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 غربالگري، تشخيص و مداخلهدستورالعمل برنامه "

 "به هنگام شنوايي نوزادان و شيرخواران

 

 مقدمه:

ای دارد. يکی از ابعااد مهام   های بهداشتی نقش عمدهپیشگیری در جهت ارتقاء سالمت عمومی جامعه و كاهش هزينه

باشد كه اين مسئله كه در طی سالهای اخیر روز به روز توجه بیشتری به آن معطوف گرديده، غربالگری در دورۀ نوزادی می

 از موارد مهم آن، غربالگری شنوايی است.

در اين سن اقدامات طبای و توانبخشای نتااي      و سالگی است 3تا  1/2سن تشخیص ناشنوايی در كشور بین  سفانهأمت

تحصایلی، اجتمااعی، روانای،     و به دنبال آن مشاکالت   چندان مثبتی به همراه ندارد و فرد دچار مشکالت زبانی و ارتباطی

 گردد.اجتماعی بر جامعه وارد می - گردد و بالطبع بار سنگین اقتصادیمی شغلی، فرهنگی و اقتصادی

غربالگری، تشخیص و مداخله به هنگام شنوايی نوزادان و شیرخواران به منظور كشف نقائص شنیداری و انجاام   برنامه

بايست باه ترتیا    باشد، هر بخش میمشتمل بر سه بخش غربال، تشخیص و مداخله میمداخله زود هنگام طراحی شده و 

 شش ماهگی شیرخوار به انجام رسیده باشد. و یتا يك ماهگی، سه ماهگ

نوزادان متولد شده ماورد غرباالگری   ( AABR يا AOAEالکتروفیزيولوژيك ) با استفاده از دستگاههای برنامه در اين

باا اقادامات طبای و توانبخشای، تحات       در صورت لازوم  و شناسايیكودكان دارای اختالالت شنوايی شنوايی قرار گرفته و 

 .گیرندازتوانی قرار میدرمان و ب

باا توجاه باه     باشاد و ای عمومی برای كلیه نوزادان تازه متولد شاده مای  غربالگری شنوايی نوزادان و شیرخواران برنامه

سیاستها، وظايف و اهداف معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزيستی كشور و با استناد به تجربیات اجرای طارح و  

ای جهانی، در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، دفتر پیشگیری از معلولیتها و با همکااری معاونات   مطالعه آخرين ديدگاهه

 بخش كلی طراحی گرديده است: 3حركتی و حسی، در  - امور توانبخشی، دفتر جسمی

 مرحله غربال  -1

 مرحله تشخیص -2



 مرحله مداخله  -3

 ها:تعريف واژه

 :)Screening(غربالگري 

شده مطلوب جهت تماايز گاروه   شده كه دارای حساسیت و ويژگی تعريفقابل پذيرش توسط فرد غربال آزمون سريع و

 )احتماالً( بیمار را از گروه )احتماالً( سالم را دارا باشد.

 

 :)روش سريR)EOAE/AAB(T ) ايدومرحله روش غربالگري

)ارجاا(( ناوزاد    و در صورت مشکوك باودن در ابتدا برای كلیه نوزادان  TEOAEمنظور از روش سری، انجام آزمون 

 .حداكثر تا زير يك ماهگی AABRانجام آزمون 

 

 :)روش موازيR)EOAE/AAB(T )اي روش غربالگري تک مرحله

برای كلیه نوزادان قبال از تارخیص و در    همزمانبه طور  AABR و TEOAEمنظور از روش موازی انجام آزمون 

 مرحله تشخیص.صورت مشکوك بودن نوزاد، ارجا( برای 

 

 :TEOAE)EOAE/(Tاي مرحله قديمی دوروش غربالگري 

در ابتدا برای كلیۀ نوزادان و در صورت مشکوك بودن )ارجا(( نوزاد انجام TEOAE اين روش انجام آزمون منظور از 

 هفته. 2-1در ظرف  TEOAEآزمون 

 

 :l)ontro(C نظارت

معاونت امور پیشگیری بهزيساتی  ، بهزيستی شهرستان ايی توسطبرنامه غربالگری شنو در اجرای بررسی نحوه عملکرد

 استان و يا دفتر پیشگیری از معلولیتهای معاونت امور فرهنگی و پیشگیری كشور 

 



 

 :p)ollow u(F پيگيري

، تشخیص و مداخله به هنگام شنوايی نوزادان و شیرخواران عبارتست از هماهنگی و ترغی  والدين در برنامه غربالگری

