
نکات اجرایی دستورالعمل کشوري                                           

اري کم کاري تیروئید نوزادانبرنامه غربالگري بیم    
1393آذر ماه   

  
 

1 
 

(در  روزگـی  8و بعـد از   5روزگـی بـاالي    8نوبت دوم قبل از  (TSH)نتیجه آزمایش غربالگري  ،نمونه نامناسب باشداگر  )1

زمانی که براي اولین بار براي غربـالگري مراجعـه   ( اما اگر در بدو ورود غیر طبیعی است. 5باالي باز هم  زمان اخذ نمونه)

 غیر طبیعی است. 4باالي  غربالگري جواب آزمایش ،روز باشد 8باالي سن نوزاد ) نماید

 

 چک شده:   وریديهاي تیرویید  آزمایش  در نوزادي که از بدو تولد در بیمارستان بستري شده، )2

 بر کاغذ فیلتر انجام شود.حتماً غربالگري از پاشنه پا  :بود نرمالآزمایشات  اگر جواب 

نیسـت ولـی فایـل مراقبـت پـر شـود و        از پاشنه پا بر کاغذ فیلتـر  نیاز به غربالگري :شناخته شد بیماراگر  

 صوص مراقبت هاي بعدي داده شود.در خ والدین آموزش

 

نمونـه  و  نشـده  گرفتـه نوبـت دوم  غربـالگري  نمونـه  و  نامناسب بودنوزادي غربالگري از پاشنه پا بر کاغذ فیلتر نمونه اگر  )3

 جزو غربالگري شما محاسبه می شود. ن، این نوزادبود سالمیا بیمار و بود، بدون توجه به  شده اخذوریدي 

گیري  نمونه و قبل از این که شودگزارش  نمونه دوم سالمو  مشکوك نارس ينوزاداول گیري از پاشنه پا نوبت  اگر نمونه )4

نـوزاد نبایـد بـه    ن ایـ  شـناخته شـود،  بیمار نوزاد وریدي گرفته و آزمایش انجام شود، به هر دلیلی،  نوبت سوم از پاشنه پا

 گردد.تلقی  منفی کاذبعنوان 

 اسـت، بیمـار  از آن معلـوم شـود کـه نـوزاد      بعدگزارش شده و سالم  گیري از پاشنه پا نمونه زمانی که چهار 

 خوانده می شود. منفی کاذب

  

انجـام آزمـایش هـاي    در نوزاد نارس، در هر نوبت از نوبت هاي دوم به بعد اگر جواب غیر طبیعی بود، بایـد نـوزاد جهـت     )5

 .وریدي تأیید تشخیص فرستاده شود

 در صورت بیمار بودن نوزاد، درمان بر اساس دستورالعمل کشوري شروع شده و مراقبت هاي الزم انجام شود. 

 باز هم از پاشنه پا انجام شود. غربالگري به ترتیب نوبت هاي بعدي ،اگر جواب آزمایش وریدي نرمال بود 

  

نداشته از پاشنه پا نوزاد وجود براي نمونه گیري مجدد  دیگر علتیو بوده  غربالگري بر نمونه نوبت اول نرمالاگر آزمایش  )6

  می باشد. منفی کاذب، این مورد تشخیص داده شده يبیمارآن بعد از باشد و 

   .بدون تغییر باقی می ماندگزارشدهی  3شماره  فرم 

 شده و فایل مراقبت برایش پر می شود.به عنوان بیمار، مراقبت هاي الزم انجام  

  

ی بسـتري شـد،   به هر دلیل، اما نوزاد، پس از آن و نرمال بودجواب آزمایش و غربالگري شده روزگی  3-5در  ينوزاداگر   )7

مگر این که بیمار مبتال به بیماري کـم   .الزم نیستپی گیري از طرف شما نمونه گیري مجدد از پاشنه پا ندارد و نیاز به 

ي تیرویید نوزادان شناخته شود، که در این صورت جز موارد منفی کاذب محسوب شده و باید بر اساس دستورالعمل کار

 مراقبت و پیگیري شود.
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جـواب  و و یکی از آیتم هاي نمونه گیري مجدد را نیـز داشـت    آوردند براي غربالگري روزگی 8بعد از  را هر گاه نوزادي  )8

شود. اگر جواب آزمون غربـالگري از  وریدي فرستاده هاي تایید تشخیص  براي آزمایش نوزاد، باید مشکوك شدنوبت اول 

 نیاز به نمونه گیري مجدد نیست. پاشنه پا سالم بود،

 

درمـان   دیگري، نوزاد را بیمار تشـخیص داده و  اما دکتر متخصص تشخیص داد. نرمالاگر فوکال پوینت برنامه نوزادي را  )9

به عنـوان نتیجـه    دهر چه که فوکال پوینت نظر دا .شود بررسیمجدد برنامه توسط فوکال پوینت نوزاد حتماً  ،شروع کرد

 نهایی تلقی می شود.

 

اما در خصوص تعویض خون می بایست یـک هفتـه    گرفته را می توان غربالگري کرد.به صورت وریدي،  ،نوزادي که سرم )10

 از تعویض خون بگذرد.

 

و یا سـابقه   بستري استیا این نوزاد ، چون نوبت دوم دارد غربالگري از پاشنه پا نیاز به شود، دیالیزاگر نوزاد به هر علتی  )11

 بستري ذز بیمارستان (براي دیالیز) را دارد.

