشاوره .و  

C2 .وقایوی  ھای معرفی میتودHIV .  

C3 .زول اسکوتری میک با معرفی تداوی وقایوی.  

C4. ھاي توجھ وحمایت از مراقبتHIV/ AIDS  

C5 .ضد ویروس  معرفی تداوی)ART(  

ور ھادر  2 ھ کش یوعئیك ان  ش  HIV انت
اھالن ک  ك ائینتر از ی ی پ طح مل در س

  .استفیصد

  و

  وی ھمراهدیگر ساحات اجرائی

یوع اھالنHIV با اندازه ش ر  در ك بزرگت
  .یا مساوی بھ یک فیصد باشد

  . کاھالندر HIVانتانشیوع  % 1 بیشتر از بـــاي ادار نواحي در 

   .ذاري معین ذرنواحي امانند كشور ھاي شامل كتگو ري یك  اتطبیق تمام فعالیت ھ

  .کتگوری سوم شامل تطبیق فعالیت ھا بھ مانند کشورھای :کشورمنا طق دیگر در
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یوع  3 دازه ش ھ ان ای ک ور ھ ھ  HIVکش ب
ي طح مل اھالندر  س ک  ک ائینتر از ی پ

  .صد استیف

  و

یوع  اذاري یکھ ساحاتئجا وده ش نظم نب م
ان اھالدر  HIV انت ا  نک ر وی بزرگت

  .مساوی بھ یک فیصد است

A .یک میکانیزم برای تشریک مساعی ایجاد.  

A1 .تھ  بنیاد گذاري ای ھس ت ھ رای فعالی وثر ب اری م تركھمک در  TB/HIVمش
  .تمام سطوح

A2  . انتان شیوع سرویالنساجراء HIV  دربین مریضانTB.  

A3. مشتركانجام پالن TB/HIV.  

A4 . یابیمانیتورینگ و ارزاجراء.  

B  وC  اي  با توجھ بھ بیشترین گروپ رای ھ ت خطر ب وز  HIVتح ا توبرکل و ی
ت  ،گان مواد مخدره  شامل استفاده کنند کسانیکھ در یک گروپ د ستھ جمعی زیس

  .کارکنان جنسی و,ارتباط جنسی مرد با مرد ،دارند

B .انتان بار کاھشTB کھ با  اشخاصیدرHIV  میكنندزندگی.  

B1ھ یابی شدید توبرکلوز. کوشش درواقع  

B2 .معرفی تداوی وقایھ وی با ایزونیازید.  

B3 .نقاط مزدحم. . کنترول انتان توبرکلوز در مراکز صحی و  مراقبت از  

  

C . بارکاھش HIV در مریضان توبرکلوز.  

C1 . تست  تداركHIV ا وره و مش  

C2 .وقایوی  ھاي معرفی میتودHIV .  

C3 .زول اسکوتری میک با معرفی تداوی وقایوی.  

C4. ھاي توجھ وحمایت از مراقبتHIV/ AIDS  

C5 . معرفی تداوی ضد ویروس)ART(  

  ). TB/HIV )WHO, 2004 مشتركشده از پالیسی موقتی راجع بھ ھمکاری  و فعالیت ھای  تعدیل

   :HIVو/TBسی ملی برای ھمکاری ھای یپال .04

  :ندازعبارت TB/HIV اھداف پالیسی ملی ھمکاری ھای . 13

  توبرکلوز در  بار کاھشPLHIV  تدادي واقعھ یابیتوسط وز اش کش ,توبرکل د  پیش ایوی ایزونیازی داوی وق ھ ,ت ورس تھی داوی ك ت

ای را منتن مردم  HIV کھ درمحالت  توجھ وحمایت )،DOTs( قصیر المدت تحت نظا رت مستقیم میکند مانند بیشترین گروپ ھ

 . زندان ھا مانند مردم عتجمو IDUs یعنی تحت خطر

  بار کاھش HIV  در مریضان توبرکلوز با تھیھ وتدارک ازمایشHIV  ,صحی توبرکلوزدر  بھبودی سطح دانش کارکنان, مشاوره

 . کوتری مکسازول با ویقایتداوی و معرفيو HIVوی وقای ھايباره میتود
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 :HIVوTBھمکاری خدمات برای  یخط مش.  2
 :افغانستان در HIVوTBفعلی پروگرام  حالت.  0 5

داد .میسازدروستا ھا فراھم  سطح شھرھا وعامھ  را در  صحی است کھ خدمات دولتي نھادوزارت صحت عامھ یک .14 ھ تع  1031 ب

ازمان مرکزخدمات ملی صحی فعالیت دارند ت وس ات  این خدمات صحی عامھ توسط دول ا موسس ا ی ان ھ ده وجری یم ش ی تنظ ر دولت غی

  .دارد

  .است )HP( پوستھ صحی 775و  CHC, 379  BHC ,158SC  412, شفاخانھ 132شامل  تسھیالت مذ كور

ھ (داکتر   3127 عبارت از 2004در سال تعداد مجموعی کارکنان صحی  ر 8100یک داکتر ب ده  2876) , نف تر ش رس راجس ک ( ن ی

ھریتعدا. میباشد  )نفر 31800ايبر البراتوار یک(البراتوار تخنیکی  796و) , نفر 8800نرس بھ  احات ش ی در س  د زیاد کارکنان طب

ددرکشور طبقھ اناث  را ھا نرس% 21دوکتوران و %  24تقریبا  شده اند . جاگزین ھ در. تشکیل میدھ ان صحی % 40 درحالیک کارکن

انع. ھیچ کارکن صحی طبقھ اناث وجودندارد کل دادن مشوره ھای کلتوری یا فرھنگی یک م ا مش رای ی م را ب ش  مھ اث دربخ ھ ان  طبق

ان  ھ می حی ب دمات ص ی خ ت,دسترس اد از  آورده اس داد زی رعالوه تع ھ  NGOب ات ب اث در دھ ھ ان ان طبق تخدام  کارکن کالت اس بامش

د ھ ان اش مواج ودن مع ا  .خاطرعدم بلند ب ای % 60تقریب ده ھ ھ کنن ط تھی ت دادن مریض توس تن و اولوی ا ارزش گذاش ت صحی ب مراقب

ا سکتور ی ی ھ خصوص احات ش ردو س ی در ھ تشخص ده اس اده ش اتی ام ای , ری و دھ فاخانھ ھ ام ش وز درتم دمات توبرکل ان خ ھمچن

  .کشورانجام داده میشود

15 . NTP, تحت نظر دایرکتر عمومی مراقبت ھای ابتدایی صحی وزارت صحت عامھ فعالیت میکند اممستقی.  

وز اکو 8قبال  وز راؤمس)  RTCs( ردیناتور حوزوی توبرکل رول توبرکل ھ کنت د ک ل ل بودن د کاب م مانن ات مھ ی ,در والی دھار ,غزن  ,قن

ود،  نمایندبدخشان و ننگرھار مراقبت  ,کندز ,بلخ ,ھرات ده ب دآ .بخاطر کھ محالت بھ طور رسمی تائید نش ھ در  بع وزارت صحت عام

یس صحت استخدام نموده ردیناتور ھای والیتی توبرکلوز رااوالیت کو 34 ت نظر رئ ات تح وز را در والی ھ توبرکل ت ک ھ والی از  عام

د مرکز تابھ سطح والیات رول کنن تحکم,  کنت ای مس رام ھ وز پروگ رول توبرکل ی کنت رام مل تم  را پروگ ھ درسیس وده ک ھ نم   BPHSتھی

  .:از لحاظ دیگرساختار پروگرام ملی کنترول توبرکلوز شامل ذیل اند ه است.مرتب شد

   رول تبودجــھ ی کنت رام مل ان پروگ وز را دولت تنھا معاشات کارکن د.وبرکل ا میکن ھ از نظر  اکتف الی وزارت صحت عام ش م بخ

ی یکھ پالیبا وجود . کمک میگردد GFATMسازمان صحی جھان و  وتخنیکی توسط د  BPHSس ھ میکن دمات صحی را تقوی  .خ

ھ داتس توسعھپیشرفت در  ت ب دود عل ای مح ت ھ ابع و ظرفی امل من ھ ش کالت ک ی از مش اھنگی ,بعض دم ھم ی وع ,ع ی امنیت دم ب

 .آھستھ پیش میرود،میباشد در بعضی والیات موسميدسترسی 

  ور  359 بتعدادمجموعا 2004از ماه جون بعد یسالبراتوار در کش ده تاس وز ، ش ھ ھن ت باوجودیک وم نیس ھ معل ی  ک ور واقع ھ ط ا ب دام انھ ک

وارالبرا34آموزشی البراتوار مرکزی صحت عامھ بخش . میدھندتوبرکلوز را انجام ھوظایف تشخیصی ت  34را در  ت د.والی ت میكن ا  حمای ب

ده از نظر حالوجودیکھ تا  دمنابع وکمبودی دقیقا بررسی نش ط 43سروی  GFATM . ان ھ س وار را ب ھ  PHو  CHC ، DH وحالبرات ا ب ت

اخت ه بودکرداجرأدرھشت والیت  2005جوالی  كار س ام اش ا ،تحلیل ابتدائي ارق ھ تنھ وار 18ک ن )%  42 (البرات ایی ای ھ توان مرا داردک  بلغ

د کوپی کن ا . ریوی را مایکروس ھ اجراي%) 28( 25/7تنھ ادر ب ت ق طح  در SSM )Sputum Smear Microscopy تس د.  PHس  میباش

ین % DH ، 50در ) 4/4( % 100مقائیسھ با درو ین  )  .CHCs   )14/7درب ھ ئیجاالبراتوار 18درب دمات ک ت   SSMخ ترس اس ل دس قاب

ك ویز  )م شده  انجا PH سطح در بتعداد زیاد شان  ( بودشده  زمایشا 2005سال  اولربع سالید در 9800تنھا  یت جھت كنترول كراس چ
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 دھیبھ و راپور سمیر میكروسكوپيرا برای  مناسبپروسھ  موجود و ریجینت کافیمقدارالبراتواربھ 18تمام در .ورت نگرفتھ بودسالید ھا ص

  .ندکنمیپروگرام ملی کنترول توبرکلوز تعقیب 

 NTP ک تھ ی ي و مرکز ھس یع سیاس تیباني وس ان از پش ت اطمین وز، جھ اري توبركل اي ك اران و گروپ ھ ا ھمك اري را ب ي ھمك

وز ,کارکنان صحی آموزش تخنیكي در توسعھ داتس و تضمین دوامدار كنترول توبركلوز، سا ختھ است . ھ  ,تھیھ ادویھ توبرکل تقوی

توسط مجلس کاری ھفتھ ھمکاری ھای موثردیگر  بعضی از و ),CHW(صحی جامعھ شبکھ ھای البراتواری وکارکردن با کارکن

  .صورت میگیرد NTPو MOPHوار 

 16 .NACP د ھ میباش حت عام حی وزارت ص دایی ص ای ابت ت ھ ومی مراقب یس عم ر رئ ت اث تقیما تح اوره  NACP . مس ز مش ش مرك ش

ھو ایش داو طلبان اھنگیرا   )(VCTآزم ا درھم ا یک ب ا وانجوھ ھردر  یدونرھ رو کابلش یدر  دیگ دان پلچرخ ات ، زن ار در والی  ,ننگرھ

خون دریافتي % 60بانک خون تحت اثر وزارت صحت عامھ تخمینا  ,ملیصحی  بر عالوه خدمات. .بنا نھا ده بدخشان وھرات ,مزارشریف

  . میکند تستمرکز بانک خون ودیگر شفاخانھ ھا در سراسر افغانستان  26در مصئو نیت بخاطر  را

كھ سروي شده بود، خدمات ارائھ میكند .(  IDUs 1000از مجموع استعمال كنندگان زرقي مواد  500سرویس كاھش صدمات تقریبآ براي   

  در سراسر افغانستان ). IDUs 7000 بطور تخمین در حدود

               

  :ذیل استشامل  NACPاز نظرساختار  

 کارمندار ھجھ حکومت چبود NACP ینمشاور ،تآمین میكند .بر عالوهرا  انک خونب نمنداوکار NACP انی ک جھ  و توسط بان

  .حمایت میشوند UNسیب پذیر توسط انجوھا و آوخدمات  VCTکارمندان مراکز 

 در مراكز ازمایش VCT ،  مراکز صحیBPHS  سریع تستومراکز بانک خون از طریق )Rapid Test( انجام میشود.  