، و TEOAE( و يا در صورت لزوم مراجعه مجدد بارای  AABR)در صورت نیاز به  مرحله دوم غربالگری بهمراجعه ای بر

 18ماهگی( و در ساال دوم )قبال از    1ماهگی و قبل از  1يا مراجعه نوزادان دارای عوامل خطر در سال اول دو بار )قبل از 

ه نوزادان ارجا( از مرحله غربال به مرحله تشاخیص و ياا مرحلاه    ماهگی( همچنین مراجع 31ماهگی( و سال سوم )قبل از 

 مداخله براساس دستورالعمل

 

 :e)eonat(N نوزاد

 روز داشته باشد. 28تا  1محصول حاملگی كه زنده متولد شده و عمری بین 

 

 :t)nfan(Iشيرخوار 

 را شیرخوار گويند. سال 2روز تا پايان  21كودك در سنین 

 

 :(neonate High riskخطر ) داراي عواملنوزاد 

 در اين طرح، نوزادی است كه حداقل يکی از عوامل خطر زير را دارا باشد: High riskنوزاد 

 گرم در بدو تولد 1111وزن زير  -1

(، انساداد كاناال گاوش، وجاود     pitو وجود زائده در گوش، فرو رفتگی در اطراف گوش ) بدشکلیهای سر و صورت -2

 ف گوش و ...هايی در اطراسوراخ

 NICUساعت در  18بستری شدن بیش از  -3



 سابقه خانوادگی كم شنوايی -1

 سابقه تعويض خون در دوره نوزادی -1

 (TORCH) عفونت داخل رحمی -1

 و نوزادیمصرف داروهای اتوتوكسیك در دوران بارداری  -1

 ه ابتال به مننژيتسابق -8

 شیرخوار گردد.سابقه تروما به سر كه منجر به بستری شدن  -1

 نوزاد حاصل از ازدواج خويشاوندی -11

 سابقه ونتیالسیون -11

نوزادی كه پس از انجام غربالگری و دريافت نتیجه سالمت شنوايی، پس از آن به هر علتی در بیمارستان بستری  -12

اشته باشد و يا مباتال باه   شده و كشت خون مثبت يا تعويض خون يا مصرف داروهای اتوتوكسیك و يا سابقۀ تروما به سر د

 مننژيت شده باشد، مجدداً بايد غربال شود.

 

(Transient Evoked Otoacaustic Emissions) TEOAE : 

گاوش داخلای   از گاوش خاارجی تاا    شود كه در آن به كمك دستگاه ساالمت  نوعی آزمون فیزيولوژيك محسوب می

 گیرد.)بخش حلزونی( مورد ارزيابی قرار می

 

OAEScreener TE: 

هرتز با تحريك كلیك در سطح شدت  1111تا  1111نتیجه تست بصورت گذر و ارجا( مشخص گرديده و از فركانس 

 دسی بل قابل انجام است. 11 - 81

 

                                                 
 شوند مانند پسرعمو و دخترعمو، پسررخاله و  خون( محسوب میازدواج خويشاوندي: افراديکه داراي جد يا اجداد مشترک باشند، خويشاوند )هم

خاله، نوه عمو، چنين ازدواج يک فرد با نوهشوند و همدخترخاله، پسردائی و دخترعمه و دختردائی و پسرعمه که خويشاوند درجه سوم محسوب می
 شوند.نوه دايی يا نوه عموي خود که خويشاوند درجه سوم محسوب می



 

Diagnostic TEOAE: 

هرتاز   1111تاا   1111محدوده  تا فركانس اكتاوی با تحريك كلیك و تون برست 3نتیجه بصورت پاسخ در بیش از 

ها و میازان  ها، دامنه امواج نسبت سیگنال به نويز پاسخگردد و كلیه پارامترهای تشخیصی )معیار همپوشانی پاسخانجام می

 توان تفسیر كرد.سطح نويز سیستم( قابل انجام بوده و نتاي  را می

 

AABR (Automated Auditory Brainstem Response): 

دسای بال(    31 - 11شود كه در آن در سطوح شدتی پاايین ) می نوعی آزمون الکتروفیزيولوژيك غربالگری محسوب 

 مالك قضاوت خواهد بود ABRدر  1تنها وجود يا عدم وجود موج 

 

(Auditory Brainstem Response) ABR: 

