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فعالیتی پیگیرانه است که منجر به تشخیص بیماري هاي قابل درمان اندو کرین ، غربالگري نوزادان 

امروزه در کلیه مناطق اروپایی و آمریکاي . هماتولوژیک و عفونی می شود،   متابولیک ،ژنتیک

جنوبی و بسیاري از کشورهاي دیگر برنامه غربالگري نوزادان انجام می شود ،اما لیست بیماري هایی 

پدر غربالگري "دکتر رابرت گاتري  . متغیر است 50تا  1ربالگري قرار می گیرد از که مورد غ

او براي اولین بار با استفاده از کاغذ فیلتر فنمونه گیري از پاشنه پا و .محسوب می شود  "نوزادان 

بیماري کم کاري تیروئید . در نوزادان پرداخت  PKUابداعی روشی ارزان به غربالگري بیماري 

دومین بیماري بود که با استفاده از کاغذ فیلتر  )congenital Hypothyroidism=CH(دان نوزا

  .مورد غربالگري قرار گرفت

با در نظر گرفتن کلیه معایب انجام غربالگري نوزادان و مقایسه آن با کلیه محاسن، نتیجه گرفته می 

به دلیل اهمیت موضوع سازمان . شود که انجام غربالگري نوزادان کامال هزینه اثر بخش است

براي با تشکیل گروه علمی  ،توصیه ها و دستورالعمل هاي مورد نیاز  1967بهداشت جهانی در سال 

به طور .غربالگري نوزادان در ارتباط با بیماریهاي متابولیک و مشکالت مادر زادي را فراهم آورد 

بر روي کاغذ فیلتر براي ربالگري بیماري کم کاري تیروئید استفاده می   TSH , T4کلی دو آزمون 

خی صاحب نظران حساسیت هر دو آزمون در شناسایی بیماري برابر است و لی بنا به اعتقاد بر. شود

بر روي ) مدت زمان طوالنی تري ( و ثابت بودن غلظت آن  TSHبر حساسیت باالي آزمون اولیه 

  .به عنوان آزمون اولیه غربالگري در این برنامه انتخاب گردید  TSHکاغذ فیلتر  ،اندازه گیري 

اري در صورت عدم عوارض جبران ناپذیر مغزي بیمهیپو تیروئیدي مادر زادي و شیوع باالي بیماري 

 که جز با انجام غربالگري قابل پیشگیري نمی باشد و مقرون به صرفه تشخیص و درمان به موقع

بودن اجراي برنامه در کشور  ، وزارت بهداشت را بر آن داشت  تا برنامه غربالگري را در سطح ملی 

  .برنامه ریزي نماید

  :     مقدمه



از سال (منتخب  و تحلیل نتایج به دست آمده پس از سال ها اجراي ازمایشی برنامه در استان هاي 

  .برنامه در سیستم سالمت کشور ادغام شد 1384باالخره در مهر سال )  1382

، در کل درصد 95این برنامه یکی از موفق ترین برنامه ها بوده و ظرف مدت کوتاهی به پوشش 

ه ضریب هوشی در درصد بیماران شناسایی شد 100از شروع برنامه تا کنون در .کشور رسید 

  .محدوده طبیعی بوده است که بیانگر موفقیت چشمگیر اجراي برنامه است 

  .در نقاط مختلف دنیا متفاوت است و با کمبود ید در منطقه ارتباط مستقیم دارد CHشیوع 

در  1نشان می دهد که شیوع بیماري  1389تا شهریور  1384اجراي برنامه در کشور ما از سال 

  .زنده است که نیاز به بررسی دارد نوزاد  670هر

   2372به  1آمریکا 

  3000به  1اروپا  

  5700به  1ژاپن   

پس از تولد   5تا  3در برنامه هاي غربالگري نوزادان در ایران نمونه گیري از پاشنه پا در روزهاي 

تحت پوشش و توسط پرسنل آموزش دیده ، بر روي کاغذ کاغذ فیلتر  در مراکز بهداشتی درمانی 

نمونه هاي تهیه شده در دماي اتاق خشک .مخصوص و مورد تایید وزارت بهداشت انجام می شود

موارد مشکوك توسط . شده و در پاکت مخصوص به آزمایشگاه مرجع انتقال داده می شوند

رت تایید بیماري توسط پزشکان  منتخب برنامه تحت کارشناسان برنامه غربالگري پیگیري و در صو

.......................................................................................................................درمان قرار می گیرند
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  خانم الیاسی :شهر قدس 