ت  .است Western Blotدارای ظرفیت  VCTسھ مرکز   ل ظرفی ھ کاب ای صحت عام ات مرکز البراتوارھ ا ین راي مع دودي را ب مح

  .تشخیصھ وسیع پیشكش نموده است

    NACPکمیتھ ھای ھماھنگیو یا ھمکاران تخنیکی شرکای کاری ملی,ل از سکتور ھای متشک HIV/AIDS یا  HACCA   کھ 

 باشند HIV ی کھ جوابگوی تدابیر افزایش حمایت سیاسی و تخنیکی برایدونرھا و انجوھا ,شرکا ھا,وزارت خانھ  بخش از شامل

 .است؛

17 .NTP وNACP وص پروگرام  ن برایآوتطبیق  ساختن پالن ھا در را رکزیلیت مووزارت صحت عامھ مسو ھ  امراضمخص مربوط

ھ ,اند شخاصیھای تحت خطر ا پھر چند بزرگترین گرو دارند.را HIVو  TBپروگرام  برای ھرنوع مشترک لیتوو مسو داشتھ خود  کھ ب

ند ,وزارت عدلیھ مربوطزندانی ھاکھ زندگي میكنند مانند ییا دستھ جمع یشکل گروپ ا میباش دان ھ وولین زن ولیس ومس  وزارت داخلھ شامل پ

  .صورت میگیردوزارت مواد مخدر  با ھماھنگی دردوای مخدر  از استفادهكنترول  .میگردد
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  : HIVوTB ي مشتركھمکار برای اھداف ومقاصد  . 0 6

ال HIVوTB مشترك اھداف برای خدمات . 18 ی 2008 ھايبرای س امل  2013 ال ادش اری صحی ایج رای ھمک انیزم ب ولیس میک  و,پ

دان ولین زن طح مس ت. در س ي اس ي و والیت رویالنس مل راي س طح  در TB/HIVاج ھس ات درج اھش  والی ان ک م چن ار اول وھ  ب

دیدتوسط ایجاد  PLHIV ت خطروگروپ ھای تحدر توبرکلوز ایوی  ,واقعھ یابی ش داوی وق ات د ب ان و  ایزونیازی رول انت ان ازکنت اطمین

  . توبرکلوزتوسط مراقبت ھای صحی در زندان ھای والیات متذکره

 عھ یابیواقاماده ساختن و ازدیاد بخشیدن مراحل عبارت از  2013 الی  2008برای دور  HIVوTB مشترك اولین مرحلھ خدمات . 19

امل و ھزینھ  توبرکلوز از طریق اھداف مداخلوی ت خطر ش وده,   IDUsبانک جھانی برای گروپ ھای تح ک شخص در ب میکھ ی قس

د )خاص کندھار رھرات و بھ طو,کابل ( ھای  یا محیط مانند زندان یک گروه ا  زیست میکنن ت  ب ھرجع ت   NTPمراكز ب رای مراقب ب

TB  اچ آي ويویا مراكز شھري  ) HUB، (  خدماتبرای ART   ا اچ آي  2000قرار تخمین بتعداد نفر در گروپ ھاي تحت خطر ب

د داد  )UNAID 2006( وي زندگي میكنن آل بتع ھ فع ن جمل ھ ازی ش اشخاص    300ك ع پوش ت . توق ده اس ور داده ش ائي و راپ ر شناس نف

IDUs     نفر 1200نفر  ،بر عآل وه 1800ار و جآلل آباد توسط  انجو ھا در وآلیا ت كابل،ھرات،مز  2010-2007در سالھاي  

IDUs .اس آن مدر وآلیات قندھار ،غزني و قندوز ؛میرفت ر اس ت،تا ب ترس نیس ا در دس داني ھ ا و زن دان ھ علومات وسیع در مورد زن

دود  میگردید، ولي حدث؛تخمین  زرقيتوبركلوز و استعمال كنندگان ادویھ شیوع انتان  ھ در ح داني در  10000زده میشود ك وآل  34زن

 )  UNODC -2007  (  یت در زندان باشند.

  . UNODC,  2007 تارحسب والیزندانی ھا ب تعداد .  4شکل 

  )UNODC( 2007اکتوبر  30تعداد زندانی ھای ذکور واناث وبازداشت شده گان آن طرف کشور 

  تعداد زندانی ھا         CSOنفوس والیتی بھ اساس   والیت       شماره

ذکور            اناث                                      

  تعداد بازداشت شده گان  

  اناث        ذکور              

  مجموع

 1165 16 493 38 618  1,611,200           ھرات  1

 210   40   170  448,800             فراه  2

 98   34   64  137,400             نیمروز  3

 144   68   76  433,800             دغیسبا  4

 182   177   5  306,600             ارزگان  5

 107 3 83 2 19  604,400             غور  6

 869 6 508 15 340  1,037,100           کندھار  7

 279 2 198 3 76  807,500             ھلمند  8

 40       40  265,900             زابل  9

 352 7 147 13 185  1,122,600           بلخ  10



 وزارت صحت عامھ افغانستان

  
10 

 223   91 13 119  468,000             جوزجان  11

 245 1 38 9 197  868,800             فاریاب  12

 117   47 2 68  338,300             سمنگان  13

 80 1 47 1 31  468,200             سرپل  14

 416 2 222 11 181  866,700             کندز  15

 275   235   40  831,200             بدخشان  16

 331 2 210 16 103  855,500             تخار  17

 374 5 267 7 95  789,500             بغالن  18

 399 3 214 7 175  1,309,400           ننگرھار  19

 37   28   9  394,100             کنر  20

 66 3 27 4 32  390,100             لغمان  21

 0          129,600             نورستان  22

 57   35   22  482,400             پکتیا  23

 157 2 72 2 81  1,073,700           غزنی  24

 98   53   45  502,700             خوست  25

 126   120   6  380,700             پکتیکا  26

 3000     94 2906  3,335,200           پلچرخی  27

 DC       554   554ذکور کابل   28

 26   12   14  134,400             پنجشیر  29

 83 1 51 1 30  386,300             کاپیسا  30

 212 7 157 4 44  579,300             پروان  31

 75   25   50  522,200             وردک  32

 90   59   31  342,900             لوگر  33

 66   22 1 43  391,100             بامیان  34

 51   14   37  403,300             دایکندی  35

  10604  61  4348  243 5952  23018900  مجموع

ی مراکز ,مرکز کارمندان را در آموزش NTP. در عین زمان20 وز و والیت ام HIV-Co-infection /TB یمراقبت مراکز توبرکل انج

ي ، این مراكز در والیات ،مید ھد ل ،ھرات ،غزن ھ( كاب ي ب ا دسترس ار ) ب ان و ننگرھ دوز ،بدخش دھار،مزار شریف ،قن  قن

  ند.در كابل ،ھرات ،جالل اباد،مزار شریف و فیض اباد  موقعیت دار HIVمراكز خدمات 
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ین دوم مرحلھدر   -21 ا تع ی  ب اورین والیت ت  8در  HIVمش ا حما ,والی تب ات  GFR-7  ی عھامكان دمات  توس ق  TB/HIVخ ازطری

NGOS ی  در ی والیت د BPHS   پالن ھای مراقبت ال . میسر ش ا   CHCدر 2006در س ا  DHو ھ اھ ت  10000 تقریب تس

HIV   ای ت ھ ر تس ي  ودیگ ام  Blood bornویروس د انج ان,ش ا  و ھمچن ابیانھ ھ ی ار واقع وز ب د  حملرا  توبرکل  , میكنن

اروNACPو  NTPدر بین ملی  نیاز بھ ھماھنگی TB/HIV ھماھنگی خدمات ان ھمک مول ان ش ھ ش ا ب و ھ ا ,انج  و دونرھ

  تا مین میگردد. شرکا از طریق شعبھ ھای صحی والیتی

  :TB/HIVبرای ھمکاری ھای  یخط مش . 7

 پالن و )   TB/HIV  )WHO ,2004 سی موقتی راجع بھ ھمکاری خدماتیاز پال  TB/HIVملی برای ھمکاری ھای یخط مش.  22

انشیوع کاھالن در   قسمیکھ ). WHO 2006(تعدیل شده است   2006-2010شرقی یترانھ برای حوزه مد سترا تژیك ائ HIVانت نتر یپ

  :اولویت ھا بھ شرح زیر است ,بودهکتگوری سوم جملھ کشورھای   درافغانستان بنا ّء است  % 1 از

  :فغانستاندر ا TB/HIVاولویت ھای ھمکاری .   5شکل 

  /TBاولویت ھای ھمکاری 

/ HIV  

 مالحظات

A .اد رای  ایج انیزم ب ک میک ی

اری ا ھمک اعی ی ریک مس  تش

TBHIV   :  

A1. ین تھ تع ارھس رای  يھمک ب

  TB / HIVفعالیت ھای 

A2 .رویالنس راي س از  اج

یوع  ان ش ین  HIVانت درب

  .مریضان توبرکلوز

A3  .الن ام پ  انج

      . TB/HIVمشترك

A4 .تورنگ وارزیابیمانی اجرا  

B .توبرکلوز بارکاھش

 HIV/AIDS کھ بای اشخاصدر

د دگی میکنن ز . زن عھ مراك توس

دمات  مول  HIVخ ز  بش مراك

زماس. 1 ا نی رام    ختن میك ین پروگ ی ب ای عمل اری ھ رای ھمک اي ب ی ھ  AIDS/TBمل

افغانستان مانند تمام کشورھای کھ دراین زون قرار دارند باید این فعالیت ھا را الی اخیر سال .میباشد

  .تطبیق کند 2009

  .باشد بھ سطح ملیباید حد اقل  TB/HIVتعین ھستھ ھمكا ري فعالیت ھاي مشترك -2

رای  مھم و  شاخصیك  TBدربین مریضان  HIVانتانشیوع  -3 دیميمعتبر ب در  HIV/و TB ایپی

     .باشدمیک کشور 

ب  برای کشورش انتخاب کند کھ  را مناسب ینظارت احصائیوی و افغانستان باید یک میتود -4 مناس

 .وا كندحوزه ھا را احتتمام  و مطمئین از اجراي دوره اي ان بودهش و برای خود

 

 

  

  .دشنھاد میشویبرای افغانستان پ )ب(لست فعالیت ھای ھمکاری دربخش  -1

مار  بشكلتوبرکلوز انتان یکی از بلندترین فکتور خطر برای پیشرفت HIV آنجائیكھ از  -2 فعال بش
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VCT     یكھ براي تمام اشخا ص

 زندگي میكنند. HIVبا 

 B1-اد دید  ایج ابی ش ھ ی واقع

  .توبرکلوز

B2-  ا ایوی ب داوی وق ی ت معرف

  ایزونیازید

B3 رول ان  کنت ین انت مطمئ

وز در مرتوبرک حی و ال ز ص ک

احات الت س ا مح دگي ی تھ  زن دس

  .جمعی

  

  

  -C اھش ارک در   HIVب

  مریضان توبرکلوز

1-C   ای ت ھ ھ تس   HIVتھی

  .ومشوره ھا 

2- C ایوی ود وق ی میت معرف

HIV  .  

3-C  ایوی داوی وق ی ت معرف

  .ازولسمک کوتری

4-C  ت دمات وحمای خ

  .  HIV/AIDSمطمئین

5- C د داوی ض ی ت معرف

  .ویروسی

 

 

  .ازمایش شوند توبرکلوز براي   PLHIVتمام بناّء باید  ,میرود

دگي توبركلوز نزد اشازمایش ,برعالوه  -3 ي زن تھ جمع ورت دس ھ بص ا اچ آي وي ،ك خاص منتن ب

  .میكنند نیز اجرا گردد

ر ھر چھ زود تر ا توبرکلوز فعال بایدعآ طب -4 ا مرگ ومی ث آنتداوی شود ت اھش  از باع ھ و ک یافت

  .گرددجلوگیری بھ دیگران ازانتقال ان 

5- PLHIV   باTB کھ  یاشخاصمانند  شوند باید تداوی وقایوی با ایزونیازید HIV د و ت ان امثب  ب

ال  خطر بیشتربار 50 در حدودھستند نیزمنتن توبرکلوز دن فع وزش ھ  راتوبرکل ینظر ب ھ  اشخاص ک

HIVزندگیدر طول  10 در مقابلدرسال % 5-15( اند ،دارند منفی.(  

عال كشف فشروع تدا وي وقایوي با ایزو نیازید مریضان توبر كلوزز  این ضروري است تا قبل ا -6

  د.گردن

کل دوره TBبھ  یتحساس HIVاتنان قسمیکھ  -7 ھ ش وز ب  رازیاد میکند, دوباره چک کردن توبرکل

  افغا نستان كھ شیوع انتان توبر كلوز بلند است ،تو صیھ میگردد. اي براي

مگرحداقل برای مریضان توبرکلوز کھ تحت خطر زیاد  ,تمام مریضان توبرکلوز براي طورکلب -1

 .اند  HIVنفوذ 

  

بواجرای تمام فعالیت ھاتطبیق  -2 ت خطر  و,باالتر تی ھ تح وز ک ان توبرکل رای مریض شروع ان ب

  .زیاد اند 

  

زندانی   دربین مریضان توبرکلوز درافغانستان شامل   HIV براي انتانخطرمعروض بھجمعیت -3

  میبا شند .توقیف شدگانوھا

ان طورعم بھ HIV خطربرایپر گروپ ھای معلوم شده كھ از تجارب -4 ده گ تفاده کنن امل اس وم ش

يIDUمواد مخدر ان ,   بشكل زرق ود فروش زن م مردان خ نس  ھ اج انیکھ  زب تھ وکس ورت دس بص

گان بی جا شده ،مھاجر كارگران,نظامی وافرادپولیس  باركھاي,ھا يمانند زندانزندگي میكنند  جمعي

  .،میبا شندكوچیھاخود و اولي از محل 

را برای تمام مریضان توبرکلوز با وسعت  اورهو مش  HIVت ھای باید تس بطورعموم افغانستان -5

  .انجام دھد  HIVگروپ ھای تحت خطر  ابتدائی برای

ان  اقآل براي و مثبت HIVتوبر كلوزمریضان تمام باید بھ طور کامل برای  دیگر خدمات -6 مریض
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اي ---1 د اج اي وي در كشور ھ اھره – EMROخالصھ ستراتیري استعمال تست رپی رای  -20072ق ی ب ھ پالیس ت کردن اعالمی تس

HIV  توسط   ، Geneva, UNAIDS/WHO, June 2004.  

