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   :مقدمه 
ــژه در کشــورما ریشــه کنــی فلــج اطفــال  برنامــه  حفــظ دســتاوردهاي          ن از حساســیت وی

اظ لحـ  باتوجه به پیگیري وضعیت اپیـدمیولوژیک بیمـاري در جهـان ومنطقـه و بـا     . برخورداراست
طـی  اري  مـ درتاجیکستان وافزایش مـوارد بی  گذشتهوقوع و گسترش اپیدمی پولیو طی سال  نمودن

مـورد درسـال   19(کشورهاي پولیو آندمیک نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل   درمیالدي سال جاري 
ونیز ورود بیماري به کشـورچین کـه    )میالدي 2011مورددرهمین مدت درسال 13فوربه و29تا2012
تشدید برنامه هاي مراقبتـی   لزومون ورود مجدد بیماري درکشور را افزایش داده است روزافز خطر 

تداوم وضعیت عاري ازپولیو طی سالهاي . راگوشزد می نمایدواجراي موفق ایمنسازي هاي تکمیلی 
حفـظ پوشـش بـاالي واکسیناسـیون     مبین تالش شما همکاران عزیزدر زمینـه   میالدي 2011-2001

در شبکه هاي بهداشـتی  دستیابی به شاخص هاي تعیین شده وبت فلج شل حاد کیفیت مراقجاري و
   .درمانی کشور است 

به وضعیت دشوار کشور ازلحاظ همجواري بـا دو کشـورپولیو آنـدمیک درمرزشـرقی      عنایتلذا با  
براسـاس توصـیه   وعدم اطمینان به کیفیت مراقبت وپوششهاي واکسیناسیون درکشورهاي همسایه  ، 

الزم است براي اطمینان یافتن ازعدم ورود وچرخش ویروس وحشی  مان بهداشت جهانیهاي ساز
پولیـو بــه ویــژه درمنــاطق دورازدســترس یــا داراي پوشــش ناکــافی واکسیناســیون وجهــت حفــظ  

 . انجام گردد خانه به خانه  ایمنسازي تکمیلیساالنه ملیات دستاوردهاي حاصله ، ع
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  :زمان اجرا 
  1391فروردین ماه  26-28 :نوبت اول 
  1391اردیبهشت ماه لغایت اول خرداد ماه  30:  نوبت دوم

  گروه سنی هدف 
   1391ماه   خردادتا  1386فروردینمتولدین  

  :مناطق تحت پوشش عملیات 
دمیولوژیک انتظارمیرود دربرنامه ریزي هاي اجرایی این عملیـات عـالوه بـر توجـه بـه شـرایط اپیـ       

  :گردد  اظحمراکزتابعه ، نکات ذیل نیزل
 .یا خارج از اردوگاهها اقامت دارند کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاهها وپوشش دهی  -1

  کلیه خانوارهاي ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی -2
 شـش  پو بهداشـتی  ین کـه بـه تشـخیص معـاون    ) …کلنـی و -شهرك  –شهرستان ( کلیه نقاط  -3

OPV3 درصد دارند 95کمتر از. 

 کلیه مناطق تحت پوشش تیم هاي سیار  -4

 سالی که احتماال همراه با مادران خود در زندانها اقامت دارند 5کلیه کودکان زیر  -5

مسئولیت اجراي این برنامه به عهده جنابعالی می باشد تا با تمام امکانات الزم گامهاي آخـر برنامـه   
   . موفقیت برداشته شودریشه کنی فلج اطفال با 

  :اهداف برنامه 
                سال ایرانی و مهاجرین خارجی 5کودکان زیر در به پوشش صددرصد ایمنسازي  دستیابی  -
 ماه گذشته  24پرسش درمورد وجود مورد فلج شل حاد در  -

  .سالی که تاکنون واکسن فلج اطفال دریافت نکرده اند 5یافتن کودکان زیر  -
   

  نیروي انسانی اجراي عملیات 
  .......ر ، کاردان هاي بهداشتی وتیم هاي سیا  بهورزان ،

  روش  اجراي کار 
سال و خوراندن دو قطره واکسن  5و جستجوي کودکان زیر  همه منازلبازدید خانه به خانه 

  . واکسیناسیون به وسیله تیم هاي تعیین شده انجام می شود . خوراکی فلج اطفال در دونوبت 
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نفر تشکیل می گردد ، توصیه می  2ر تیم از محدوده عملیاتی هر تیم قبالً مشخص می گردد ، ه
هر تیم باید یک کد منحصر به فرد . نماید یکی از اعضاي تیم از پرسنل بهداشتی انتخاب گردد

یک نفر وظیفه ثبت عملیات را در فرم . داشته و کروکی منطقه عمیاتی در دسترس آنها قرار گیرد 
که براي ثبت خانوارهاي  1/1است یکی فرم سه نوع فرم تهیه شده . هاي مخصوص انجام می دهد 

که ویژه ثبت خانوارهاي غیرایرانی ساکن اردوگاهها و خارج  3/1و  2/1ایرانی است و دیگري فرم 
باید  واکسیناسیونعالوه بر . نفر دوم مسئولیت خوراندان واکسن را بعهده دارد . اردوگاهها است 

ه موردي از فلج شل حاد داشته اند یاخیر و چنانچه ماه گذشت 24که آیا در  سؤال شوداز خانوارها 
پاسخ مثبت بود مشخصات آن مورد را درجاي مخصوصی از فرم که مشخص شده است ثبت 