 

 .(بهترین زمان براي نمونه گیري از پاشنه پا) ساعت پس از تولد 120تا  ساعت 72از یعنی  روزگی5-3  )12

 

 . کم وزن بودن مالك نارس بودن نمی باشد.هفته و زیر آن است 37است که مالك نارس بودن سن حاملگی  )13

 

نام نـوزاد  بهتر است که انجام شده.  جایی و نوبت دوم در جایی دیگرغربالگري از پاشنه پا در نوبت اول اگر براي نوزادي،  )14

 ثبت شود.زندگی در محل دائمی دزر لیست غربالگري نوزادان 

 

 باید هزینـه  رد نوبت دوم هاي مربوط به نارس بودن، دوقلویی، بستري و....ارایگان است در مو نمونه هاي نامناسبفقط  )15

 دریافت شود.) TSHآزمون غربالگري براي بیماري کم کاري تیرویید نوزادان (انجام آزمایش 

 

 تـا از تعـداد   دتعداد مراکز نمونـه گیـري را ارسـال نماینـ     ،هاي جدید التأسیس در مورد فایل مراکز نمونه گیري دانشگاه )16

 تهیه گردد.و براي آن ها فایل مجزا سر شده ک مادر در دانشگاه مراکز نمونه گیري

 

 انجام شود.نوزاد  آزمایش مجدد بر روي کاغذ فیلتر ،بیماري ست بعد از تشخیصالزم نی منفی کاذبدر موارد  )17

 

 ایرانی و غیر ایرانی در یک فایل نوشته می شوند. بیماران اطالعات، فایل اکسل مراقبت بیماراندر   )18
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نـوزاد   ، پـس از آن، در صـورتی کـه   مـی شـود.  محاسـبه   ،وقتی یک سال تمام شد ،بیماري در سطح هر دانشگاه بروز )19

بیمـاران در   نـرا جـزو  آو اده مقیم شد نیاز نیست که فایل را تغییر د در حوزه جغرافیایی دانشگاه، بیماري مراجعه و حتی

 شوند.انجام و ثبت باید مراقبت و پیگیري هاي بیمار بر اساس دستورالعمل کشوري  فقط .ودسال قبل اصالح نم 3فرم 

 

در صورتی که بیمار خارجی و تحت مراقبت بوده و پس از مدتی به خارج از کشور مهـاجرت نمایـد، اقـدام خاصـی نیـاز       )20

ود که مهاجرت به خارج از کشور را کرده است. اما اگر به محدوده جغرافیـایی  ندارد. فقط باید در فرم مراقبت وي ذکر ش

 دانشگاهی دیگر مهاجرت نمود باید به دانشگاه مقصد اطالع داده شده و مراقبت ها در دانشگاه مقصد ادامه یابند.  

 

یتم هاي نمونه گیـري  آو یکی از  کردمراجعه ، براي اولین بار براي غربالگري از پاشنه پا، روز 8یش از ببا سن  ينوزاداگر  )21

در . نیاز به نمونه گیري از پاشنه پـا بـراي بـار دوم نـدارد      این نوزاد، سابقه بستري در بیمارستان)، "داشت (مثالمجدد را 

 جهت انجام آزمایش سرمی فرستاده شود.باید  ،)4(باالي آزمون غربالگري از پاشنه پا صورت غیر طبیعی بودن 

 

نی که توسط سرنگ از نوزاد گرفته شده است بر کاغذ فیلتر چکاند. در نوزادان بستري هم باید پاشنه پـا و بـا   نباید از خو )22

 النست ایمن نمونه گیري صورت گیرد.

 

ی یهـا  با دانشـگاه  غربالگري بر کاغذ فیلتر جهت انجام آزمایشدانشگاه هایی که آزمایشگاه غربالگري نوزادان ندارند، باید  )23

براي اداره غدد و متابولیـک ارسـال   را  و یک نسخه از قرارداد ه غربالگري نوزادان دارند، قرارداد منعقد نمودهکه آزمایشگا

 نمایند.

 

تعداد نوزادان متولـد   ، حتماٌ و حتماٌ،مخرج کسر صورت کسر تعداد نوزادان غربالگري شده و ،پوشش برنامهبراي محاسبه  )24

 منظور شود.  ثبت احوال بر اساس آمارشده 

 

  محاسبه می شود: با فرمول زیرفراخوان درصد  )25

   100 ضربدر شده غربالگرينوزادان کل تعداد نوبت دوم تقسیم بر  5نوبت اول و باالي  9/9باالي TSHغربالگري با آزمایش  تعداد کل موارد

  محسوب می شوند).، فراخوان شده در واقع نوزادانی که جهت انجام آزمایش وریدي فرستاده می شوند(

 3تـا سـن    ، بر اساس دسـتورالعمل کشـوري برنامـه،   نیاز به پی گیري دارند، سال 3قطع درمان در سن زیر بیمارانی که  )26

 د.نسالگی دار

 

 .ي غربـالگري جواب آزمـایش هـا  اعالم نه تاریخ  ،مالك در نظر گرفتن آمار است از پاشنه پا، غربالگريانجام آزمون تاریخ  )27

  نوزاد در هر روزي از سال یا ماه مورد غربالگري قرار گرفت در آمار همان سال و ماه قرار می گیرد.

 