ی تاا سااقه مغازی،    لشود كه در آن با ثبت اطالعات عصبی از گوش داخنوعی آزمون الکتروفیزيولوژيکی محسوب می

 شود.عصبی در مسیر ذكرشده، شناسايی می -ختالل حسی وجود هرگونه ا

 

(Training of Trainer) TOT: 

 تر.پائین شده به سطوحآموزش ديدهمدل آموزشی جهت تربیت مربیان به منظور انتقال مهارتهای 

 

 :(Incomplete test)تست ناکامل 

صدا در محیط، كالیبره نبودن دستگاه، شارايط   در صورتیکه به هر دلیل از جمله وجود مايع در داخل گوش، وجود سر و

 گويند.نامناس  كودك، عدم پذيرش والدين و ... موفق به گرفتن سه بار تست از كودك نشويم، آن را ناكامل می

 

 :(Referred child)کودک ارجاع شده 

                                                 
 باشد.محرک صوتی با تداوم طوالنی، بصورت انفجاري که داراي مشخصۀ افتان و خيزان تحريکی می 



راجعاه باه ساطح    كودكی كه در يك گوش )گوش راست يا چپ( و يا هر دو گوش مشکل شنوايی داشته و نیااز باه م  

 بعدی برنامه دارد.

 :(Screener) مجري غربالگري

باوده و  های پیراپزشکی لیسانس در رشته، نیروی انسانی است كه دارای حداقل تحصیالت غربالگریمنظور از مجری 

ی هاا ورهدعنااوين  ) شاده گذراناده  های آموزشی تعیینرا در دوره های غربالگریآموزشهای الزم جهت انجام كار با دستگاه

پاس از امضااء نااظر     و گاواهی تأيیدياه آن   (گاردد تهیه میشناس بهزيستی استان كارشناس شنوايیآموزشی با هماهنگی 

 استان رسیده باشد.  معاون امور پیشگیریبه امضاء اديولوژيست 

 

 :up agent)-(Follow مسئول پيگيري

وند اجرايی آن آشنايی كامل داشته و وظیفۀ پیگیاری  ، اهداف و ربرنامهشخصی است دارای حداقل مدرك ديپلم كه با 

 .رساندبه انجام میاحل مختلف طرح را در مر

 

 :)Education(آگاهسازي 

ها به منظور افزايش دانش و ايجاد نگرش مثبات در  آگاهسازی به مراحل يادگیری اطالعات جديد و يا افزايش دانسته

باشد. آموزش قدم در اثر گذاری مثبت بر رفتار فردی و عملکرد يك جامعه می شود و در واقع اولینافراد و گروهها گفته می

از رخادادهای   پیشاگیری  مستمر و افزايش آگاهی بهترين ضمانت تامین ساالمت ماردم باوده و مناسابترين پاساخ بارای      

 باشد.ناخوشايند می

به ويژه در نوزادان و شایرخواران  آگاهسازی و اطال( رسانی به مردم در خصوص خطرات و عوارض اختالالت شنوايی 

وترغی  والدين جهت مراجعه به مراكز غربالگری شنوايی بی ترديد از مواردی است كه به كاهش میزان بروز اين معلولیات  

 انجامد.و ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم در خصوص عوامل معلولیت زا و پیشگیری در تمام سطوح می

 

 :(Family education) رسانی والدينآگاهسازي و اطالع



شامل: تبريك تولد نوزاد، اطالعات عمومی درخصوص اجرای طرح غربالگری شنوايی ناوزاد و ضارورت آن، چگاونگی    

اجرا، آزمونها، راهنمايی والدين درمورد نحوه مراجعه) زمان و مکان آزمون مجدد( در مواردی كه به هر دلیال ناوزاد آزماون    

 بدو تولد را از دست داده است.

 

 و بدون عوامل خطر:بروشور آگاهسازي والدين نوزادان با نتيجه گذر 

باشد و دارای عوامل ( گذر میAABRو  TEOAEاين بروشور به خانواده نوزادانی كه نتیجه غربال آنها )در مرحله 

 .باشدگردد. اين بروشور شامل اطالعات عمومی رشد كالمی و شنیداری كودك میباشد، تحويل میخطر نمی

 

 گذر و داراي عوامل خطر:بروشور آگاهسازي والدين نوزادان با نتيجه 

اين گردد. باشند تحويل میآنها گذر بوده اما دارای عوامل خطر می AABRاين بروشور به خانواده نوزادانی كه نتیجه 