  : در افغانستان TB/HIVمشتركفعالیت ھای .  6شکل . 08

  مالحظات  مسوول  تشریحات  فعالیت
A . ایجاد میکانیزم ھمکاری برایTB/HIV   

-A1 اد تھ ایج اھنگی  ھس ھم

   TB/HIVبرای فعالیت ھای 

 ای صحی برای کادر ھ یتعریف و تجدید نظر خط مش

   TB/HIV- Co-infectionبھ خاطر کاھش 

 ود تعریف رھنم . 

 انکشاف پالن ھای عملی 

 منابع کردن بسیج  

NTP, NACP     

-A2  راي ری اج ائیھ گی احص

یوع ان از ش ین  HIV انت در ب

    TBمریضان 

 نگانتخاب شاخص برای پالن TB/HIV 

 تنظیم مراقبت ھا    

  

 تجزیھ انووری نتیجھ تحقیق ا  تنظیم جمع   

NACP,WHO

,OTHER 

PARTNERS 

Under WB 

funded 

AHAPP  

3A –یم الن تنظ ترک    پ    NTP,NACP پالن و مونیتورینگ ظرفیت سازي . مش

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معروض اند اجرا شود.HIVباالي كھ بھ خطر توبرکلوز

یك اصل عمده  جھت وقایھ ،تداوي ، خدمات و حمایت در اولویت كاري  HIV ا ورهشو م  تست -7

امل  ز ش وز نی ان توبركل آ مریض ھ طبع ت ك اوره بھ سطح ملي شناختھ شده اس ت اچ آي وي و مش تس

  میگردند.

ای ئافغانستان باید مطم -8 ت ھ وده ؛ ,  HIVن باشد کھ تس ھ و محرم ب ا  داو طلبان تب الي  کیفی و ع

ب تراتیژي مناس د  ( س خیص وتائی راي تش ت اچ آي وي ب ف تس تراتژي مختل ھ س ھ س مجموع

Seropositivity- وزه ا در ح ور ھ ت كش راي اكثری تان )  1 اچ آي وي ،ب مول افغانس ام بش ا انج ب

 .اجرا میگردد،ترین شده   پري تست ، پوست تست  و مشاوره توسط یك شخص مسلكي

دمات یک سی با ایجادشاید TBبرای مریضان  HIVخدمات  -9 ین خ ی ب ت دھ تم رجع   TB/HIVس

  .میسر گردد،

ھ, IDU اشخاصبرای تمام  -10 اد جائیک ال ھر دو مرض خطرزی ود انتق ت موج د  اس دمات ،بای خ

  شود. اجرابھ طورکامل  TB/HIV وفایوی 
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TB/HIV    و ارتباطات  ملي تنظیم تبلیغات  

4 A- راا گ و  ج مانیتورن

  ارزیابی

  انتخاب شاخص ھا برایTB/HIV  

 مرور راپور ھا  

NTP,NACP     

B .در توبرکلوز بار کاھشPLHIV و گروپ ھای تحت خطر  

1B  . ابی ھ ی اد واقع ایج

  . توبركلوزشدید

  ابی ھ ی رای واقع ا ب ا در انجوھ ھ کادرھ تربی

  .ورجعت دھی

NACP, 

NGOs   

  

2B  . ا ایوی ب معرفی تداوی وق

  .ایزونیازید

   حی ز ص وز در مراک ای توبرکل ھ کادرھ تربی

  INH وقایوي با برای تداوی

 ذخایراطمینان از INH    

NTP,NGOs     

3B . ان رول انت ت از کنت مراقب

حی و  ز ص وز در مراک توبرکل

  .دستھ جمعیمراکز 

 ھمکاری ھمرای مسوولین انجو ھا و زندان ھا.  NTP,NGOs, 

  ومسولین زندان

  

C . بار انتانکاھش HIV در مریضان توبرکلوز وگروپ ھای تحت خطر  

1C . ت ھ تس اچ آي وي تھی

  ومشاوره 

 ا ی توبر ادر ھ ت تربیھ ک رای تس وز ب و  HIVکل

  ھی درجعت 

NACP,NGO

s   

  

2C  .ی م ای یمعرف ود ھ ت

  اچ آي وي.وقایوی

 ان انی  اطمین ت وھمگ راي از محافظ زرق اج

    TB/HIVمصون ان در مراکز مراقبت 

NACP,NGO

s   

  

3C  . ایوی داوی وق ی ت معرف

  .کوتری مکسازول

  تربیھ کادرھایTB/HIV  

  دواذخایر اطمینان از  

NACP,NGO

s  

  

4C  . ت از ھ وحمای توج

   HIV/AIDSمراقبت ھای 

  تربیھ کادر ھایTB رجعت دھی  درHIV . 

  مراقبت  برايتربیھ کادرھایHIV .  

NACP,NGO

s   

  

5C . معرفیART    مراكز خدماتایجاد HIV  

 اطمینان از تشخیص و دوا  

NACP,NGO

s 

  

 

اری. 23 ترك ھمک دمات  مش اری  TB/HIVخ ت گروپ ک ھ تقوی عھ و TB/HIV ضرورت ب ر توس ر دفت ت اث ی تح طح والیت ھ س ان ب

ی. داردصحت عامھ والیتی  ی ووالیت اری مل تراک از این گروپ ک دمات  اش ھ خ انو ارائ ده گ ھ کنن د تھی ی امراض مانن رام مل  در پروگ

تر رجعت دھی وھم چنان کیفیت , یوتاثیرات مفید خدمات وقای این ھمکاری برای. شد. ن خواھدئمطم خدمات مفید زایمانی ت بیش مراقب

و  پاسخبرای موفقیت ھای مزید کھ  رای ھردو گ د HIV/وTBب تباش دان پ رودر گ  .، ضروري اس ان زن ده گ اعی نماین تشریک مس

 باید شامل باشد . نیزومسوولین پولیس 

ھ  TB/HIVبرای   IECتشریک مساعی . 24 ای مربوط ام ھ رای جھت انکشاف پی از اشــخاص ب ي س دي پالیس ان مرا ،كلی ت کارکن قب

ت ؛مریضان وھای صحی  ی اس وز و   IEC.نکتھ اساس راي توبركل ات   IECب ك و ارتباط ترا تیژی ناد اس د در اس راي اچ آي وي ،بای ب

د. ازوكاركنان صحي   IEC براي ھردو مرض بطور جداگانھ موجود باش ي س دي پالیس د اشخاص كلی وز و اچ آي وي بای راي توبركل ب

تنرادر اولویت دادن ھمكاري ھاي مشتر ھ دانس ا  TB/HIV Co-infection ك و خدمات انگیزه دھد. كار كنان صحي ضرورت ب اھتم
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دارند .مریضان ضرورت بھ تعلیمات در  .TB/HIVو تبعیض مربوط بھ       stigmaمات عومي ،اجراي زرق مصئون ،و دوري از 

  مورد شناسائي اعراض توبركلوز دارند.

  ودمھارت ھای عالی باید با  ھا این پیام اھی داده ش وم  HIV :فھمانده واگ ی بطورعم ای جنس ت ھ ق فعالی ھ از طری ل وقای قاب

 و اجراي درست زرقیات میباشد.مصون 

 HIV  بااستفاده ازقابل معالجھ یا تداوی ART است.  

 بااستفاده ازقابل شفا است   توبرکلوز DOTS .  

  وقایھHIV  برای کنترول توبرکلوز استاسا سي یک اصل.  

وزارت صحت  .بھ سطح ملی و والیتی دارد  TB/HIV  Co-infection لیت عام وتام برای ھماھنگی ؤرت صحت عامھ مسوزا.  25

ارت چند دارایعامھ  وول نظ ھ مس ن کمیت دمات  یی امل خ ھ ش ی ک وعات تخنیک د. TB/HIVومرور موض ت میباش ھ  اس کالت ممکن مش

وول روئساي ودیگر   ،PHCبایدتوسط رئیس عمومی طب وقایوی و خدمات صحی اساسی  ومی مس رای   DG(عم ی ب  BPHSوالیت

,APHI   DG رای وار ب ون  DG,البرات ک خ رای بان ی ,ب گ  DGپالیس ات وپالنن رای معلوم ود) ب اھش داده ش اری.ك ا  شرکای ک ی

انجوھا و , دونرھای ھمکار, چند سکتوراز نماینده گان دولت ھمکار ھستند شامل HACCAاز طریق   NACPکھ با ھمکاران تخنیکی

PLHIV در .میباشد HACCA  رایؤومس کھ, است یک گروپ کاری گماشتھ شده ت ب ا کیفی د TB/HIV ل مراقبت وخدمات ب . میباش

NTP ی.توسط کمیتھ کاری ملی توبرکلوز ھماھنگ میشود اری مل امل  وزارت صحت عامھ بھ خاطر ھمک ھ ش اری را ک ک گروپ ک ی

تند TB/HIV رایب ھمکاری خدماتكنندگان   وتھیھ  مدیر ھا د کرد،ھس اد خواھ اری.ایج ن گروپ ک ھ ای اری  ک ھ ھمک  TB/HIVکمیت

ی حی والیت اتر ص ق دف ی را از طری ت از  والیت کل اس ھ متش دیرک ای م ی  BPHS, HIV ھ طح مل ھ س ت ب ھ در آن والی ای ک وانجوھ

   را حمایت میكند . PLHIVتوبرکلوزو  مریضان ,مانند مسوولین زندان, وناحیوی ھمکار ھستند

 جمعی یا  درساحات دستھکھ بصورت یک گروپ ی اشخاص و   PLHIV خطر,گروپ ھای بیشتر تحت  برای TB/ HIVخدمات  .26

ای خدمات صورت میگرد وھم چنان خدمات کھ از طریق وزارت صحت عامھ وانجوھا تھیھ شده شامل  زندگي میكنند، زندان ھا  ,ویوق

ھ یئدفاتر صحی والیتی مطم باانجوھا  تشریک مساعی .میباشد HIVومراقبت  تداوی ده  PLHIVن خواھد ساخت ک زوی ش ث  ،من باع

  .میگردد  TB/HIVمراقبت وحمایت خدمات ,مسیر اصلی تداوی رھنمائی درو باعث  گردیدهکاھش خطرتوبرکلوزتالی 

ایدیگرپالبا یكجا ھا باید  ورھنما ,یخط مش , TB/HIVسییاین پال 27 ی ھ ا س ھ در  ورھنم ی ک ای مل ت ھ ائین لس ده پ تفاده  ش ت  اس اس

   .گردد.

  انتان سییپال ملي  رھنمود. 

  قانون نامھ ملی اخالقیHIV  )MOPH 2007 (. 

  2009وزارت صحت عامھ  (توبرکلوز كتترول پروگرام ملیرھنمود (. 

 یا پروسھ عملیاتی ات معیارSOP  2005وزارت صحت عامھ  (برای واقعھ یابی توبرکلوزوتداوی آن ( 

 تست رھنمودHIV  2007وزارت صحت عامھ  (مشاوره و ( 

 وزارت صحت عامھ و  (رھنمودو استراتیژی کاھش خطرMOCN 2006 ( 

 تداوی ضد ویروسی  ھنمودرART ) MOPH  2007 ( 

 و ستراتیژی ارتباطاتAdvocacy  ملیHIV MOPH 2008    
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ھای تصادفی و مطالعات  شیوهمجموع  امھ ازطریقمریضان توبرکلوز توسط وزارت صحت عدر   HIV انتان نظارت دوم چاپ .  28

وژیکی واجرآ  بیول ارت ) .  Integrated behavioral & biological Survilance) ()IBBC.دمیش یوع نظ ین TB/HIVش  در ب

ع بھ خاطر, ھا اولویت دارد يزندان ھ وض ییمتمرکز بودن استفاده کننده گان مواد مخدر نظر ب ان ت محیط ث سرایت ش اید باع ان ش  انت

TB/HIV شود.  