در زمینه فواید واکسیناسیون پولیو و گزارش فوري موارد فلج  آموزش مردمهمچنین . نمایند 
ی و توصیه به انجام به موقع ناگهانی به نزدیکترین خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمان

کودکانی که تا زمان انجام عملیات قطره پولیو دریافت نکرده اند از  کشفواکسیناسیون روتین و 
تیم هاي عملیاتی باید استراتژي مشخصی در مواجهه با کودکانی که در . اجزاي عملیات می باشند 

  .ه است داشته باشند زمان مراجعه درمنزل حضور ندارند و منازلی که درب آنها بست
 ( Mopping-up Immunization) برگزاري ایمنسازي خانه به خانه 

  تعریف ماپینگ آپ 
ماپینگ آپ که بفارسی پاك سازي و لکه گیري ترجمه شده است شامل دونوبت ایمنسازي با 

هفته درشهرستانهاي پرخطر است که طی آن به همه کودکان  4-6واکسن خوراکی فلج به فاصله 
بدون توجه به سابقه ایمنسازي قبلی آنها مجدداً  ) ماهه  59صفر تا   معموالً(روه سنی خاصی گ

  .واکسن خوراکی فلج خورانده می شود 
  تعریف شهرستان پرخطر 

شهرستان پرخطر ، شهرستانی است که در آن ویروس وحشی پولیو هنوز در گردش است و یا 
  .وجود دارد آن احتمال گردش 

ماه گذشته اتفاق افتاده باشد و  36شامل شهرستانهایی می شود که موردي از پولیو در این تعریف 
  : یا معیارهاي زیر در مورد آنها صدق کند 

 .سال گذشته مشاهده شده باشد  3موردي از موارد سازگار با پولیو در  •

 شهرستانهاي مرزي  •

 )درصد  95کمتر از ( OPV3پائین بودن پوشش ایمنسازي  •

 یت هاي متحرك مانند مهاجرین خارجی ، عشایر و کارگران فصلی وجود جمع •

 : عدم دسترسی به مراقبت هاي بهداشتی مانند  •
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 حاشیه شهرها  -

 روستاهاي تحت پوشش تیم سیار -

 AFPمراقبت ضعیف  -

  ماپینگ آپ در چه مرحله اي انجام می شود ؟
نی در سراسر کشور اتفاق یع(ماپینگ آپ زمانی انجام می شود که پولیو از حالت بیماري بومی 

این عملیات . خارج شده و در وضعیت کانونی یعنی فقط در نقاط محدودي اتفاق افتد) بیفتد 
  .در فصلی که انتقال ویروس وحشی پولیو پائین است انجام می شود  معموالً

  :استثناء 
ه باشد به حذف شد  در کشورهایی که تصور می شود ویروس وحشی پولیو حذف شده و یا تقریباً

مجرد کشف هر مورد تأئید شده پولیو باید بالفاصله بدون رعایت فصل، ایمنسازي خانه به خانه 
  . انجام شود 

  هدف ایمنسازي خانه به خانه 
متوقف کردن گردش ویروس پولیو درنقاط کانونی ، این مرحله نهایی قبل از حذف کامل ویروس 

درنقاطی که همچنان بیم  ورود مجدد ویروس پولیو حتی پس از حذف ویروس پولیو . پولیو است 
  .می رود باید تا چندین سال انجام شود 

  برنامه ریزي 
همان اصولی که در برنامه ریزي روزهاي ملی ایمنسازي در نظر گرفته می شود باید درپاك سازي 

  .در پاك سازي چند استثناء کلیدي وجود دارد . نیز رعایت شود 
 .زي تفصیلی در سطح شهرستان انجام می شود غالباً  برنامه ری •

 .ایمنسازي پاك سازي الزاماً  خانه به خانه برگزار می گردد •

 .ایمنسازي خانه به خانه فقط در شهرستانها و نقاط پرخطر انجام می شود  •

  برنامه ریزي درسطح کشوري
شوري پاك سازي باید یک نفــر به عنــوان هماهنگ کننده کشوري پاك سازي منصوب و کمیته ک

هماهنگ کننده و اعضاء کمیته باید تجربه برگزاري روزهاي ملی ایمنسازي و یا . تشکیل شود 
کمیته هماهنگی براي موارد زیربرنامه ریزي می . بسیج هاي همگانی واکسیناسیون را داشته باشند 

  : نماید 
 )وشش عملیاتدر مناطق تحت پ( تعیین و اعزام ناظران به دانشگاههاي علوم پزشکی  •

 تاریخ هر نوبت واکسیناسیون  •

 مدت اجراي هر نوبت  •
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 گروه سنی هدف  •

 شهرستانهاي مورد عمل  •

 مقدار واکسن موردنیاز  •

 مسئولیت هاي سطوح مرکزي ، استانی و شهرستانی  •

 فرم هاي مناسب  •

 ) واکسن ، وسیله حمل و نقل و امکانات زنجیره سرد ( منابع مورد نیاز  •

 خواندنی مورد نیاز بروشورها و مواد  •

  برنامه ریزي درسطح استانی 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مسئولیت حسن اجراي برنامه / ریاست دانشگاه 

را بعهده خواهد داشت و کمیته هماهنگی استان را با مسئولیت معاونت بهداشتی تشکیل و برنامه 
  : ریزي موارد ذیل رابعهده خواهد داشت 