آن رشد كالمای و شانیداری    و عالوه بر باشدبروشور تأكیدی بر ضرورت انجام پیگیری توسط خانواده در زمانهای مقرر می

 .كودك هم در آن درج گرديده است

 

 والدين نوزادان با نتيجه ارجاع:بروشور آگاهسازي 

 آنها ارجا( می باشد. AABRتیجه گردد كه ناين بروشور به خانواده نوزادانی تحويل می

 



 :و ساختار شرح وظايف

 وظايف مديرکل استان:

. جلساات  و صدور احکام برای اعضااء آن ص و مداخلۀ زودهنگام شنوايی كمیتۀ استانی غربالگری، تشخیتشکیل  .1

در  برناماه ، كارشاناس مسائول    امور توانبخشای و  امور پیشگیری هر سه ماه يکبار با تركی  معاونیناين كمیته 

برناماه كاه برحسا      نااظر فنای  و يك نفر اديولوژيست )از بخش دولتی يا غیردولتی بعناوان   معاونت پیشگیری

 .شودتشکیل می در سطح استانت دعوت خواهد شد( ضرور

وری از امکانات و نیروهای انسانی های مختلف بهزيستی استان، به منظور ارتقاء بهرهايجاد هماهنگی بین معاونت .2

 .برنامههمکار 

 به منظور پیشبرد اهداف برنامه سازمانیجل  مشاركت برون .3

 خش غیردولتیاتخاذ سیاستهای الزم برای گسترش همکاری در ب .1

 بینی شده در هر سالاتخاذ راهکارهای مناس  به منظور ارتقاء كمی و كیفی برنامه مطابق با اهداف پیش .1

 

 کميته استانیوظايف 

 ريزی در جهت:برنامه

 بخشی با نیروهای همکار جهت استقرار، گسترش و تداوم برنامههای درون و برونهماهنگی .1

 دهی ثابت و سیارورت خدماتتحت پوشش قراردادن جمعیت هدف بص .2

 ه توسط معاونت توانبخشیای اعالم شدمداخله تأيید مراكز تشخیصی و .3

 تأيید مراكز غربالگری اعالم شده توسط معاونت پیشگیری .1

 تأيید شبکه غربالگری، تشخیص و مداخله در سطح استان .1

 مه مطابق با دستورالعملنظارت بر رعايت كلیۀ استانداردها، معیارها و ضوابط الزم جهت اجرای برنا .1

 سازی و گسترش برنامه باالخص در مناطق محروم و روستايی استانبومی .1

ها و و نظارت برای تحت پوشش قراردادن جمعیت هدف )موالید زنده( در استان مطابق با دستورالعمل ريزیبرنامه .8

 های ابالغ شده از ستاد بهزيستی كشوربخشنامه



 های بخش غیردولتیگیری بیماران و رعايت دريافت تعرفههی، تبلیغات، پیدنظارت دقیق بر نحوۀ خدمات .1

هاای ارساالی باه معاونات اماور      های تبلیغاتی در قال  صورتجلساه نظارت بر نحوه تبلیغات و ارائه گزارش فعالیت .11

 فرهنگی و پیشگیری بهزيستی كشور

 ا تعرفۀ خدمات غربالگری سازمان درنظر گرفتن هزينه سرانه عقد قرارداد با بخش غیردولتی متناس  ب .11

هاای همکاار در مرحلاه    های آموزشی و بازآموزی بارای كلیاۀ مجرياان غرباالگری و اديولوژيسات     برگزاری دوره .12

 تشخیص

 تشويق مراكز غیردولتی برتر با توجه به رعايت استانداردهای برنامه .13

 ام جراحی(ارائۀ خدمات مورد نیاز در مراحل تشخیص و مداخله )تأمین سمعك و انج .11

 در اولويت قراردادن كودكان شناسايی شده در طرح برای دريافت خدمات .11

بررسی و تأيید نتاي  حاصل از گردآوری آمار و اطالعات خدمات بخش دولتی و غیردولتی و ارسال آن به معاونات   .11

دارای اخاتالالت  امور فرهنگی و پیشگیری كشور طبق فرمهای مربوطه و ارسال آمار میزان نوزادان و شیرخواران 

 شنوايی به معاونت امور توانبخشی

 



 شبکه خدمات غربالگري، تشخيص و مداخله شنوايی در استان:

ای، بانك اطالعات دستگاههای غربالگری، تشخیصای و  اين شبکه شامل كلیه واحدهای غربالگری، تشخیصی، مداخله