دمات.  29 ام خ ب ارق اس کس ق  مانیتورنگ وارزیابی بھ اس ی ازطری والی و والیت اطی MOPH- HMISولس ات ارتب تم اطالع   وسیس

ده  .صورت میگیرد برای توبرکلوز ت ام ھ دس ای ب ده ازراپورھ ع ش ام جم اره   BPHSازارق ای صحی درب ت ھ ز مراقب و دیگر مراک

د  را HIVارقام بھ دست امده شامل راپور انجوھای کھ خدمات   HIVبرای  و .کنترول توبرکلوز میباشدفعالیت ھای  ازد مانن ا میس مھی

ون 27بواسطھ  تست خوننفوس و 1/10000اندازه  راHIV شییوع انتان  . BPHS مراکزصحیدر HIVتست  یوع  مر کز بانک خ ش

    .است هداد نفوس نشان1/100000بھ اندازه  را HIVاانتان 

   : TB/HIV مشترك شاخص ھا برای فعالیت ھای.  7شکل 

 شاخص اندازه گیری یا پیمایش منبع سطح دوره

 ھماھنگی

مجالس یاداشت  ملی ساالنھ شاخص ھا باید بھ اساس جواب سواالت  

 باشد ذیل

  ایا اینجا یک میکانیزم بھ سطح ملی

 موجود است  ؟

  ر رای ھ لی  ب ده اص ا نماین ا اینج ای

 ؟است موجودTB/HIV رضمدو

 ا م ا اینج گای ای  یتین وار ھ ربع

  .؟صورت میگیرد

 موجودیت  میکانیزم

برای ھماھنگی  ھ کمیتدر

.بھ سطح ملی  

اتيپالن عملی ملی ساالنھ    االنھ الن س ک پ ترکایا اینجا ی  مش

 ؟است موجود

  الن ا پ دگان ای را كنن تراك اج ا اش ب

 تھیھ شده است؟دیگر

 ؟ است يسایا منابع مالی قابل دستر 

الن  ک پ ت ی موجودی

ترک االنھ   مش س

TB/HIV .  
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    HIVحالت 

االنھ  , س

  ربع وار

دمات   ز خ ی مرك مل

  .و والیتی توبرکلوز

ورت TB/HIV   خدمات   وعی  -ص داد مجم تع

وز  ده توبرکل تر ش ان راجس مریض

ھ ی ک ت و اشخاص ده  HIV تس ش

 .بودند

 رچ ان  -مخ وع مریض مجم

ده در ع تر ش وز راجس ین توبرکل

  . دوره

ان  ب مریض داد وتناس تع

ھ وز ک ت توبرکل   HIV تس

  . شده اند

  

االنھ  , س

 ربع وار

ی و  ای مل مراقبت ھ

 والیتی توبرکلو

ورت  TB/HIV مراقبت  وعی  --ص داد مجم تع

وز  ده توبرکل تر ش ان راجس مریض

 .مثبت دارند  HIVکھ 

 رج ان  --مخ وع مریض مجم

ین  ده در ع تر ش وز راجس توبرکل

 .شده اند HIVدوره کھ تست 

ان  ب مریض داد وتناس تع

ھ وز ک ت توبرکل  HIV تس

ت  HIVشده اند و  د مثب ان

.  

 

االنھ , س

 ربع وار

ی  ی والیت مراکزمل

 مراقبت توبرکلوز

ای  ت ھ مراقب

TB/HIV   

 تعداد مجموعی  مراکز  --صورت

دمات  ھ خ وز  ک را  HIVتوبرکل

 . انجام میدھند

 داد مج --مخرج ز متع وعی  مراک

TB 

ب  داد وتناس ز تع مراک

ت  ھ مراقب وز ک توبرکل

HIV را انجام میدھند  

 

شدید توبرکلوزواقعھ یابی   

االنھ  , س

 ربع وار

ی  ی والیت مراکزمل

 مراقبت توبرکلوز

ای  ت ھ مراقب

TB/HIV   

 ورت ات --ص داد واقع د  تع  جدی

 توبرکلوز 

 رج داد  --مخ وعی تع ات مجم واقع

 .مشکوک توبرکلوز

ات  ب  واقع داد و تناس تع

وز  د توبرکل خیص جدی تش

  .شده

  

 

  انتان انضمامي مراقبت مریضان

ان  ب مریض داد و تناس تع

ان  ماميانت در   ةه انض

تم  ت  PLHIVسیس مراقب

  .شده اند

 ورت داد: ص ان تع ان  مریض انت

 .کھ مراقبت گردیده اندانضمامي 

  رج انمخ وعی مریض داد مجم  تع

ان مامي انت ده  انض ھ راجسترش ک

  ..اند

ای  ت ھ مراقب

TB/HIV  

ی  مراکزمل

ی وو, الیت

دمات  خ

  .توبرکلوز

االنھ ع , س رب

  وار

ان  ب مریض داد و تناس تع

ان  مامي انت داوی  انض ھ ت ک

 ورت داد --ص ان تع ان مریض  انت

مامي ایوی  انض داوی وق ھ ت را   ک

ای ت ھ  مراقب

TB/HIV  

ی  مراکزمل

ت  ی مراقب والیت

االنھ ع , س رب

  .وار
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ریمکسازول را توقایوی کو

  .گرفتھ اند

  

  

  

 گرفتھ اند

 ان --مخرچ وعی مریض  تعداد مجم

ان مامي انت ده  انض تر ش ھ راجس ک

  .اند

  توبرکلوز

ان  ب مریض داد و تناس  تع

مامي ان انض ھ  انت  ARTک

د را  ل بع  DOTSاز تکمی

  شروع كرده اند .

  ورت انص داد مریض ان  تع انت

مامي ھ  انض روع  ARTک را ش

 کرده اند

  رج ان مخ وعی مریض داد مجم تع

  کھ راجستر شده اند انضماميمنتن 

ز  دمات  مراك خ

TB/HIV  

دمات مراکز خ

ی  ی ومل والیت

  .توبرکلوز

  ربع , ساالنھ

  وار

د قتعداد تناسب وا ات جدی ع

وز ان توبركل ین مریض در ب

HIV  داوی راي ھر کھ ت ب

  .را گرفتھ اند TB/HIVدو

  ورت ان --ص داد مریض  HIVتع

ھ  داوی  ARTک د و ت ھ ان راگرفت

TB را شروع کرده اند 

  رج ات --مخ ی وافقع داد تخمین تع

  HIVبا ھمرا  TBید جد

ای  ت ھ مراقب

TBو/HIV  

ی  مراکزمل

ت  ی مراقب والیت

  توبرکلوز

االنھ ع , س رب

  وار

  HIV/و TBانتقال  در کاھش 

ز  ب مراک داد و تناس تع

ی  راه  TB/HIVمراقبت ھم

واد  ا م ات ,  IECب معلوم

ھ  رای وقای ده ب ھ ش تھی

TB/HIV  ل اثیر متقاب و ت

  ان ھا

 ورت ی  --ص ز مراقبت داد مراک تع

TB/HIV با مواد  IEC  

  رج ز --مخ وعی مراک داد مجم تع

TB/HIV 

  

ای  ت ھ مراقب

TB/HIV  

ی  مراکزمل

ت  ی مراقب والیت

  توبرکلوز

االنھ ع , س رب

  وار

  :  HIV/وTB انضماميانتان از نظــارت 

ان  ب مریض داد و تناس تع

TB ده و تر ش ھ راجس  ک

HIV مثبت دارند .   

 ورت د  --ص ان جدی داد مریض تع

 .ارندمثبت د HIVتوبرکلوز کھ 

 ان  --مخرج وعی مریض تعداد مجم

  جدید توبرکلوز

ای  ت ھ مراقب

TB/HIV  

ی  مراکزمل

ت  ی مراقب والیت

  توبرکلوز

االنھ ع , س رب

  وار

 .WHO, 2004. ترجمھ تست ساحوی TB/HIVاز رھنمای مانیتورنگ وارزیابی برای ھمکاری فعالیت ھای  اقتباس

تن زاطمینان ا ضرورت بھ  TB/HIV برای خدمات اموزش.  30 ھم داش ارت ارائ ھ ھ دمات صحی دارد ک ت خ ا کیفی دمات ب د خ  بتوان

TBو/HIV  مریضان  کھ شامل تشخیصTBو/HIV ملی از انکشاف انتشار رھنمای عملی کلینیکی  ھاي پروگرام .فراھم سازد  ،است

اخبر  ,ی قومیفعالیت ھای ابتدای این مھارت ھا شامل ,.مراقبت خواھد کردو  ھداشت اطمینان  وپرسونل کلینیکی TB/HIVبرای اداره  ب

ژادی   HIVتشریح خدمات  , صاشخ ا احترام بھ ,ن یئبھ طور مطم ساختن ورضایت انھا ط  )MOPH, 2007(و قوانین قومی یا ن وخ
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د . ملی صحی  یمش د ).NHP ,2005(میباش رای کارمن رای  ب یھ ب ای خطر وتوص ور ھ ناخت فکت امل ش ا ش ارت ھ ن مھ وز ای توبرکل

ان رفتن  TB مریض رای گ ت ومشب د  HIVا وره تس رایومیباش د ان  ب ابی   HIVکارمن ھ ی امل واقع ا ش ارت ھ ن مھ ی ,ای ت دھ رجع

یکورس ھای   NACPو  NTPھر دو .میباشد ،و اشخاصی کھ در معرض خطر توبرکلوز قرار دارند HIVمریضان   ، نظمم اموزش

انتان  کاھش شیوع عالیموTB/HIVیکجا شدن خدمات  ،   TB/HIVفعالیت ھای برای پیشرفت سطح دانش وتمرین کارکنان صحی در

TB/HIV را دارند.  

  :TB/HIVھای عملی برای خدمات  ودرھنم.  1ضمیمھ 

A.  دوامدارخدمات TB/HIV :   

ت . 31 دارمراقب ابی دوام ھ ی امل واقع اھده  ,توبرکلوزش ترسز ار, مش ل دس داوی قاب ا ت راه ب واری ھم ی والبرات ابی فزیک  ی

DOTS  خدمات توبرکلوز دراز زمانیكھ  , نشان داده شده است 6 سمیکھ در شکلق ,استBPHS  ده مدغم ک مریض  ، ش ھ ی ی ک وقت

کوپی .رجعت داده میشود ازمایش و واقعھ یابی توبرکلوز رايشد وتا دوھفتھ ادامھ پیدامیکند بسرفھ میداشتھ با معاینھ یا ازمایش میکروس

ای  ک ھ م در کلینی وآل  BPHSبلغ ی درش و معم ای والیت والی ,فاخانھ ھ ای والس فاخانھ ھ ای  ,ش ک ھ را   BHC+ و CHCکلینی اج

تند .میگردد. داوی اس ھ ت د ب ود بای ی  بطور عموم وقتی یک مریض توبرکلوز تشخیص میش ود DOTSرد مراقبت ت داده ش ن رجع ، دری

ارکن صحی توبرکلوز، شنا سائي مگرددیک مریض توبرکلوز مثبت  کھ زمانی ,وقت د ک فارش ھ مریضب بای ت  س درا  HIV تس  . كن

تقیم اداره  دوامدارخدمات  ت نظر مس ا تح ا والبراتوارھ طح  در  BPHSتوبرکلوز توسط کارمندان کلینیک ھ واليس ت نظر  ولس و تح

  . صورت میگیرد بھ سطح ملی و والیتی  NTPتخنیکی 

ت . م نشان داده شدهتداوی و حمایت بوده کھ در شکل دو ,شامل وقایھ  HIV دوامدارخدمات .  32 تعداد زیاد گروپ ھای تح

ود ھاوزندانی ھا در شھر  یا تن فروشان IDUs  ,SWsمانند  ,خطر ی میش یده گ ا رس ط انجوھ ی توس تھ جمع الت دس امل, ومح ک  ش ی

د كھ )طبق ذیل( محمولھ از خدمات جامع  وز میباش تشامل واقعھ یابی شدید توبرکل د .، اس ت خطرمانن ای تح وران د دیگر گروپ ھ ری

رسیده   BPHSتوسط خدمات  گاندیگر ان مانند کارگران مھاجر وعودت کننده .میشود توسط انجوھا رسیده گیموتر ھا ي باربري نیز

یا توسط  تھیھ  وقایھ و تداوی رسیده گی شود, از طریق مراقبت ھای صحی اساسی مانند مشوره ھا بایدمثبت HIVمریضان  .گی میشود

ا ت ھ ان مراقب ده گ ھ مراکز صحی کنن ی ب ت دھ ط رجع ا توس دائی ی ود HIVی ابت ی ش یده گ ھری رس واحی ش دمات .درن ان از خ ھمچن

  .نگ خواھد شدیمانیتور ARTالبراتواری مراکز صحی مانند 

  :درافغانستان TB/HIVخدمات جامع .  8شکل 

دین   مراقبت از انجام شاخص ھا  خدمات اساسی  مداخلھ تراک چن اش

بخش وفرصت برای 

  ن پوششبلند برد

ات   . 1 اداره واقع

RTI/STI  

اري  ات س انتان

 سندرومیک  عرضي یا تداوی 

  )دی عمق/فمیSTIs (واحد دوز تطبیق 

  .وتیك یانتي ب

ابی  ات ارزی دی واقع ین   STIفیص تع

ده داوی ش ده وت یھ( ش تفاده  توص اس

داوی م وت ای محک دم ھ ا کان وش ی  ازپ

تقر  کلینیک ھای  مس

داندر ز , زن مراک

حی دمات , ص خ
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ات  ي و انتان جنس

  طروق تناسلي

  صحی شخصی  . ھمسر و یا شریك جنسي

دمات . 2 خ

   HIVوقایوی 

  تست و مشاوره، PMTCT,RTI 

  رجعت دھی برایART  

 جامعھ بھ اساس واكنش 

 دانش و استفاده از پوش ارتقا    

وش در  ان پ ده گ تفاده کنن دی اس فیص

وس  امل(گروپ ھای مختلف نف ار  ش ك

  .) اجنسی ومشترکین آن ھكنان 

خدمات  بھفیصدی رضا کاران کھ       

HIV/STI د سترسی دارند.  