 نگی هاي برون بخشی و درون بخشی هماه •

 تعیین شهرستانها و مناطق مورد عمل  •

ائمه جمعه و جماعات ، صدا و : انجام هماهنگی هاي الزم براي آگاه سازي مردم از طریق  •
 .........سیماي محلی و مراسم صبحگاهی مدارس 

 تعیین مقدار واکسن مورد نیاز  •

 تعیین ناظرین مناطق عملیاتی  •

  تکثیر فرمها •

 ........)واکسن ، حمل و نقل (تأمین منابع موردنیاز  •

 تهیه و تکثیر بروشورها و مواد خواندنی مورد نیاز •

  حمایت هاي شهرستانی 
کمیته پاك سازي شهرستان تشکیل می شود و . در شهرستانهایی که پاك سازي برگزار می شود 
ید اقدامات پاك سازي را تدارك دیده و کمیته با. یک نفر به عنوان هماهنگ کننده تعیین می گردد 

بر اساس برنامه کشوري به اجرا درآورد و تا آنجا که ممکن است کارکنان محلی را به کار گرفته و 
کمیته شهرستان براي برنامه ریزي به اطالعات . درصورت نیاز از نیروهاي داوطلب استفاده نماید

  : زیرنیاز دارد 
 .شود نقشه نقاطی که باید پاك سازي  •

 وضعیت راه ها  •

 داده هاي سرشماري  •
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 تعداد خانوارها •

وضعیت تحرك عشایر و کارگران ..... ) افغانی ، عراقی و ( محل استقرار مهاجرین خارجی  •
 فصلی 

کمیته شهرستان با استفاده از داده هاي سرشماري باید جمعیت هدف و واکسن مورد نیاز و 
کمیته شهرستان با توجه به تعداد خانوارها ، . اسبه کند همچنین نیازمندي هاي زنجیره سرد را مح

   :فاصله بین خانه ها و وضعیت جاده ها باید موراد زیر را تعیین کند 
 .میانگین تعداد کودکانی که در یک روز واکسینه می شوند  •

و در نقاط ) کودك دریک روز  100تا  50در نقاط شهري ( تعداد واکسیناتورهاي موردنیاز  •
 .یی بر حسب اندازه جمعیت روستا و فاصله بین خانه ها متفاوت خواهد بود روستا

 تعداد سوپروایزر مورد نیاز  •

 تعداد وسیله نقلیه مورد نیاز •

توزیع وسایل الزم مانندخودکار یا مداد ، گچ براي عالمت گذاري خانه ها و برگ چوب  •
 .خط 

 توزیع برگ کارپاك سازي بین سوپروایزرها •

  آموزش کارکنان •

تعیین منابع محلی یخ و سازماندهی تهیه و قرار دادن مقادیر زیاد یخ از شب قبل در  •
 واکسن کریرها 

 ....تعیین تعداد کافی واکسن کریر، ترموس و  •

 تضمین نگهداري واکسن در زنجیره سرد  •

 تهیه راه کار ایمنسازي خانه به خانه از جمله  •

 هماهنگی و نظارت واکسیناتورها -

 ردن خانه هایی که ایمنسازي شده اند چگونگی مشخص ک -

 .چگونگی برخوردبا خانه اي که به هنگام مراجعه کسی حضور ندارد -

براي دستیابی به همه جمعیت هدف ، ایمنسازي پاك سازي را باید بادقت کامل و صرف وقت 
  .کافی اجرا نمود 

  
  

ماه  24ر د AFPضمن بازدید خانه به خانه باید جستجوي فعال براي یافتن موارد 
  .این موارد را باید در محل تعیین شده در فرم یادداشت نمود. گذشته نیز انجام شود 
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در نقاط مرتفع براي احتراز از خستگی واکسیناتورها باید به آنان توصیه نمود تا نقاط مرتفع را در 
سیناتورها این تدبیر موجب حصول پوشش سریع شده و به واک. ساعات اولیه صبح واکسینه نمایند

فرصت می دهد تا در همان ساعات اولیه به پائین نقاط برسند و نقاط غیر مرتفع را بعد از ظهر 
  .واکسینه کنند 

  نکته مهم 
براي حفظ سالمت واکسیناتورها تهیه آب آشامیدنی سالم امري ضروري است که باید موردتوجه 

  .مسئولین باشد 
  :نظارت 

  . استقسمت محیطی  تا سطح باالترین نظارت زنجیره اي از مهمترین قسمت عملیات پیش بینی 
  : نظارت شهرستانی 

تیم مطلوب است تا به حسن اجراي عملیات  10تعیین یک نفر سوپروایزر براي نظارت حداکثر هر 
تعیین تعداد ناظر با توجه به امکانات خصوصیات فردي ناظر و منطق عملیاتـــی      . کمک کند 
ولی باید در نظر داشت که توجیه و ترغیب واکسیناتورها . ظر شهرستان انجام پذیرد می تواند با ن

با  بدیهی است سوپروایزر باید. نیز دربدست آوردن نتیجه مورد انتظار بیشتر کمک می کند 
کنترل مناطق مرزي بین دو تیم عملیاتی مختلف حائز .تیم و مسیرهاي عملیات آشنا باشد  اعضاء

نتایج بازدید ضمن ارائه به نیروهاي عملیاتی درفرم هاي پایش ثبت و به سطوح اهمیت بوده و 
  .باالتر گزارش شود 

  : چندتوصیه به ناظرین محترم در تمامی سطوح 
ناظر خوب باید همه چیز را ببیند و به همه  : تضمین انطباق عملکردها با طرح کشوري •