  خانم عبدالملکی :شهرستان مالرد 

  خانم سهیال ترابی :مرکز غرب 
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  .... )،فرودگاهها ،راه آهن ،ترمینال مسافربري ،هواپیمایی و

  



  

  

  

 مسئولیت اجراي برنامه در سطح دانشگاه  

  برنامههماهنگی درون و برون بخشی در جهت اجراي  

  بیماري کم کاري مادر زادي تیروئید–تشکیل کمیته علمی مشورتی مبارزه با بیماري هاي غیر واگیر دانشگاه  

  حداقل سالی دو بار(برگزاري جلسات مستمر کمیته مشورتی مبارزه با بیماري هاي غیر واگیر(  

  بهداشتی سطوح مختلف با هماهنگی مرکز برنامه ریزي و برگزاري برنامه هاي آموزشی و باز اموزي براي کارکنان

  مدیریت بیماري ها

 اطالع رسانی عمومی از طرق مختلف  

 تامین حداقل استاندارد بهداشتی درمانی  

 تامین دارو و تجهیزات الزم  

  مثبت براي نوزادان با تست غربالگري زتعیین و تجهیز یک ازمایشگاه در هر شهرستان براي نمونه گیري وریدي ا

  د تشخیصتایید یا ر

 تعیین و تجهیز ازمایشگاه غربالگري برنامه در سطح استان  

  اجراي برنامه کشوري غربالگري کم کاري مادرزادي تیروئید و افزایش گذرايTSH در نوزادان  

  نظارت برحسن اجراي برنامه و پایش اجراي برنامه  

  تقویت نظام ارجاع در راستاي اهداف بنامه  

 آمار به مرکز مدیریت بیماري ها و ارائه پس خوراند مناسب به سطوح پایین تر  جمع آوري و ارسال اطالعات و  

  هدایت تحقیقات در راستاي شاخص ها و الویت هاي تعیین شده از طرف کمیته کشوري بیماريCH 
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  :   برنامه   فلوچارت اجرایی 

  

  

  نمونه وریدي در تهیه 

  هفتگی3-2سن  

TSH ,  T3RUP ,  T4 

  تهیه نمونه وریدي  و 

 همزمان شروع درمان

 بیمار سالم

قطع درمان و 

  خروج از برنامه

فید بک 

غیرفوري 

به ستاد 

  پیگیري

ادامه درمان و 

پیگیري بر اساس 

  دستورالعمل

فید بک 

فوري 

به ستاد 

  پیگیري

 بیمار سالم

قطع درمان و 

  خروج از برنامه

فید بک 

غیرفوري 

به ستاد 

  پیگیري

شروع درمان و 

پیگیري بر اساس 

  دستورالعمل

فید بک 

فوري 

به ستاد 

  پیگیري

 سالم

  معرفی به فوکال پوینت برنامه جهت تایید تشخیص ودرمان

  هفتگی 4سن   تهیه نمونه وریدي در

TSH ,  T3RUP ,  T4 

TSH>20  

خروج از 

  برنامه

روز  5تا  3 غربالگريمراجعه جهت 

 بعد از تولد 

  ارسال نمونه تهیه شده بر روي کاغذ فیلتر به آزمایشگاه منتخب مرکز استان 

 از پاشنه پا تهیه نمونه خون در مرکز نمونه گیري

 و اخذ اطالعات و تکمیل فرم هاي مخصوص ثبت نام نوزاد

   اعالم  نتایج مشکوك غربالگري به مسئول محل نمونه گیري و فاکس به ستاد پیگیري بیماري هاي استان

    مربوطه یا خانواده اعالم  نتایج آزمایش هاي غربالگري توسط آزمایشگاه مسئول برنامه به مرکز بهداشتی درمانی

TSH9/19 -10 بین TSH  9/9  - 5بین TSH  5کمتر از 

 بیمار

قطع درمان و 

  خروج از برنامه

فید بک 

غیرفوري 

به ستاد 

  پیگیري

شروع درمان و 

پیگیري بر اساس 

  دستورالعمل

فید بک 

فوري 

به ستاد 

  پیگیري



  

  درصد زنان باردار آموزش دیده درباره بیماري کم کاري تیروئید و عوارض آن)  1

  از طریق پرسشنامه: نحوه محاسبه

  آموزش دیده اند آندرباره بیماري کم کاري تیروئید و عوارض زنان بارداري که تعداد                               

  زنان باردار منطقه کل                                                                  ×  100