حی  ز ص مراک

BPHS    

تقر  کلینیک ھای  مس

  ،ھا زنداندر

  پرورشگاه ھا

یوع   تبدیل سوزن وپیچکاری ھا   جامع. 3 دی ش انفیص ین  HIVانت در ب

IDUs    

رام واي  پروگ اي ق ھ

  بشري در جامعھ

 .فمی جا گزینتداوی  IDU    پروگرام 

 اعتیاد ترك دوای. 

  ) ارجاع جھتOI  ،DOTS ART, 

PMTCT   .( تست و مشاوره، 

 واقعھ یابی شدید توبرکلوز  

امان آالت  ان س فیصدی استفاده کننده گ

  معقم زرقي .

وز دید توبرکل ابی ش ھ ی دی واقع  فیص

  توبركلوز.جھت ارزیابي  رجعتو

دمات  ي خ ا ع اجتم

  مستقر درزندان ھا .

 NGOsمربي  

اس   اختحس  نس

دا ا زن  ون ھ

    سیستممشروعیت 

دمات  -4 خ

MSM نس (ھمج

   .بازان )

  واد تھیھ لوازم دم وم ا کان وش ی د پ مانن

  چرب كننده.

 كا ھش خطرات در جامعھ خدمات 

 

 خدمات رجعت  دھی STI.   

یوع  دی ش ین  HIVفیص  MSMsدر ب

.  

ان داوم فیصدی استفاده کننده گ وش  م پ

  . MSMsدر بین 

دید توبرک ابی ش ھ ی دی واقع وزفیص و ل

ت  ھ مراكزرجع وز ب رايتوبرکل  ب

  .ازمایش

  گرداننده اجتماع

  ھاانجومربي  

ات  ر ارتباط تغی

   سلوك

اس  اختنحس   س

دان  ا زن و  ھ

  مشروعیت سیستم

ھ .  5 ابیواقع  ی

  شدید توبرکلوز

 تاریخچھ کلینیکی سرفھ کردن 

  توبرکلوز جھت  مراكزرجعت دادن بھ

  .آزمایش

وز دید توبرکل ابی ش ھ ی دی واقع  فیص

ت رو ھ مراكزجع وزب ت توبرکل  جھ

  .ازمایش

حی  ز ص مراک

BPHS  , ز مراک

 HIVشھری 

دمات ر خ اس ب  اس

رای ھ ب  جامع

روض  خاص مع اش

  ترین خطر زیادبھ 

اداره .  6

كوكین  مش

  توبرکلوز 

  ائي تر شناس کوکین وراجس مش

 در کلینیک توبرکلوز

  ر م از ھ ھ بلغ ھ نمون ردن س ع ک جم

 بھ توبرکلوز مشکوک شخص

کوک  وز مش ان توبرکل دی مریض فیص

  .شده اند  شناساییکھ 

  .اوسط نمونھ ھای بلغم جمع شده

  

حی  ز ص مراک

BPHS   

  

ک اي  کلینی ھ
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 ال داده   ای بلغم بھ البراتوارنمونھ ھ انتقال م انتق ای بلغ ھ ھ دی  نمون فیص

  .شده

  ھا. زندان مستقردر

ھ .  7 معاین

کوپی  میکروس

  بلغم

  ان  معاینھ مستقیم بلغم و راجسترآن دی مریض ت  فیص م مثب ھ بلغ ک

  .تشخیص شده اند

حی  ز ص مراک

BPHS  

ک تقر  کلینی اي مس ھ

دان در ا زن  ھ

ای  ین البراتوار ھ تع

ده   ارج از ش در خ

  زندانھا.

ب . 8 تعقی

  .تشخیص

 انتی بیوتیک با درمان 

 رادیو گرافی صدر  

ھ  وز ک ان توبرکل دی مریض  SSفیص

  .تشخیص شده اند منفی

حی  ز ص مراک

BPHS  

ک تقر  کلینی اي مس ھ

  دانزن در

  

د  . 9 داوی ض ت

  .توبرکلوزیک

 تھیھ دوای توبرکلوز 

  ھ ط معاین داوی توس گ از ت مانیتورن

 میکروسکوپی بلغم

  مستقیم زیرنظارتتداوی  

ھ  وز ک ان توبرکل دی مریض مفیص  رژی

CATI, CAT2,  را گرفتھ اند  

م  ھ بلغ وز ک ان توبرکل دی مریض فیص

  شده است. منفی  شان 

ت  وز تح ان توبرکل دی مریض فیص

  )باید صد فیصد باشد(  DOT تداوی

حی  ز ص مراک

BPHS  

  اساس کلینیک زندان

  

اداره  -10

ھاشخاص  یكھ ب

اس ریض تم  م

در (  اند توبرکلوز

  )یك خانھ

 دارندگان ازمایش تماس  

 INH وقایويبرای تداوی 

  رای ک ب د توبرکلوزی داوی ض ت

ھ  وز ک ان توبرکل اس ازمریض ین تم  ب

  .تشخیض شده اند داشتگان

 بیناز تشخیص شده  مثبت SSفیصدی 

  .داشتگانتماس 

حی  ز ص مراک

BPHS  

ک اي  کلینی ھ

  زندان مستقردر
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ی.  33 کالت تشخیص خاصدر  ھمش – TB/HIV Coاز(TB/HIV Co- infectionاش

infection-    طبی آفیسران رھنما براییك ,NACO,India  (:  

 (a  مریضان مبتال بھHIV  ندمی ریوی انتانات متكرربھ  معروض ھمیشھ ان  .باش ھ انت ت ک اد ھروق اق افت وي اتف د ری رايمریض بای  ب

ود ابی ش وز ارزی وی اتانتان لعل.توبرکل د از,ری ,  Pneumocystis carinii pneumonia  ,Bacterial pneumonia عبارتن

suppurative lung and sinus disease  ,Mycobacterium TB , Mycobacterium avium complex and 

cytomegalo virus .        ھ د ک اف میکن انی انکش ایکوبکتریوم توبرکلوززم ان م مارانت ائینتر از CD4 ش ود  ml/400پ ات انتان .ش

اتفاق می   مثبت HIVبھ این معنی کھ اولین انتان کھ در مریضان  ,انكشاف میكند باشد ml/250 پایین تر از  CD4تعدادزمانیکھ  ,دیگر

  ازینرو توبركلوز دراشخاص اچ آي وي مثبت ،نظر بھ انتانات دیگر زود تر تشخیص میشود . .اشدمایکوبکتریوم توبرکلوز میب،افتد 

b(.،ورادیوگرافی مریضان نتایج البراتواری عالیم كلینیكيTB  ت وط در اشخا ص اچ آي وي مثب ھ مرب ھ درج ص ب تم  نق افیتی سیس مع

ازسبب  تخریشات داخل برونشالتھاب ،كھف و  بودن كمید بھ خاطر شا است كھ,راپور داده شده كمسرفھ بھ طورعموم  .مریضان میباشد

زسپمو یھبھ ھمین شکل  .باشد. تنقیص غیر مستقیم معافیت داخل حچروي ھ تی ث  ك  caseous necrosis  bronchial arteriesاز باع

  معمول است . تركم  HIVدر مریضان مصا ب  بھ میان میاید )نیكروز تجبني شرائین برونش(

C( مرحلھ ابتدائي انتان در HIV  وزیخیال کل ، باشد مي نسبتا فعال زمانی کھ سیستم معافیتی وی و , نیکی توبرکل م ری اي بلغ ت ھ دریاف

ود ,اند اشخاص اچ آي وي منفي بھمشابھ ك رادیوگرافی اگزین میش ھا ج ده در شش تدر . مرض ھمیشھ بھ طور عم وی موجودی م ری   بلغ

  .را نشان میدھدات كھفي  و تخریب زروه ھا رتشاحي فی خیاالورادیوگراتثبیت گردیده  باسیل

d (د د رمرحلھ اخیر انتان اچ آي وي قسمیکھ معافیت اھرات  ,کاھش میاب ر تظ في غی ان وص وز امک ت.توبرکلوزتوبرکل ذیر اس ارج  پ خ

 ,meningial TB ,miliary TB , pericardial :دربین توبرکلوز خارج ریوی .  بیشتر معمول است ریوی نسبت بھ توبرکلوز ریوی

pleural effusion,lymphadenitis اد ده معموآلزی ود دی وی.میش م ری رفتھ   بلغ ل پیش ھدر مراح یاراحتمال دارد ک د بس ی باش  .منف

 ، تر بلغم نظر بھ مریضان اچ آي وي منفي دارندیدر ھر ملي ل تمایل بھ استخراج تعداد كم باسیل مریضان بلغم مثبت ،منتن با اچ آي وي

د میك ؛در صورتیكھ معا ئینھ ب وبلن درت مناس ا ق تباه میگردد. رب بب اش ورت نگیرد،س كوپ ص ایوس ت ھ وع  دریاف ن ن وگرافی ای رادی

ت .استوعدم موجدیت كھف  hilar adenpathy, lower lung infiltrates عبارت از غیروصفی بوده و مریضان م اس یار مھ ن بس ای

  .گرافی صدر نارمل داشتھ باشندوشاید رادی یوي منتن با اچ آي ويرمریضان توبرکلوز كھ,کھ یاداشت شود

e (م امراض ش  مھ ثش د اچ آي وي از باع  Kaposi’s sarcoma, pneumocystis carinii pneumonia, bacterial ,مانن

pneumonia , fungal infection and nocardiosis . ,لطھ شود مغا شاید با توبرکلوز ریوی.  

f (راض خ در ی ام وی ال ھ  %70ارج ری ده ک ور داده ش ھ دارد HIVراپ انی رابط وز زم ات توبرکل ا واقع داد ب ھ تع  CD4ک

LYMPHOCYTE بخاطر کمبود سھولت ھای تشخیصی توبرکلوز خارج ریوی تشخیص تفریقی. باشد 100 کمتر از  

   .اکثرا مشکل است  
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  : است HIVھای ذیل مربوط بھ خدمات  ودنمرھ.  34

A (ع آزمایش سریHIV : زیاد شخص تحت خطر یك زمانی کھ HIV  ھای ھای کھ مراقبت سازمان, با سرفھ حد اقل دوھفتھ دیده شد  

د اچ آي وي تست ،ازمایش توبرکلوز برايصحی را تھیھ میدارند قبل از رجعت دادن شخص  ام بدھن ن .را انج لی ای ل اص ت دلی ھ  اس ک

برای مراقبت گروپ ھای تحت خطردر مراکز  سازمانھااین تست توسط .یشودبھ اسانی پوشیده م مثبت HIV دراشخاص  TBتشخیص 

ان  بلخجالل اباد؛ کابل ؛ ھرات؛  (معین درشھرھای  HIVمانند مراکز صحی ,تھیھ شود  میتواند)  BPHS(صحی افغانستان   ).وبدخش

ا دھمچنان دیگر تھیھ کننده گان مراقبت ھای صحی شخصی شاید این ازمایش یا تست را انج ان ,م دھن ده گ وره دھن وزشمش ھ در  ام یافت

د اموزشاین تست را شخص , ھمکاری نمایند مریضانبھ  تست فھمیدن پروسھ ام دھ د انج ی میتوان ھ طب ت . یافت ک تس ھ ی ات ک در واقع

اگر  .جام دادیک تست دیگررابھ طریقھ مختلف ھمراه با یک ویژه گی بلند وخاص باید ان, سریع با حساسیت بلند بھ مثبت برگشت میکند

د ت باش ایش مثب ف آزم ای مختل ھ ھ ا طریق ت ب وم  دو تس ت س ک تس ایتیی اختن   حم ین س اطر مع ھ خ ود ب ام ش  serostatusانج

)2007,WHO( اجراگردد  

وم  ,خیلی محرمانھ باشد HIVنتیجھ تست  ایجاب میکند کھ از نظراخالق ھ شخص  اجرا HIVزمانی کھ تست س د ب وره داده ش د مش بای

م , گردد جلوگیري بھ دیگران HIVشامل معلومات کھ چطور از انتقال  كھوضرورت بھ مشوره دارد  مثبت HIVشود کھ  تن عالی دانس