غفلت ها را کشف و به موقع صحبت ها گوش دهد زیرا همه چیز مهم است تا بتواند 
 .خنثی نماید 

 کشف و حل مشکالت  •

 .ناظر باید به اصول طرح آشنا و به اهداف آن مؤمن و معتقد باشد  •

 .نظارت خوب مهارت هاي اجراي کارکنان را ارتقاء می بخشد  •

 .پرکارترین عنصر عملیات ناظر است  •

 .کیفیت کار در گرو کیفیت کار ناظر است  •
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 .ز اولویت باالیی برخوردار است انتخاب ناظران ا •

 .براي نظارت مناطق مشکل بهترین ناظران را باید انتخاب کرد  •

  .با بکارگیري توصیه هاي باال از ایمن شدن همه کودکان گروه هدف مطمئن خواهیم شد 
  بحرکت در آوردن جامعه 

  : براي بحرکت درآوردن جامعه از دواهرم زیر استفاده می شود 
  بین بخشی همکاري هاي  -1
 دخالت دادن جامعه -2

 
   :همکاریهاي بین بخشی  -1

در این زمینه باید استانداران و فرمانداران محترم که نماینده جامعه یا ریاست محترم جمهوري در 
منطقه خود می باشند را دعوت نموده تا در رأس کمیته اي مرکب ازمقامت و سیاست گذاران 

  .انشکده به عنوان نماینده وزیر با معاون بهداشتی همکاري نمایندد/ منطقه به اتفاق ریاست دانشگاه 
  دخالت دادن جامعه  -2

کمیته پاك سازي شهرستان باید براي کمک به ایمنسازي پاك سازي از طریق آماده نمودن داوطلبان 
 کمیته باید جامعه را از تاریخ دقیق پاك سازي ،. و رابطین بهداشتی ، جامعه را بحرکت درآورد 

گروه سنی مورد نظر آگاه سازد ، رهبران محلی باید براي پیشرفت پاك سازي از همه امکانات از 
  .استفاده کنند ..... جمله ائمه جمعه و جماعات ، صدا و سیماي محلی و 

کمیته پاك سازي شهرستان باید پیام هایی براي جلب نظر افراد جامعه تهیه و در معرض دیدقرار 
لیه افراد جامعه و موضوع آموزش بحث ریشه کنی فلج اطفال با تأکید بر انجام گروه هدف ک. دهند 

بموقع واکسیناسیون روتین ، گزارش فوري موارد فلج ناگهانی به نزدیکترین خانه بهداشت یا مرکز 
بدیهی است آموزش ضامن موفقت عملیات بوده . بهداشتی درمانی و فواید واکسیناسیون فلج است 

بعضی . زش دهنده باید از نیروهاي متبحر متناسب با گروه هدف انتخاب گردند و نیروهاي آمو
  : ازراهکارهاي اجرایی پیشنهادي شامل 

  برگزاري کالسهاي آموزشی در مدارس  -1
 برگزاري جلسات بازآموزي با پزشکان اعم از شاغلین بخش خصوصی و دولتی  -2

مان اعم از بیمارستانهاي برگزاري جلسات بازآموزي با پرسنل شاغل در بهداشت و در -3
 خصوصی و دولتی 

 برگزاري جلسات بازآموزي نیروهاي عملیاتی و ناظرین  -4

 تشکیل شوراي بهداشت  -5
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 پخش برنامه هاي آموزشی از صدا و سیماي محلی و انجام مصاحبه  -6

 چاپ پیام آموزشی در روزنامه هاي محلی  -7

 نه فلج اطفال برگزاري مسابقات علمی ، هنري در بین دانش آموزان در زمی -8

 جلب مشارکت روحانیون و رهبران جامعه و استفاده از تریبون نماز جمعه و جماعات -9

  راه اندازي کارناوال -10
  درج شعار بهداشتی در سربرگ نامه هاي اداري  -11
  نصب پالکارد-12

زدهی الزم به ذکر است که تدوین برنامه جامع آموزشی با توجه به امکانات و شرایط اجتماعی و با
  .روشها که مجري ، گروه هدف ، محل و زمان اجرا درآن مشخص شده باشد ضروري است 

  ارزشیابی 
کمیته استانی با هماهنگ کننده هاي شهرستانی به ارزشیابی نتایج می پردازد  پس از اتمام عملیات ،

ي بعمل تا در صورت وجود هر نارسایی در اجراي عملیات از تکرار آنها در نوبت بعدي پیشگیر
  .آید

  شایع ترین مشکالت در اجراي عملیات پاك سازي 
 ناکافی بودن یخ و زنجیره سرما  •

 ناکافی بودن وسیله نقلیه  •

 آشنا نبودن ناظرین با منطقه به اندازه کافی  •

 ارتباط ضعیف جامعه به لزوم پاك سازي  •

 ناکافی بودن تعداد واکسیناتور •

 ناکافی بودن واکسن  •

 راي عملیات انتخاب بد روزهاي اج •

 شرایط نامناسب جوي و عدم پیش بینی لباس کافی از طرف واکسیناتورها •

 توزیع نامناسب پرسنل  •

 تمرکزگرایی در برنامه ریزي و اجرا •

 ضعف حمایت جامعه یا رابطین بهداشتی و داوطلبان  •

   :پیش بینی واکسن موردنیاز 
استفاده از فرمول زیر واکسن مورد  ابتدا شهرستانها یا نقاط پرخطر را باید مشخص نمود سپس با