 %98:پوشش کشوري قابل قبول  

  : )اطالعات کاغذ فیلتر(نمونه کیري -درصد تکمیل صحیح فرم شماره یک) 2

  :نحوه محاسبه

  فرم هاي نمونه گیري صحیح پرشدهتعداد                                                                        

  تعداد کل فرم هاي نمونه گیري پرشده                                                    ×   100          

  %100:پوشش کشوري قابل قبول 

  ساعت 72کمتر از درصد دریافت نمونه ها توسط آزمایشگاه غربالگري در )  3

  از طریق پرسشنامه: نحوه محاسبه

  ساعت 72تعداد نمونه هاي دریافت شده در کمتر از                                                                

    تعداد کل نمونه هاي دریافت شده                                                                 ×  100

 %100:پوشش کشوري قابل قبول  

  : درصد دریافت به موقع نتایج آزمایش غربالگري از آزمایشگاه استان  طبق دستورالعمل) 4

  از طریق پرسشنامه :نحوه محاسبه

  از آزمایشگاه استان  طبق دستورالعمل به موقع دریافت شده  نتایج آزمایش غربالگريتعداد                                                              

  تعداد کل آزمایش هاي غربالگري                                                                             ×   100          

  %09:پوشش کشوري قابل قبول 

  
  

  

  :   برنامه   شاخص هاي 



  فراخوان به موقع نوزادان مشکوك طبق دستورالعملدرصد ) 5

  یق پرسشنامهاز طر: نحوه محاسبه

  نوزادان به موقع فراخوان شده طبق دستورالعملتعداد                                                       

   تعدادکل نوزادان فراخوان شده                                                                 ×  100

 %100:پوشش کشوري قابل قبول 

  نوزادان بیمار به فوکال پوینت برنامه ارجاعدرصد ) 6

  از طریق پرسشنامه :نحوه محاسبه

  نوزادان بیمار مراجعه کرده به فوکال پوینت برنامهتعداد                                                               

  نوزادان بیمار تعداد کل                                                               ×   100          

  %100:پوشش کشوري قابل قبول 

  :زمایشگاه منتخب بر اساس دستورالعمل وقع جواب آزمایش تایید تشخیص از آدریافت به مدرصد )  7

  از طریق پرسشنامه: نحوه محاسبه

  بر اسا س دستورالعملآزمایشگاه منتخب تعداد دریافت به موقع جواب ها از                               

   تعداد کل آزمایش هاي تایید تشخیص انجام شده در آزمایشگاه منتخب                     ×  100

 %100:پوشش کشوري قابل قبول  

   بر اساس دستورالعمل CHشروع درمان به موقع در بیماران مبتال به درصد ) 8

  پرسشنامه :نحوه محاسبه

  که شروع درمان به موقع داشته اند CHتعداد بیماران مبتال به                                                                        

  CHتعداد کل بیماران مبتال به                                                       ×   100          

  %100:پوشش کشوري قابل قبول 

  



  بر اساس دستورالعملCHکنترل متابولیک مطلوب بیماران مبتال به درصد ) 9

  از طریق پرسشنامه: نحوه محاسبه

  بیماران با کنترل متابولیک مطلوبتعداد                                                                               

  تحت درمان CHتعداد کل بیماران مبتال به                                                                  ×  100

 %100:پوشش کشوري قابل قبول  

   : به تفکیک جنس و منطقه جغرافیاییدرصد جمعیت تحت پوشش برنامه غربالگري ) 10

  امار:نحوه محاسبه

  نوزادان غربالگري شده در برنامه در طول یک سال به تفکیک جنس و منطقه جغرافیاییدرصد                         

  کل متولدین زنده همان سال به تفکیک جنس و منطبقه جغرافیایی                              ×   100          

  %100بیش از :پوشش کشوري قابل قبول 

در کودکان  کشف شده توسط برنامه غربالگريTSHو افزایش گذراي  CHمیزان مراقبت مطلوب بیماري )  11

  )شاخص اثر بخشی برنامه(جنس و منطقه جغرافیایی- به تفکیک سن

  سالگی در مرحله قطع دارو 3نوزادان مبتال و مقایسه با کودك سالم در IQسنجش از طریق : نحوه محاسبه

  به تفکیک سن،جنس و منطقه جغرافیایی)سه سال بعد تولد(در مبتالیان  CHتعداد موارد جدید عقب ماندگی ذهنی ناشی از بیماري                 

  به تفکیک سن،جنس و منطقه جغرافیایی)سه سال بعد تولد(تحت درمان  CHتعداد کل مبتالیان به  بیماري                      ×  1000

 وجود اختالف معنی دار بین مورد و شاهد عدم    

 