              .، دارداست ARTمراقبت منظم طبی کھ شامل ضرورت طلبو فرصتات انتان

  b (ت . استزمانیکھ یک شخص توبرکلوزمثبت د تس وز بای ده توبرکل ھ ش HIVمراقبت کنن نھاد را ب ا خص پیش ت ت  ،مریض  HIVحال

  .گردد اش شامل تاریخچھ کلینیکی

 c(  معلوم با  شیوع: مقدماتياحتیاط Co-infection TB/HIV،  ھ ت ک ن ضروریس د ای ونل بای وزشپرس د  ام ان بلن م چن ود وھ داده ش

ندو پیرو عملیھ دقیق تعقیم و پروس تمرین یا عملی کنند رامقد ماتي  ترین معیار ھای احتیاط  د باش طح بلن ھ س  .ھ نگھداشت ضد عفونی ب

د  زمانیکھ از سوزن ھا وسرنج ھا در تداوی استفاده میشود مانند تداوی زرقی توبرکلوز توسط سترپتومایسین وزشکارکن صحی بای  ام

د گردد پیچکاری تعقیم شده صرف یک مرتبھ برای یک مریض سوزن و  دیده باشند و در استفاده کردن از ھ تاکی یايو  ھمیش وك   اش ن

پروگرام برای  اھداف .و از استفاده دوباره ان جلوگیری شود نماید دیگرا ن را حفاظت  خود و نموده تا خاص زائیل شیوه را بھ یکتیز 

  .است ملي ھردوپروگرام از جملھ اولویت ھا یازبین بردن مصئون لوازم مصرفي احتیاط  ھمھ گانی و 

d ( اس چانس , با ایزونیازیدوي اوی وقایتد. وی با ایزونیازیدوقایتداوی ھ تم فعال شدن توبركلوز را در اشخاص  اچ آي وي مثبت كھ ب

ن  کاھش مریضان توبركلوز اند ، د .ای ت میدھ کل اس ا مش ان ت ت  HIV درمریض وز مشخ ،مثب ردد.توبركل ت   HIVشخص ص گ مثب

وقایوي با ایزو تداوی  شنا سائي گردد. توبرکلوز فعالددتا گر ارزیابی صحيتوسط یک داکتر ویا ھم کارمند  مشکوک بھ توبرکلوز باید

ی بھ مقدار  INH, در صورت ضرورت. و اطفال کھ مرض توبرکلوز فعال دارند توصیھ شود کاھالننباید برای نیازید رام ف پنج ملی گ

   .شودمیباید توصیھ  مثبت بدون توبرکلوز برای یک دوره شش ماھھ HIVکیلوگرام وزن بدن برای شخص 

  :استمربوط  تداوی ضد توبرکلوزیکپروتوکول  بھھای ذیل  مودرھنم.  35

a  (میتواند باعث افزایش ھمکاری در رابطھ  کھ این ,باشندآموزش گرفتھ بلغم منفی ریوی باید  توبرکلوز پرسونل توبرکلوز برای تداوی

ت ریوی بلغم منفی توبرکلوز ایبر Gold standard  (ھجودیکھ تست تشخیصیبا و .شود CO-epidemic TB/HIV با  و,بسیار کم اس

ت  HIV باریوی با دیگر امراض ریوی کھ  TB رآ تشخیصثاک کل اس اط دارندمش عت. ارتب د وس یش از ح وز  تشخیص ب م  توبرکل بلغ
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تفاده تشخیصیھ رھنمای از.تا حال معین نیست .منفی ریوی  ورتی اس وز در ص رول توبرکل ی کنت رام مل ھ  پیشنھادی  توسط پروگ ود ک ش

  ) NTP ,2009  .(بلغم منفی ریوی بلند برود توبرکلوز ھای کلینیکی در قسمت تشخیص گمان

b ( مریضانHIV  د کھ نرداعالقھ بسیارpleural effusion، miliary, lymphadenpathy,  وی ارج ری وز خ کال توبرکل ا دیگراش ی

ا .,توبرکلوز میباشد عام توبرکلوز ریوی شکل ، HIV  بھحتی در مریضان مبتال. داشتھ باشند معافیت نقصمانند افزایش  را کل پ ین ئش

ت  HIVانتان  شروع و اخیر  مرحلھرادیوگرافی کھ اکثرآ در خیاالتبلغم ریوی و نتیجھ نمونھ  ،کلینیکی منظرهنشاند دھنده  اوت اس  متف

  .میباشد،

کل  روع واخیر.  9ش وی را در ش وز ری ور توبرکل انچط ود HIV انت خیص نم ی ر(تش ای کلینیک ھنم

TB/HIV ,2007,WHO( 

     HIVمرحلھ انتان   

  موخر  مقدم

  ییبھ توبرکلوز ریوی ابتدا مشابھاکثرآ   .ریویی یتوبرکلوز ابتدامرحلھ بعدی  مشابھاکثرآ   کلینیکی منظره

  اکثرآ منفی  اکثرآ مثبت  بلغم  نمونھ نتایج

  ھف بدون ك ارتشاحیاکثرآ   كھفياکثرآ   رادیوگرافی صدر خیاالت

 

c( ضدمتفاوت شاید با ھر دوای بدرجات عوارض جانبی TB در مریضان مبتال بھ  بھ ھر حال, افتدیب اتفاقHIV ھ تنقیص   و خطر درج

اگر  .میتواند تداوی شود خارش شاید داللت بھ الرژی یا حساسیت کند کھ در جریان تداوی با دوای توبرکلوز. بسیار معمول است معافیت

د .شود رشفوای ضد توبرکلوز باید توقف داده شود تا وقتی کھ عکس العمل دوباره خارش زیاد شد د ي عدم تحمل دردھای مع ا ئ  ي مع

  .موجود است  بھ ادویھ توبركلوز ت سمي كبدياتاثیر زیادانھا خطر نزد بسیار معمول است وھمچنان  مثبت  HIVدر مریضان 

d (تداوی مریضان  ايكتگوري ھ کردن تعین  برایقابل استفاده  معیارTB نظر از حالت  صرف ,است مشابھHIV . عمومآ تداوی ضد

  .تیاسیتازوناستعمال بھ استثنای  ،میباشد HIVو توبرکلوز بدون  HIVبھ مبتالیان  تداویتوبرکلوز مشابھ 

باید بھ عوض تیاسیتازون در  ایتامبیتول از.است  ھمرا  HIVدر مبتالیان   جلدیمھلك عکس العمل بابعضآ  وتیاسیتازون با خطر شد ید 

  .استفاده شود ،ھستند HIVمریضان کھ شناختھ ویا مشکوک بھ انتان 

   ) Final report, MOPH, WHO 200.(استفاده شودازتیاسیتازون  در افغانستان نباید مقاومت % 88.9بنابر داشتن سطح بلند 

e ( ھ  اچ  دندارقیم سوزنھا و سورنگھارا توانائي و اطمینان از تعستریتومایسین ھنوز در كشورھائیكھ وز ك وبر كل ان ت داوي مریض در ت

فاده کردن ھ تعقیم بودن ویک بار استمگر مطمین ب را دارند HIVاما در کشور ھای کھ شیوع بلند  .اند ،قابل استفاده میباشد آي وي مثبت

  ).NTP 2005(سترپتومایسین نباید استفاده شود از  ,سوزن وپیچکاری نیستند



 وزارت صحت عامھ افغانستان

  
25 

ان .  36 وز در مریض داوی توبرکل ت  HIVت رای  Co-infection TB/HIV از( مثب ا ب ک رھنم ؛ ی

  .) India NACOکارمندان طبی 

  وز د توبرکل داوی ض وم ت ورت عم زدبص ان ن ان   HIV مبتالی ی HIVو مریض ابھ منف ت  مش تفاده , اس تثنای اس ھ اس ھ ب البت

 Stevenیا   Exfoliative Dermatitisھمچنان .تی یا جلدی میشودتیاسیتازون باعث عکس العمل شدید پوس کھ .تیاسیتازون

Johnson syndrome  اق اید اتف دش د افت نده باش د کش ھ میتوان ک Johnson syndrome Steven. ک ل  ی س العم وع عک ن

د  .است جلدي مخصوص حساسیتی ھ جل ده ك ون دھن آ خ اي منتشرو بعض ھ ھ ا آبل ر وومتصف است ب اطي را در ب اي مخ غش

ر ان  .دمیگی تی   HIVدر مریض ل پوس س العم ت عک ثمثب وق از باع ورت   ف یتازون بص د مكررتیاس دید میباش یار ش  .و بس

زمانیکھ از سوزن . استفاده شود  ایتامبیتول باید از شناختھ شده یا مورد شک است  HIVدرعوض برای مریضان کھ بھ انتان 

  . مت تعقیم بودن آن ھا باید کامال مطمئن باشیدو پیچکاری برای زرق سترپتومایسین استفاده میشود در قس

a( ایکروبیولوژیکی ،اند نتایج کلینیکی مشابھ مانند نتایج کلینیکیراتكمیل كرده  مریضان کھتداوی :جواب بھ تداوی وگرافی وم را  رادی

  .مثبت دارند یا منفی HIVصرف نظرازاینکھ آنھا , نشان مید ھند 

b( بھ  مریضان مبتال: حالت مرگ ومیرHIV  دمثبت ھ اچ آي وي  در جریان و یا بعد از تداوی توبرکلوز دارای مرگ و میر بلن نظر ب

ردھستند منفي اط میگی ھ اچ آي وي ارتب یع ب ھ وس ھ پیمان ي ب وده ،ول وط ب وز مرب ھ توبركل دي ب ا ح ھ . .این ت تال ب ان مب ھ   HIVمریض ك

TBبدتر نسبت بھ مریضان  انزاراند ، منفی ریويHIV  ت و تمثب وی مثب وز ری ان توبرکل د مریض وز  .دارن اخیر درتشخیص توبرکل ت

  .بسیار مھم است مشكوك شدیم ،شروع تداوی بھ ھما ن زودی کھ بھ توبرکلوز  تشخیص و پس.  درنتیجھ تداوی اثربددارد

c(  12 ستندرد د نسبت بھ تداویشده ان تداوی با کورس کوتاه مدت کھ ،توبر كلوز كھ با اچ آي وي نیز منتن اند مرگ ومیر در مریضان 

وده   شامل دوای ریفامپسین نیست کھ ,كمتر است ماھھ دت ب اه م م كوت ت بیشر رژی ھ این نسبتآ مربوط بھ موثری ت ک ن اس ت ای مگرحقیق

ای.میباشد وسیع یئلیت ضد باکتریاا ریفام پیسین دارای فع ات این حالت ممکن با عث کاھش مرگ ھ د  HIV انتان داوی ض ان ت در جری

  .شود وبرکلوزیکت

d( ن .منتن اند ،خیلي مم است،  كھ با اچ آي وي نیزتوبركلوز  مریضان ھم براي تداوي مستقیم ھنوز نظارت تداوی ودی ای اما تداوی خ

  .مریضان زمینھ را برای یک حالت بلند مرگ ومیر مساعد میسازد

e( ان ئشیوع مقاومت چندین دوا: مقاومت دوائی وز در مریض ورر HIVی توبرکل دهداده  اپ ھ ش ان  ک ود HIVانت ت  خ ث مقاوم ش باع

  .نشده بلکھ در انتشار ویا بخش این وضعیت خطرناک توسط افزایش حسا سیت قابلیت انتان وسرعت پروسھ انتان بھ مرض رول دارد

f(  تداوی باDOTS : مریضان  حیاتیتنھا ظرفیت نھTB/HIV میشود  نیز گی انھا بلکھ باعث پیشرفت طول عمریا زند ه, باالمیبرد را

  کم میکند. راMDR-TB بھ تمایل برگشترا وقایھ نموده و ھمچنان  MDR-TBواقعات عاجل  DOTS.  کھ حد اقل ان دوسال میباشد

g(  درمریضان توبرکلوز منتن با نکس یا عود درجھHIV ,داوی کورس ومستقیم بصورت کامل کھ امل کوتاه مدت ت ین ش ام پیس  را ریف

خطر نکس یا عود ، از باعث عکس العمل دوائی .استفاده دوامدار کورس تداوی بدون ریفام پیسین و انقطاع تداوی است کمتر گرفتھ اند

م  تر خواھد بود اگر بلند مرض برگشت اندازه میل عود یا.مرض توبرکلوز رازیاد میکند ک رژی ا ی تندردب ورس س ا ک داوی وی اه ت  کوت

  تحت نظارت مستقیم نباشد.ویا ھم اگر تداوی بصورت کامل  تعقیبیھ داده شودحلھ تول در مریکھ ایزونیازید و ایتامب مدت
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h(  داتس درمقابل  استعمالعدم موفقیتHIV  ی سبب سرعتمیتواند اوت دوائ زایش مق ھ واف ھ گان ات س ا واقع وزھمراه ب  انتشار توبرکل

  .دشودوباره 

ا .  37 داوی ب رای ARTت ان ب ان  HIV مریض ت و مریض  TB )From HIV-TB Co-infection –A  Guide forمثب

Medical Officers,NACO,India  ( این یادداشت توسط گروپ کاریART برای افغانستان تجدید نظر شده است.  

a(  تا وقتی کھ تاریخ شفا یا معالجھ برایHIV/AIDS گانھ فرصت برای انتان ی ،نباشد بد سترسHIV/AIDS تداویمیتواند  کھ است 

ت  گی ویروس و طویل ساختن زنده فعالیتدر کاھش  مثبت تطبیق میشود HIVد ویروسی کھ برای مریضان دوای ض. شود وثر اس . م

ای  ده ھ ی کنن د ازنھ ھ عبارتن ن ادوی  protease ,  nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors, nucleoside reverseای

transcriptase inhibitors.  

Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (b د  ,Zalcitabine, Stavudine, Lamivudine,   Zidovudine مانن

Didanosine, و Abacavir  باادویھ انتی میتواند مصون ترTB   تجویز شودیكجا.  

 ( c  یھ ا ھر دوای ھم Rifampicinتوص ع راه ب ده پروتیمن د زکنن ا   Nelfinvir, Indinavir, Ritonavir, مانن  Nonnucleosideی

Reverse Transcriptase inhibitors  )Nevirapine,Delaveirdine,Thioben( است مضاد استطباب.  

Protease Inhibitor (d و Non- Nucleoside Revese Transcriptase Inhibitor  ا انع ی اید م کش ده  تحری     کنن

cytochrome P-450 isoenzymes ھھا شاید  این دوادراین صورت  و ود ب وض ش  Serum concentration of                    ع

Rifamycins .Rifamycins  فراھم کنندهCytochrome P-450  ا ی ب د ویروس ای ض ھ دواھ اید از نتیج ون ش طح خ بوده و کاھش س

اومتوسعھ ب یک د القوه مق ر Rifabutin.باش ائی کمت ھ  را Cytochrome-450 inducerتوان بت ب ا دار Rifampicinنس د ب ھ میتوان د ک

ای  ود NNRTIsدوا ھ تفاده ش ا اس د (. یکج راه  )Nevirapine, Efavirenz مانن ا ھم د  Certain Protease inhibitorsی مانن

)Indinavir, Nelfinavir.(  

Streptomycin, Pyrazinamide, Ethambutol, Isoniazide (e  ا ا ب د یکج ا  Protease inhibitorsمیتوان  Nonnucleosideی

reverse transcriptase inhibitors استفاده شود.  

F . ر ا Protease inhibitorsاگ د از دادن  Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors ی ود بع یھ ش  Rifampicinتوص

  . باید دوا ھای نامبرده توصیھ شود Rifampicinیعنی بعد از گذشتن کمتر از دو ھفتھ اخرین دوز 

د. 38  داوی ض رای ت ی ب راد ویروس وز  HIV اف رای توبرکل ت ھم نھادات (مثب  WHO –Aprilپیش

2002.(   

ر از  CD 4بھ طورمثال تعداد(ومرگ در جریان تداوی توبرکلوزوجود دارد  HIV انتان پیشرفت بیشتردر اینجا خطر ی در 200کمت مل

ت یک شخص ضرورت بھ تداوی  حا ال تیكھ در).منتشر TBبا موجودیت  مترمکعب  وز و اچ آي ومش داوی, دارد يرك  توبركل ط  ت خ

امل اول ا ) ZDV/3TC )lamivudine ش ی از d4t )Stavudine/(3TCی ع یک ا  NNRTI جم ت) ABC )Abacavirی ر .اس  ازاگ

تفاده  NNRTI-basedرژیم یک  ود مییاس رجی)EFZ   )Efavirenzش د ت د  حبای اثیر ب ھ ت ود ک داوی  Hepathotoxicityداده ش  TBت
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بت ر نس ھ  کمت زایش  . )NVP )Nevirapineب ھ اف رورت ب ھ دوزآن ض تثنای, دارد 800mg/ dayباوجودیک ھ اس  SQV/r  ب

)Saquinavir ,( لطفآ در جریان تداویTB  باRifampicin تجویز یا پیشنھاد نکنید نظر بھ تاثیرات متقابل ان بعدی را  دوای.  

B .رجعت دھی:  

مراكز .  39 ک  براي مریضان ,TB/HIV خدمات   د ضرورت بھ ی ل دارن ی متقاب ت دھ تم رجع اھش .سیس ور ک ھ منظ ارب در  HIVب

وشھرھای کھ  BPHSرا در  HIVا وره تست ومش اجرايپیشنھاد TB خدمات توبرکلوزبرای مریضان ھایکننده ارائھ  , TBمریضان 

   .شود معرفيARTخدمات   برايمناسب وقتوبعد از تکمیل تداوی توبرکلوز در وجود دارد،میكند. HIVمراکز مراقبت صحی 

ابھ.  40 ور مش حی م اتمبط ای ص ت ھ ان مراقب ده گ ھ کنن ابی را  )EPHSو   HIV ) NGOs ،BPHSتھی ھ ی دید واقع ھ ش د طریق بای

اداره مناسب واقعات و اطمینان دسترسی بھ . مھیا سازند TBو اشخاص تحت خطررا برای آزمایش  HIVورجعت مریضان  تدرمحال

DOTS  برایPLHIV  انجوھا مشخص شود توبركلوزویا مراكز خطرباید توسط مراکزمراقبتیمواجھ بھ   مریضانو .  

A.  تھیھ شده است 3رجعت دھی در ضمیمھ فورم  نمونھ یك.  

 C .صحی  ھاي مراقبت شایستگی کارکن:  

را  TB اموزشک ھفتھ ی باید ,وگروپ ھای تحت خطر ھستند PLHIVکھ تھیھ کننده مراقبت ھای صحی برای   کارکنان انجوھا. 41  

داوی , تھیھ کننده وقایھ شھري كھ HIV  مراکز صحی و  BPHSکارمندان کھ در عالوه بھ  .تھیھ میشود کسب نمایند NTPکھ توسط  ت

تند حمایتو ان ھس رعالوه تشخیص ، مریض داوی, ب ی , ت دمات مراقبت ور خ گ وراپ ا  TBمانیتورن وندآنھ رین ش دخوب ت ول  بای ا اص ت

را  TBوتشخیص  HIVکنترول ,دھی باید عمال وقایھ  ور جعت HIVکارمندان تھیھ کننده خدمات  . اننددب خوبرا رضایت و محرمیت

  .داشتھ باشند TB/HIVدر وقایھ از انتشارانتان  راوبیشتر احتیاط ھمگانی , با یک توجھ خاص بدانند PLHIVدر 

42  .BPHS, EPHS ادھستند ودیگر انجوھای کھ تھیھ کننده مراقبت ھای صحی ت ایج ک  جھ ین کلینی اھنگی ب ا ھم رايھ   تشخیص ب

ات  داوی واقع دTB/HIVوت ار بای ا ک اھم یکج د. ب ورد  كنن دان در م ام کارمن ھ تم د ک د ش ئن خواھ ی مطم رام مل -TB/HIV Coپروگ

infection چطور مریضان را جھت تشخیص وتداوی , آگاھی پیدا کرده و میدانند کھ چطورواقعھ یابی کنندTB کارمندان .بدھند تعرج

  . دنبھ کجارجعت داده شو را دارد HIVخدمات  نیاز کھیستوبرکلوزباید بدانند کھ مریضان توبرکلوز ک

43 .NTP  وNACP  پی آمد اقتصادی اجتماعی موجوده مرگ ومیر مسؤل بلند بردن سطح آگاھی جامعھ درمورد ,TB/HIV  و عمل

د TB/HIV در خدمات ھمکاران خصوصی و انجوھا انوھمچنNACP و NTPھر دو میباشد. TB/HIV متقابل ت کنن ترکآ فعالی . مش

ھمكاري خوب  TBونتایج واقعھ یابی جدی  رجعت دھی جھت باید با مراكز مربوط خدمات توبركلوز HIV/تھیھ کننده خدمات يانجوھا

  داشتھ باشنذ.

     :د بھنباید قادر باش, اند معرفی یا نامزد شده TB/HIVاشخاصی کھ بھ حیث کارکنان صحی در خدمات .  44

a( اشخاص  اگاھی دادن بھHIV مثبت درباره خطر پیشرفت توبرکلوز. 

b( دادن اشخاص  اموزشHIV  مثبت درباره اعراض و عالیم TB راپوربھ مشاور در مراکز صحی  و ارزش دادنHIV  وفت اسرعبھ.  

c( بلغمینھ معاسھ ي اجرا یکروسکوپی برایبھ مراکز مد دو ھفتھ سرفھ دار از اضافھھرشخصیکھ معرفي اطمینان از. 
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d(  معاینات بلغم برای تشخیص اھمیت تاکید برTB . 

e(  تاکید بر این کھTB  قابل شفا است اما در صورت کھ تداوی منظم وکاملDOTS  گرفتھ شود.  

f(  تاکید بھ اینکھ تشخیص وتداویTB/HIV  دنحی میپردازبصورت رایگان بوده وقیمت انرا دولت وانجوھا از طریق مراکز ص. 

g(  مراقبت از مریضانTB/HIV  گیرندمی  ,کھ دوای  خویش را منظم تحت مشاھده مستقیم در جریان دوره تشدیدی تداوی. 

h(  تداوی مشاھده مستقیماھمیت تاکید بر. 

i(  تاکید بھ تمام مریضانTB  آنھا داشتگان تماسو اھمیت  سكریننگ بلغم مثبت.  

j(  دارند.اعراض  ھازارزیابی تماس داشتگان کاطمینان 

k(  مراقبت و حمایت , کمک کردن مریضان ومشخص کردن موقعیت مناسب انھا برای تھیھ تداوی. 

l(  درمراکز صحیتحت نظارت وتھیھ تداوی مشاھده HIV, درصورت امکان. 

m( نگھداشت  راجسترمریضان HIV  تشخیص  براي کھTB اند رجعت داده شده .  

n( عت داده شده وتشخیص شدهراپور ماھانھ تمام مریضان کھ رج ارائھ 

D .خدمات فرعی:  

ھ . 45 د  TB/HIV پیشکش خدمات فرعی در تشخیص وتداوی مریضان ک ھ .دارن ت تغذی پورت ؛ حمای د ترانس ی مانن دمات فرع ن خ ای

ان توض و حمایت روانشناسی ومشوره دادن بھ طور انفرادی وفامیلی, تداوی اعتیاد ویا کدام حاالت پیچیده دیگر ,وی م چن ب  حیھ مناس

ان ای ش ل ھ ان وفامی دن مریض ر ش رای بھت دمات ب د خ د  ومفی وز . میباش دمات توبرکل دخ ی میتوان دمات فرع امل خ ذی , ش ل تغ تکمی

دمات  و مخصوص برای مریضان ش خ یدر بعضی اوقات این خدمات قابل مالحظھ بھ شکل یک بخ ت داخل دمات .  اس امل  HIVخ ش

  .ئی میباشدھمراه با حمایت خدمات اجتماعی وتقویھ غذا یدمات طبرجعت دھی وترانسپورت برای خ, مشوره دادن

  ),NWG for THCافغانستان ( TBHIV Coifectionگروپ ملی برای  الیحھ وظا یف:  ضمیمھ دوم

وکاھش  Coinfection  TBHIV مسوول کنترول برای ھردوز پروگرام ملی کنترول توبرکلوز و پروگرام ملی کنترول اید .1

 ند.میباش مرگ ومیر

 TBHIV Coinfectionیک تشکیل گروپ کاری ملی را برای  زپروگرام ملی کنترول توبرکلوز وپروگرام ملی کنترول اید .2

ملغا  TBHIVرا ازنظر فعالیت ھای گروپ ھاي مسئول بلی قافغانستان پیشنھاد کردند. این گروپ تمام مسوولیت ھای فعلی و

 ) NWG for THCنموده است.(

 TBHIV Coتدویر جلسات, مذاکرات وتصامیم درمورد  براي یک محل پیشنھاد THC رايب NWGھدف پیشنھاد  .3

infection .درافغانستان است 

4. NWG  برایTHC : مسوول است تا 

 مشترك ساالنھ برای ھمکاری ھای ا تيستراتیژی ھای معتبرملی وپالن عملی تھیھ TBHIV  توسط پروگرام ملی کنترول

 ز اید توبرکلوزوپروگرام ملی کنترول

  ھاي مشترك . ھا برای ھمکاری ود ورھنم اصولتصریح 

 مانیتورنگ وارزیابی مطابق پالن ملی در پیشرفت.  

 اطمینان از انتشار معلومات بھ تمام سطوح برای شرکای کاری. 
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 کردن منابع بسیج 

  مشخص کردن مراحل ارزیابی وتحقیقات در موردTBHIV Co infection . 