   :نیاز براي هر مرحله را با محاسبه ضایعات بدست می آوریم 
  تعداد جمعیت گروه هدف ×  2×  3/1) = دز(تعداد واکسن مورد نیاز 
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  سایر نیازها 
  نفره  2یک عدد براي هر تیم       واکسن کریر

  یم دونفره عدد آیس پک براي هر ت 6کیلوگرم یخ یا  1      یخ با آیس پک
برحسب مورد و کارکرد )  3/1،  2/1،  1/1(فلج اطفال  فرم هاي واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه

  هر تیم درعملیات
  تیم دونفره  5یک دستگاه براي جابجایی هر                    وسیله نقلیه 

  )درصورت نیاز( کیسه پالستیکی جهت گذاشتن یخ ها 
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  تشویق مردم و کارکنان  چند پیام کلیدي براي

  
کودکان این شهرستان در معرض خطر فلج اطفال هستند که ممکن است باعث مرگ « 

  »یا معلولیت دائم آنها شود 
ماهه باید بدون توجه  59براي حفاظت در برابر فلج اطفال به همه کودکان صفر الی « 

  ».به ایمنسازي قبلی مجدداً دوقطره واکسن خوراکی خورانده شود 
  

 .تیم هاي واکسیناسیون به خانه هاي شما می آیند •

  
این . کودکان این شهرستان در معرض خطر ابتالء به فلج اطفال هستند  •

 .بیماري می تواند موجب مرگ  کودك شما شود و یا براي همه عمر علیل نماید 

  
فلج اطفال مرض خطرناکی است که کودکان را می کشد و یا مادام العمر فلج  •

 .د می نمای

  
اولین و مقدم ترین هدف ایمنسازي خانه به خانه  ریشه کنی بیماري فلج  •

 .اطفال است 

  .هر چیز دیگري بعد از آن است 
  .پوشش صددرصد باید بدست آید 

  
با برگزاري ایمنسازي هاي تکمیلی توانستید فلج اطفال را  از حالت  بومی  •

شگیري از استقرار و انتقال و حاال ایمنسازي خانه به خانه را براي پی. درآورید
 ..مجدد ویروس فلج اطفال شروع می کنیم 

  
 .این گامها آخر تا ریشه کنی فلج اطفال است  •

  اما این مرحله چقدر طول می کشد ؟
 .در گرو کار ما و کار همسایگان ما است 
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 در صورت مقاومت. حتی یک کودك نباید از دریافت قطره فلج اطفال محروم باقی بماند 
گزارش تا از   خانواده و امتناع از دریافت قطره توسط کودکشان ، مراتب را به رده باال سریعاً

  .طریق مسئولین اجرایی و سیاسی موضوع پیگیري شود 
  
  
  
  
  
  
  

سالمت زیستن حق هر کودك است با خوراندن دوقطره واکسن خوراکی 
  .فلج اطفال حق مسلم کودکانمان را تأمین نمائیم 
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براي جمع آوري آمار ایمنسازي انجام شده درعملیات ایمنسازي 
   :پاکسازي فلج اطفال سه فرم تهیه شده است که عبارتنداز 

  
  فرم واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال    – 3/1و فرم  2/1و فرم  1/ 1فرم 
تکمیلی خانه به فرم خالصه اطالعات واکسیناسیون    - 3/2و فرم  2/2و فرم  2/ 1فرم 

  خانه فلج اطفال شهرستان 
فرم خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به    – 3/3و فرم  2/3و فرم  1/3فرم 

  خانه فلج اطفال دانشگاه 
  توسط تیم هاي واکسیناسیون و کارشناس ناظر تکمیل     -3/1و فرم  2/1و فرم  1/1فرم 

  .می شود 
  توسط مسئولین عملیات درمرکز بهداشت شهرستان      -3/2و فرم  2/2و فرم  1/2فرم 

  .تکمیل می گردد
  توسط مسئولین عملیات در مرکز بهداشت دانشگاه      -3/3وفرم  2/3و فرم  1/3فرم 

  .علوم پزشکی تکمیل می گردد
ه کوشش هاي همه این فرم ها نشان دهند. ذیالً  چگونگی تکمیل فرم ها توضیح داده می شود 

لذا ضرورت . شما دست اندرکاران عزیز و عاشقان ریشه کنی فلج اطفال در میهن عزیز ماست 
  .دارد که نهایت دقت در  تکمیل آنها به کار برده شود 
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  فرم واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال :  3/1و  2/1و  1/1فرم 
   :این فرم داراي دوبخش است 

قسمت باالي فرم که مشخص کننده هویت تیم است و توسط ناظر تیم تنظیم و در : اول بخش 
  .اختیار هر تیم گذارده می شود 

. اي است که از طرف مرکز بهداشت شهرستان تعیین شده است  شماره: سطراول شماره گروه 
  .سطردوم نام محل ثبت شود 

  .بهداشت شهرستان نوشته می شود  نام مرکزبهداشت دانشگاه و نام مرکز: در قسمت وسط 
  .نام مسئول گروه و نام همکار گروه نوشته می شود : درقسمت چپ 

قسمت پایین فرم است که توسط مسئول تیم به هنگام مراجعه خانه به خانه براي : بخش دوم 
  .هر سطر براي یک خانوار در نظر گرفته شده است . اجراي واکسیناسیون تنظیم می شود 

  .اول شماره ردیف خانوار و در ستون دوم نام رئیس خانوار نوشته می شود  در ستون
سپس تعداد افرادخانوار را از رئیس خانوار و یا همسر او که در منزل حضور دارد سؤال و در ستون 

