
 ارتثاط ووخًَٖ تا ترٍز اهراض طرق تٌفسٖ سفلٖ

  "اتراّ٘وٖ"پٌََّال دٍوتَر هحوذ اوثر 

 دٗپارتوٌت داخلِ اطفال هًَ٘ذ

 خالصِ

 2ووخًَٖ ًسد اطفال عثارت از واّش وتلٔ ورَٗات سرخ خَى ٍٗا ّن واّش ّ٘وَگلَت٘ي خَى تِ اًذازٓ هعرفٖۺ 

standard deviation -  ازmean  تاشذ. لرار  گرام فٖ دٗسٖ ل٘تر( هٖ ۱۱، ًظر تِ سي ٍ جٌس ) ٍٗا ووتر از

ف٘صذ اطفال وشَر ها هصاب ووخًَٖ تَدُ ٍ در  ۴۴احصاٗ٘ٔ ٍزارت صحت عاهٔ افغاًستاى تمرٗثاً ت٘شتر از 

 هعرض خطر تَجَد آهذى عَالة ًاگَار ًاشٖ از ووخًَٖ ، هٌجولِ اًتاى هٖ تاشٌذ. 

وِ شاهل سٌذرٍم تَدُ ٌفسٖ شاهل توام اًتاًات رِٗ ٍ طرق َّاٖٗ پاٗ٘ي تر از حٌجرُ اًتاًات طرق سفلٖ ت 

croup  ، تراًشَ٘ل٘ت ، سٌِ٘ تغل ،empyema ٖسٌِ٘ تغل عثارت از التْاب پاراًش٘ن  شٌذ.تا ٍ استوإ لصثٖ ه

 هٖ تاشذ. ، لٌات سٌخٖ، و٘سِ ّإ سٌخٖ ٍ اسٌاخ (رِٗ) شاهل تراًشَ٘ل ّإ ًْاٖٗ

 درٗافت ارتثاط ووخًَٖ تا ترٍز اًتاًات طرق سفلٖ تٌفسٖ ًسد اطفال ّذفۺ

 آٗا ووخًَٖ ًسد اطفال تا ترٍز اًتاًات طرق سفلٖ تٌفسٖ ارتثاط دارد؟ سَال تحم٘كۺ

طفل داخل تستر وِ ت٘ي سٌ٘ي ٗه هاُ الٖ  ۷۲۴تِ اشتران   case- control اٗي تحم٘ك تِ ه٘تَد شَُ٘ تحم٘كۺ

در سرٍٗس داخلِ اطفال شفاخاًِ هًَ٘ذ ( ۱۳۹۵الٖ اخ٘ر  ۱۳۹۳شرٍع سال سِ سال ) چْاردُ سالِ تَدًذ طٖ

 اجرا شذُ است. 

سي   caseگرٍج ف٘صذ اطفال شاهل تحم٘ك پسراى تَدًذ. در  ۵۷،۵در ًت٘جِ تحم٘ك درٗافت شذ وِ ًتاٗجۺ 

ف٘صذ اطفال ت٘شتر از سِ  ۶،۱ف٘صذ اطفال ت٘ي ٗه الٖ سِ سال ٍ  ۲۴،۴ف٘صذ اطفال ووتر از ٗه سال،  ۶۹،۴

ف٘صذ ت٘ي سٌ٘ي ٗه  ۲۱،۸ف٘صذ اطفال ووتر از ٗه سال،  ۲۳،۱گرٍج وٌترٍل سي سال تَدًذ. در حال٘ىِ در 

گرٍج اها در تَدُ طفل ووخَى ۷۷تِ تعذاد  caseگرٍج الٖ سِ سال ٍ هتثالٖ ت٘شتر از سِ سال تَدًذ. در 

وخًَٖ ًذاشتٌذ. ٍ ارتثاط ت٘ي ووخًَٖ ٍ اًتاًات طرق طفل و ۳۶۳در حال٘ىِ  ُطفل ووخَى تَد ۱۷۷وٌترٍل 

ّ٘وَگلَت٘ي (. اٍسط سَِٗ  PۻCI  ،۴،۴۱ %95ۻ  OR   ،۱،۴۸۵ – ۲،۱۶۶ۻ ۱،۵۳) سفلٖ تٌفسٖ درٗافت شذ

گرام فٖ دٗسٖ ل٘تر تَد. در  ۱۱،۶۹در حال٘ىِ در گرٍج وٌترٍل  ،گرام فٖ دٗسٖ ل٘تر ۱۱،۱۴در گرٍج ٍالعِ 

ف٘صذ اطفال هصاب  ۸،۳ف٘صذ هصاب تراًشَ٘ل٘ت،  ۱۲،۷ف٘صذ اطفال هصاب سٌِ٘ تغل،  case  ،۷۷،۷گرٍج 

 ف٘صذ شاى هصاب اًصثاب پلَرا تَدًذ. ۱،۱ٍ  )وِ شَاّذ اًتاى ًسد شاى هَجَد تَد( استوإ لصثٖ

. در ًت٘جِ تحم٘ك درٗافت شذ وِ ووخًَٖ ًسد اطفال تا اًتاًات طرق سفلٖ تٌفسٖ ارتثاط داردۺ ًت٘جِ ًْاٖٗ

هراتثِ ت٘شتر است  ۱،۵۳ٗعٌٖ اطفال وِ ووخَى اًذ چاًس هصاب شذى شاى تِ اًتاًات طرق سفلٖ تٌفسٖ 

 ًسثت تِ اطفال وِ ووخَى ً٘ستٌذ.

 ، فىتَر خطر case-control، اًتاًات طرق سفلٖ تٌفسٖ، اطفال، ووخًَٖۺ ول٘ذ ٍاشُ ّا

 