ھماھنگی ساده را با تمام گروپ ھای ھمکار صحی ملی ووالیتی کھ شامل گروپ  THCارھای برای ک گروپ كاري ملي   .5

 ساختھ است.، , ودیپارتمنت ھای صحی والیتی میباشد HACCAھمکاری ملی توبرکلوز, 

6. NWG  براي THC  پروگرام ملی کنترول توبرکلوزمسوولیت سکرتریت بھ اساس ربع وار جلسھ میگیرد ,NWG  را برای

THC اشتھ تا تنظیم نماید مجالس راوھمچنان یاداشت مجالس را توسط ایمیل برای تمام شرکای کاری واشتراکننده گان د

 .ارسال نماید

 عبارتند از: THCبرای  NWGاعضای  .7

 دایرکتر پروگرام ملی کنترول توبرکلوز 

 دایرکتر پروگرام ملی کنترول اید س 

 تھیھ کننده گان مراقبت ھای توبرکلوز 

 ده گان مراقبت ھای تھیھ کننHIV  

 توبرکلوز ینصیمتخص 

 ینصیمتخص HIV 

  نماینده گانNGO ھای کھ تھیھ کننده مراقبت ھای توبرکلوز ھستند 

  نماینده گانNGO  ھای کھ تھیھ کننده مراقبت ھایHIV ھستند 

  نماینده گان شرکای کھ در فعالیت ھایTBHIV  ھمکار ھستند بھ شمولWHO . 

 

Annex 3.  NACP List of Reference Documents for HIV, Afghanistan (5 Jul 08) 

A. HIV Policy, Strategy, Guidelines 

A1. Afghanistan National Code of HIV Service Ethics, Ministry of Public Health (MOPH) 2007. 

A2. HIV/AIDS Co-ordination Committee of Afghanistan (HACCA), Terms of Reference. 

 NACP, MOPH, Afghanistan, 2007. 

A3. HACCA, Policy on Work Visa Testing, MOPH, 2007. 

A4. Afghan National Army HIV Policy, ANA, 2008. 

A5. Harm Reduction Strategy for IDU (Injecting Drug Use) and HIV/AIDS Prevention in Afghanistan. 

HIV/AIDS Unit, MOPH and Demand Reduction Section, Ministry of Counter Narcotics May 2005. 

A6. Afghanistan National Strategic Framework for HIV/AIDS 2006-2010. MOP Afghanistan. 
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A7. National Drug Control Strategy: Drug Demand Reduction Implementation Plan, MOCN, October 

2006. 

A8. Program Operational Plan (POP) in Support of the Afghanistan HIV/AIDS National Strategic 

Framework 2006-2010. NACP, MOPH. Afghanistan, March 2007. 

A9. National HIV Advocacy and Communication Strategy 2008-2010. MOPH, Afghanistan. 

A10. National Drug Control Strategy Implementation Plan 2008-2013, MOCN. 

A11. National HIV Testing and Counselling Guidelines, MOPH, 2007. 

A12. National HIV M&E Guidelines, NACP, MOPH, Afghanistan, 2007. 

A13. National HIV M&E Guidelines Annex, NACP, MOPH, Afghanistan, 2007. 

A14. National Harm Reduction Guidelines, NACP, MOPH, 2007. 

A15. Guidelines for the Management of Sexually Transmitted Infections, WHO, 2003. (Also in 

Dari) 

A16. National Drug Treatment Guidelines.  Ministry of Counter Narcotics and MOPH, Afghanistan. 

February 2006. 

A17. National TB and HIV Policy, Strategy, and Guidelines. MOPH, 2007 

A18. National OST Conference Report, MOPH, MOCN, 2007 

A19. National HIV Rapid Test Protocol, MOPH, 2008. 

 

B. HIV Studies 

B1. A Study on Knowledge, Attitude, Behavior and Practice in Most at Risk and Vulnerable Groups in 

Afghanistan, 2006.  Action Aid Afghanistan. 

B2. Final Report 2006. Four Components Population-Based Assessment of Tuberculosis in 

Afghanistan. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and International Rescue 

Committee, MOPH, 2006. 
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B3, Lab Assessment 2006. Rapid Laboratory Assessment for HIV/AIDS, TB, and Malaria 

Control in 8 Districts, Global Fund, MOPH. 

B4. Mapping and Situation Assessment of Key Populations at Risk in Three Cities of Afghanistan. 

World Bank, March 2008. 

B5. Afghanistan Drug Use Survey-UNODC. MOCN, 2005. 

B6. National HIV Statistics. July-Sept 2007 (1386) NACP, MOPH, 2007. 

B7. National HIV and BBV Statistics. Oct-Dec 2007 (1386), NACP, MOPH, 2007 

B8. National Risk and Vulnerability Assessment, 2005. Central Statistics Office, Afghanistan. 

B9. Survey of Groups of High Risk of Contracting Sexually Transmitted Infections and 

HIV/AIDS in Kabul, April 2005, Ora International.  

B10. Socioeconomic Status and Needs of PLWHA in Afghanistan. World Food Program, MOPH, 2006.  

B11. Presentation: Qualitative Evaluation of Harm Reduction Services in Kabul, 2006-2007, IRC, 2007.  

B12. Presentation: Seroprevalence & correlates of HIV, syphilis, & hepatitis B & C infection among 

antenatal patients & testing practices & knowledge among obstetric care providers in Kabul, C.S. 

Todd et al, UCSD, 2007 

B13. Assessment of Drug Use and HIV/AIDS Vulnerability among Afghan Refugees North West 

Frontier and Balochistan Provinces (Pakistan), UNHCR, 2007. 

B14. Factors Influencing HIV/AIDS Risk Behavior among Freshmen Students in Afghan Universities, 

Abdul Basir Mansoor, M.A. Thesis, Mahidol University, 2008. 

B15. Afghanistan Health Survey: Estimates of Priority Health Indicators, MOPH, 2007.  

B16. Baseline Knowledge and Attitude Report among Students in 10th through 12th Grades in Three 

Districts of Kabul Province, ICRC, 2007. 

B17. Hospital Assessment: National, Provincial, Kabul Results, March 2008. MOPH with JHU. 

B18. HIV and AIDS Awareness and Knowledge in Afghanistan, 2 April 2008.  InterMedia, Washington,  

B19. National HIV Statistical Report, 2007. NACP, MOPH. 
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B20. National Audience Research on Afghan Education Project, BBC World Service, 2008. 

B21. Afghanistan Opium Use Survey, UNODC, 2007 

C. HIV Publications 

C1. Todd CS, Abed A, Strathdee SA, Scott PT, Botros BA, Safi N, Earhart KC. Association between 

expatriation and HIV awareness and knowledge among injecting drug users in Kabul, 

Afghanistan: A cross-sectional comparison of former refugees to those remaining during 

conflict. Conflict and Health, 2007; 1:5. 

C2. Sanders-Buell E, Saad MD, Abed AS, Bose M, Todd CS, Strathdee SA, Botros BA, Safi N, Earhart 

KC, Scott PT, Michael N, McCutchan FE. A nascent HIV-1 epidemic among injecting drug users in 

Kabul, Afghanistan is dominated by Complex AD Recombinant Strain, CRF35_AD.  AIDS Research 

and Human Retroviruses, 2007; 23:834-9. 

C3. Todd CS, Barbera-Lainez Y, Doocy SC, Ahmadzai A, Delawar FM, Burnham G. Prevalence of 

Human Immunodeficiency Virus Infection, Risk Behavior, and HIV Knowledge Among 

Tuberculosis Patients in Afghanistan. Sexually Transmitted Diseases, 2007; 34:878-882. 

C4. Todd CS, Abed AM, Strathdee SA, Scott PT, Botros BA, Safi N, Earhart KC. Prevalence of HIV, 

hepatitis C, hepatitis B, and associated risk behaviors among injection drug users in Kabul, 

Afghanistan.  Emerging Infectious Diseases, 2007; 13:1327-1331. 

C5. Todd CS, Abed AM, Scott PT, Botros BA, Safi N, Earhart KC, Strathdee SA.  Correlates of 

Receptive and Distributive Needle Sharing Among Injection Drug Users in Kabul, Afghanistan.  In 

press, American Journal of Drug and Alcohol Abuse.    

C6. Todd CS, Abed AS, Scott PT, Safi N, Earhart KC, Strathdee SA. A cross-sectional assessment of 

utilization of needle and syringe programs and addiction treatment in Kabul, Afghanistan: 

implications for future programming.  In press, Substance Use and Misuse. 

C7. Todd CS, Stibich MA, Stanekzai MR, Rasuli MZ, Bayan S, Wardak SR, Strathdee SA.  A Qualitative 

Assessment of Injection Drug Use and Harm Reduction Programmes in Kabul, Afghanistan: 2006-

2007.  Accepted for publication, International Journal of Drug Policy.   

C8. C. S. Todd et al. Drug Use and Harm Reduction in Afghanistan. Harm Reduction Journal 2005, 

2:13 doi:10.1186/1477-7517-2-13. 
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C9. Saif-ur-Rehman et al. Responding to HIV in Afghanistan. Lancet 2007; 370:2167-69.  

C10. Abdul Basir Mansoor. Gender Differences in Knowledge, Attitudes, and Practices among 

Freshmen Students in Afghan Universities. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 

Public Health, Vol 39. No. 3, May 2008. 

D. HIV Projects: 

D1. The Afghanistan HIV and AIDS Project 2007-2010 Implementation Plan, 2007. 

D2. The Global Fund Round 7 HIV 2008-2011 Proposal, 2007 

D3. The Asian Development Bank North South Corridor Project 2007-2010, HIV Component, 2007. 

D4. Innovative Initiatives Manual for Multisector Review Board, AHAPP, NACP, 2007. 

D5. Afghanistan HIV Prevention for Female IDUs and Prisoners, UNODC, 2008 

D6. National Drug Control Strategy Implementation Plan, 2008-2013, MOCN, Afghanistan. 

E. HIV Training  :  

E1. Guide on HIV/AIDS for Community Health Workers, Action Aid (undated) 

E2. Pre and Post Test, CHW Training, Afghan Support Education and Training, 2007. 

E3. Training Monitoring Tool, Mullah Training, Action Aid, 2007. 

E4. HIV/AIDS Medical Staff Training Manual, Swedish Committee Afghanistan, 2007. 

E5. HIV Training (Dari), Action Aid International, Afghanistan, 2007.  

E6. Pretest for TOT Participants, Action Aid, Afghanistan, 2007.
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 TB/HIVضمیمھ 4 .فارم رجعت دھی برای خدمات 

  وزارت صحت عامھ افغانستان ,ل توبرکلوز و پروگرام ملی کنترول ایدسپروگرام ملی کنترو

 )TBو دیگران برای تست یا آزمایش  HIVمریضان  و HIVبرای تست  TBمریضان  يفارم رجعت(

  این قسمت را نگھدارید--- جز 

  

وز ( ش توبرکل ده: بخ ال دھن ا انتق ده ی ت دھن ش رجع ام بخ ش         )                      -----------ن                      ---------------- HIVبخ

                                      

  نام بخش گیرنده:

وز (                        ---------------------------HIV)                                                ----------------------------توبرکل

                                

  جنس: سن:

o مذكر 

o   مونث    

 نام مکمل مریض

  داکتر رجعت دھنده:

  

  ---------------HIVنمبرراجستر  -----------------------نمبر راجستر توبرکلوز:

∞-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ارسال كنیدمریض  را بااین قسمت  جز( ب )

  ----------------------HIV)                    بخش -----------بخش توبرکلوز( ------------------نام رجعت دھنده یا انتقال دھنده

   جنس: سن:

o  مذكر  

o مونث 

 نام مکمل مریض:

  داکتررجعت دھنده:

  

  -----------------توبرکلوز:نمبرراجستر

  ---------------------HIVنمبرراجستر 

   نتیجھ آزمایش توبرکلوز

  

  

  )-(+) یا (HIV 1نتیجھ تست 

  

  )-(+) یا ( HIV 2نتیجھ تست  

  ) نخیر  ) بلی (  (  Western Blotتائید یا تصدیق 
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  جز الف  این قسمت را نگھدارید

  

ا ا انتق ده ی ت دھن ش رجع ام بخ وز (ن ش توبرکل ده: بخ ش -----------ل دھن                      ---------------- HIV)                              بخ

                                      

  نام بخش گیرنده:

وز (                        ---------------------------HIV)                                                ----------------------------توبرکل

                                

  جنس: سن:

o مذكر 

o مونث        

 نام مکمل مریض

  ---------------HIVنمبرراجستر  -----------------------نمبر راجستر توبرکلوز:  داکتر رجعت دھنده:

∞-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ارسال كنید. مریضرا با این  جز( ب ) 

  ----------------------HIV)                    بخش -----------بخش توبرکلوز( ------------------نام رجعت دھنده یا انتقال دھنده

 جنس: سن:

o  مذكر  

o مونث 

 نام مکمل مریض:

  داکتررجعت دھنده:

  

  -----------------نمبرراجسترتوبرکلوز:

  ---------------------HIVنمبرراجستر 

  نتیجھ آزمایش توبرکلوز

  

  

  )-(+) یا (HIV 1نتیجھ تست 

  )-(+) یا ( HIV 2نتیجھ تست 

  ( ) بلی ( ) نخیر Western Blotتائید یا تصدیق 
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