پس از آن تعداد اطفال زیر پنج سال آن خانوار سؤال و در . سوم بصورت عددي قید می شود 
اگر خانوار فاقد کودك زیر پنج سال بود با عدد صفر . ددي قید می شود ستون چهارم بصورت ع

درستون پنجم تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دوزي از . نشان داده می شود 
  .اند درج می گردد واکسن دریافت نکرده

د نوشته در ستون ششم آدرس خانوار بطور دقیق شامل خیابان ، کوي ، کوچه و شماره پالك بای
ماه گذشته در خانوار سؤال می شود و عالمت  24شود در ستون هفتم از وقوع فلج ناگهانی در 

آنگاه به کودکان زیر پنج سال واکسن خوراکی فلج . ضربدر در ستون بلی یا خیر درج می شود 
نی که خورانده می شود و تعداد کودکانی را که به آنها واکسن خورانده شده در ستون هشتم زیرستو

ستونی که عدد دو باالي آن نوشته شده سفید . عدد یک نوشته شده بصورت عددي قید می شود 
اي را که واکسن  می ماند تا روزي که براي نوبت دوم مراجعه و تعداد کودکان زیر پنج ساله

  .اند زیر آن قید شود  خورده
  .ر به ناظرین تحویل شود توجه شود که فرمها باید تمیز و خوانا تنظیم شده ، در پایان کا
ماه گذشته در خانوار اتفاق افتاده  24درقسمت نهم واکسیناتورها چنانچه مورد فلج ناگهانی در 

  .در قسمت هشتم درمحل مربوطه درج نمایند است ، مشخصات آن مورد را که عالمت زده اند ،
  : تبصره 

قامت دارند به آنها چنانچه کودکان زیر پنج سالی بصورت میهمان در این خانوار ا -
  .نیز واکسن بخورانید و قید کنید که میهمان هستند 
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خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به :  3/2و  2/2و  2/ 1فرم شماره 
  :    خانه فلج اطفال شهرستان 

اند  است که تحت عملیات پاکسازي قرار گرفته  1این فرم در بردارنده خالصه اطالعات فرم شماره 
هر سطر هشت خانه دارد که به ترتیب زیر . عملیات هر منطقه در یک سطر منتقل می شود « 

  .» تکمیل می گردد
  .نام منطقه نوشته می شود     ) 1(درخانه 
  جمعیت هدف یعنی جمعیت کودکان زیر پنج سال که انتظار می رود     ) 2(درخانه 

  .هدف پاکسازي قرار گیرند درج می گردد
  .اد خانوارهاي هدف ثبت می شودتعد    ) 3(درخانه 
  .اند ثبت می گردد تعداد خانوارهایی که بازدید شده    ) 4(درخانه 
  .اند درج می شود  تعداد کل کودکانی که واکسینه شده    ) 5(درخانه

  درصد پوشش بدست آمده در این عملیات محاسبه وثبت می شود که از     ) 6(درخانه 
  عیت هدف ضرب درصد بدست تقسیـــم جمعیت واکسینه شده بر جم

  .می آید 
  تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دوزي از واکسن دریافت     )7(درخانه 

  .اند درج می گردد نکرده
  درصد خانوار بازدید شده در این عملیات محاسبه و ثبت می شود که از     )8(درخانه 

  بدست می آید تقسیم خانوار بازدید شده بر کل خانوار هدف ضربدر صد 
  به این فرم  1از فرم شماره )ماه گذشته 24فلج شل حاد در (  AFPموارد   )9(در جدول شماره 

  .منتقل می شود 
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خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه :  3/3و  2/3و  1/3فرم شماره 
  فلج اطفال دانشگاه علوم پزشکی 
اند  هرستانهایی است که تحت عملیات پاکسازي قرار گرفتهاین فرم دربردارنده خالصه اطالعات ش

درهرشهرستان در یک سطر منتقل ، سپس )عالمت بزنیدمثالً نوبت اول (عملیات هرنوبت « 
   ». هر سطر هشت خانه دارد که به ترتیب زیر تکمیل می گردد. درپورت ثبت می شود 

  
  .نام شهرستان نوشته می شود     ) 1(درخانه 
  جمعیت هدف یعنی جمعیت کودکان زیر پنج سال که انتظار می رود     )2(درخانه 

  .هدف پاکسازي قرار گیرند درج می گردد
  .تعداد خانوارهاي هدف ثبت می شود     ) 3(درخانه 
  .اند ثبت می گردد تعداد خانوارهایی که بازدید شده    ) 4(درخانه 
  .شود  تعداد کل کودکانی که واکسینه شده اند درج می    )5(درخانه
  درصد پوشش بدست آمده در این عملیات محاسبه و ثبت می شود که از     )6(درخانه

تقسیم جمعیت واکسینه شده بر جمعیت هدف ضرب درصد بدست    
  . می آید 

  تعداد کودکانیکه تاقبل از این عملیـات هیــچ دوزي از واکســن دریافت     ) 7(درخانه 
  .اند درج می گردد نکرده

  درصد خانوار بازدید شده در این عملیـات محاسبه و ثبت می شود که از      )8(درخانه 
تقسیم خانوار بازدید شده بر کل خانوار هدف ضربدر صد بدست       

  . می آید
  به این فرم  2از فرم شماره ) ماه گذشته 24فلج شل حاد در ( AFPموارد   )9(درجدول شماره 

  .منتقل می شود
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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی                               ویژه خانوارهاي ایرانی 1/1اره فرم شم

  :............نام مسئول گروه     ...........                         معاونت بهداشتی دانشگاه                               : .............شماره گروه 
  : ............نام همکار گروه           .........مرکز بهداشت شهرستان                    : نام محل 
  فرم واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال                 
            13911ماه فروردین  26-28   نوبت اول                                
    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                               

 
  ردیف

)1(  
 

رئیس 
  خانوار

)2(  
 

تعداد 
افراد 
  خانوار

)3( 

تعداد 
اطفال زیر 

  سال 5
)4( 

  .اند تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از واکسن دریافت نکرده
 )5( 

  
  آدرس

)6( 

  *وقوع فلج ناگهانی 
)7( 

  واکسن 
)8( 

 سن برحسب ماه 

  *بلی 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23  1- 11 زیریکماه
 

 2 1 خیر

               
               
               
               
               
               
               
               
               

  .درصورتیکه پاسخ بلی است مشخصات در جدول ذیل نوشته شود *
  ) ماه گذشته  24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(

 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن دگی موردنام ونام خانوا
     
     
  .این فرم پس از تکمیل به ناظر تحویل داده شود



  ١٩  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ویژه خانوارهاي مهاجرین ساکن اردوگاه  2/1فرم شماره 

  :.............نام مسئول گروه           ...........اشتی دانشگاه معاونت بهد                             : .............شماره گروه 
  : ............نام همکار گروه           .........  مرکز بهداشت شهرستان                  : نام محل 
  فرم واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال               
            13911ماه فروردین  26-28   نوبت اول                                            
    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                             

 
  ردیف

)1(  
 

رئیس 
  خانوار

)2(  
 

تعداد 
افراد 
  خانوار

)3( 

تعداد 
اطفال زیر 

  سال 5
)4( 

  .اند تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از واکسن دریافت نکرده
 )5( 

  
  آدرس

)6( 

  *وقوع فلج ناگهانی 
)7( 

  ن واکس
)8( 

 سن برحسب ماه 

  *بلی 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیریکماه
 

 2 1 خیر

               
               
               
               
               
               
               
               
               

  .مشخصات در جدول ذیل نوشته شود درصورتیکه پاسخ بلی است *
        ) ماه گذشته  24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(

 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن نام ونام خانوادگی مورد
     
     
  .این فرم پس از تکمیل به ناظر تحویل داده شود



  ٢٠  
  

  بسمه تعالی
  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  وزارت     ویژه خانوارهاي مهاجرین سایر مناطق 3/1رم شمارهف
  :.............نام مسئول گروه         ...........معاونت بهداشتی دانشگاه                   : .............شماره گروه         
  .: ...........نام همکار گروه         .........مرکز بهداشت شهرستان                                       : نام محل        

  فرم واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال                 
            13911ماه فروردین  26-28   نوبت اول                                                                                                   

    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                               
 

 
  ردیف

)1(  
 

رئیس 
  خانوار

)2(  
 

تعداد 
افراد 
  خانوار

)3( 

تعداد 
اطفال زیر 

  سال 5
)4( 

  .اند تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از واکسن دریافت نکرده
 )5( 

  
  آدرس

)6( 

  *وقوع فلج ناگهانی 
)7( 

  واکسن 
)8( 

 سن برحسب ماه 

  *بلی 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیریکماه
 

 2 1 خیر

               
               
               
               
               
               
               
               
               

  .درصورتیکه پاسخ بلی است مشخصات در جدول ذیل نوشته شود *
              ) ماه گذشته  24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(

 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن ی موردنام ونام خانوادگ
     
     
  .این فرم پس از تکمیل به ناظر تحویل داده شود



  ٢١  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی          ویژه خانوارهاي ایرانی 1/2فرم شماره 

            ...........معاونت بهداشتی دانشگاه                                
            .........مرکز بهداشت شهرستان                       

  فرم خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال شهرستان              
            13911ماه فروردین  26- 28   نوبت اول                                                                            

    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                                                              
 

  نام منطقه
)1(  

 

جمعیت 
  هدف

)2(  
 

کل 
خانوارهاي 
  هدف

)3( 

خانوار 
  بازدیدشده

)4( 

جمعیت 
واکسینه 

شده در این 
  عملیات

)5( 

درصد 
پوشش 
  ایمنسازي

)6( 

  .اند تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از واکسن دریافت نکرده
)7( 

  
درصد خانوارهاي بازدید 

  شده در این عملیات 
)8( 

 سن برحسب ماه 

 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیر یکماه

             
             
             
             
             
             
             

              جمع کل

          ) ماه گذشته  24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(
 رس دقیقآد نام مادر نام پدر سن نام ونام خانوادگی مورد

     
     

  ........................امضاء                                                       ................... :نام و نام خانوادگی رئیس مرکز بهداشت 



  ٢٢  
  

  بسمه تعالی
  شکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز   ویژه خانوارهاي مهاجرین ساکن اردوگاه 2/2فرم شماره 

            ...........معاونت بهداشتی دانشگاه                            
            .........مرکز بهداشت شهرستان                             

  فرم خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال شهرستان              
            13911ماه فروردین  26-28   نوبت اول                  
    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                               

 
  نام منطقه

)1(  
 

جمعیت 
  هدف

)2(  
 

کل 
خانوارهاي 
  هدف

)3( 

خانوار 
  بازدیدشده

)4( 

جمعیت 
واکسینه 

شده در این 
  عملیات

)5( 

درصد 
پوشش 
  ایمنسازي

)6( 

  .اند تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از واکسن دریافت نکرده
)7( 

  
هاي بازدید درصد خانوار

  شده در این عملیات 
)8( 

 سن برحسب ماه 

 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیر یکماه

             
             
             
             
             
             
             

              جمع کل

          ) اه گذشته م 24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(
 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن نام ونام خانوادگی مورد

     
     

  .........................امضا ء : ....................                                نام و نام خانوادگی رئیس مرکز بهداشت 



  ٢٣  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی         سایرمناطق ویژه خانوارهاي مهاجرین ساکن3/2فرم شماره 

            ...........معاونت بهداشتی دانشگاه                            
            .........مرکز بهداشت شهرستان                             

  فرم خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال شهرستان              
             13911ماه فروردین  26-28   نوبت اول                                                                                                                   

    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                      
 

  نام منطقه
)1(  

 

جمعیت 
  هدف

)2(  
 

کل 
خانوارهاي 
  هدف

)3( 

ار خانو
  بازدیدشده

)4( 

جمعیت 
واکسینه 

شده در این 
  عملیات

)5( 

درصد 
پوشش 
  ایمنسازي

)6( 

  .اند تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از واکسن دریافت نکرده
)7( 

  
درصد خانوارهاي بازدید 

  شده در این عملیات 
)8( 

 سن برحسب ماه 

 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیر یکماه

             
             
             
             
             
             
             

              جمع کل

          ) ماه گذشته  24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(
 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن نام ونام خانوادگی مورد

     
     

  ........................امضاء .......................                               :خانوادگی رئیس مرکز بهداشت نام و نام 
  



  ٢٤  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی        ویژه خانوارهاي ایرانی 1/3فرم شماره 

            .........مرکز بهداشت استان                     
  الصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فرم خ        
            13911ماه فروردین  26- 28   نوبت اول                                                                                                               
    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                               

 
نام 

  شهرستان
)1(  

 

جمعیت 
  هدف

)2(  
 

کل 
خانوارهاي 
  هدف

)3( 

خانوار 
  بازدیدشده

)4( 

جمعیت 
واکسینه 

شده در این 
  عملیات

)5( 

درصد 
پوشش 
  ایمنسازي

)6( 

  .اند تعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از واکسن دریافت نکرده
)7( 

  
خانوارهاي درصد 

بازدید شده در این 
  عملیات 

)8( 

 سن برحسب ماه 

 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیر یکماه

             
             
             
             
             
             
             

              جمع کل

        ) ماه گذشته  24ر فلج شل حاد د(  AFPتعداد ) 9(
 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن نام ونام خانوادگی مورد

     
     

  .............................امضا ..........................                             :نام و نام خانوادگی معاون  بهداشتی  

  



  ٢٥  
  

  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی      جرین ساکن اردوگاه ویژه خانوارهاي مها2/3فرم شماره 

            .........مرکز بهداشت استان                       
  فرم خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی         
            13911ماه فروردین  26-28   نوبت اول                                                                                        
    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                                                                         

 
 

نام 
  شهرستان

)1(  
 

جمعیت 
  هدف

)2(  
 

کل 
خانوارهاي 
  هدف

)3( 

خانوار 
  بازدیدشده

)4( 

جمعیت 
واکسینه 

شده در این 
  عملیات

)5( 

درصد  
پوشش 
  ایمنسازي

)6( 

  .اند واکسن دریافت نکردهتعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ دزي از 
)7( 

  
درصد خانوارهاي 

بازدید شده در این 
  عملیات 

)8( 

 سن برحسب ماه 

 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیر یکماه

             
             
             
             
             
             
             
             

              جمع کل

              ) ماه گذشته  24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(
 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن نام ونام خانوادگی مورد

     
     

  ........................امضاء .......................                        :نام و نام خانوادگی معاون  بهداشتی 



  ٢٦  
  

  بسمه تعالی                                                                                                                                               
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی    ویژه خانوارهاي مهاجرین ساکن سایر مناطق 3/3فرم شماره 

            .........مرکز بهداشت استان                           
  فرم خالصه اطالعات واکسیناسیون تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی        

            13911ماه فروردین  26-28   نوبت اول                                                                                                              
    13911ماه  خرداداول –اردیبهشت 30   نوبت دوم                             

 
نام 

  شهرستان
)1(  

 

جمعیت 
  هدف

)2(  
 

کل 
خانوارهاي 
  هدف

)3( 

خانوار 
  بازدیدشده

)4( 

جمعیت 
واکسینه 

شده در این 
  عملیات

)5( 

درصد 
پوشش 
  ایمنسازي

)6( 

  .اند دزي از واکسن دریافت نکردهتعداد کودکانیکه تا قبل از این عملیات هیچ 
)7( 

  
درصد خانوارهاي 

بازدید شده در این 
  عملیات 

)8( 

 سن برحسب ماه 

 48- 59 36- 47 24- 35 12- 23 1- 11 زیر یکماه

             
             
             
             
             
             
             
             

              جمع کل

              ) ماه گذشته  24فلج شل حاد در (  AFPتعداد ) 9(
 آدرس دقیق نام مادر نام پدر سن نام ونام خانوادگی مورد

     
     

  
  ........................امضاء .......................                                          :نام و نام خانوادگی معاون بهداشتی  