 گردد.كمیتۀ استانی اعالم می طراحی و به معاونت پیشگیری بهزيستی استانباشد كه در ... می

در اين شکبه كلیۀ واحدهای غربالگری استان به تفکیك بخش دولتی و غیردولتی از نظار تجهیازات غرباالگری )ناو(     

، نام و شركت پشتیبان، محل استقرار واحد(، چگونگی ارائه خدمات غربالگری )ثابت و سایار( و  AABRيا  OAEدستگاه 

)باا   AABRبه واحدها، شهرستان و يا حتی استانهای همجاوار و دارای   AABRای فاقد چگونگی ارجا( از طرف واحده

 گردد.ذكر نام واحد، شهرستان و استان( مشخص می

همچنین كلیه مراكز تشخیصی كه مشغول فعالیات در حیطاۀ اخاتالالت شانوايی شایرخواران هساتند توساط معااون         

گردد و پس از تأيید مراكز مورد نظر توسط كمیتۀ اساتانی، لیسات   میتوانبخشی استان، مشخص و به كمیتۀ استانی معرفی 

گردد. اين امر به منظور سهولت دسترسی، كلیۀ مراكز تشخیصی به واحدهای غربالگری ارسال شده و در آن محل نص  می

ردد. عالوه بر موارد گرسانی در خصوص مراكز مورد تأيید كمیته استانی انجام میها، همچنین اطال(سردرگم نشدن خانواده

مجريان واحدهای غربالگری، كودكان ارجاعی را نبايد به مراكزی غیر از مراكز مورد تأيید فوق، اين امر نشانگر آن است كه 

در اين شبکه مراكز تشخیصی در شهرستان به تفکیاك مشاخص و از نظار داراباودن حاداقل       كمیته استانی معرفی نمايند.

نو( دستگاه و محل استقرار و اديولوژيست شاغل در مركز از نظر تعهاد و مسائولیت در قباال     امکانات تشخیصی در مركز،

های آموزشی و علمی و انجام امور محوله از نظر كمی و كیفی، باياد باه   ها، گذراندن دورهمشکالت شنوايی نوزاد و خانواده

متخصص گوش و حلق و بینی هام باياد در اساتان     تأيید كمیته استانی رسیده باشد. بانك اطالعات مراكز مشاوره ژنتیك،

 مشخص شده باشد.

ی سامعك  گیرین سمعك، قال ها( كه اقدامات مهمی همچون تجويز، تأمای )اعم از بیمارستان يا كلینیكمراكز مداخله

اساتانی تأيیاد    و توانبخشی بعد از آن، جراحی و غیره را به عهده دارند توسط معاون توانبخشی استان معرفی و توسط كمیتۀ

 گردد.می

 گردند.لذا كودكان بیمار تشخیص داده شده، پس از موافقت و رضايت خانواده به اين مركز ارجا( می

های تشخیص و مداخله ناوزادان )بااالخص ناوزادان نیازمناد( توساط كمیتاۀ       الزم به ذكر است كه اعتبار كمك هزينه

 گردد.تأيید و پرداخت می استانی از مجموعه اعتبارات پیشگیری و توانبخشی



در اين شبکه خدمات، بانك اطالعاتی كلیه دستگاههای غربالگری و تشخیصی نیز بايد موجود باشد. مشخصاات كلیاه   

( نام و شركت پشتیبان، محل استقرار واحد غربالگری مشاخص  AABRيا  OAEدستگاههای غربالگری به تفکیك نو( )

 باشد.

شخیصی بايد به تفکیك نو( دستگاه و استقرار در كدام مركاز تشخیصای، مشاخص    همچنین كلیۀ تجهیزات در مركز ت

 گردد.

 نااظر فنای  الزم به توضیح است آموزش كار با دستگاههای غربالگری به مجريان غربالگری همکار برناماه بار عهاده    

 باشد.برنامه می

شهرستان تعیین گردد. و كلیاه مراكاز    الزم به ذكر است توزيع مراكز تشخیصی و غربالگری براساس جمعیت موالید هر

 باشند.تشخیصی پس از ارجا( كودك از واحد غربالگری موظف به اعالم نتیجه به مسئول پیگیری می

 

 پيشگيري استان توظايف معاون

زايشگاه يا يك بیمارستان ياا در   داخلاين محل بايد در  شنوايی. مکان يا مکانهای واجد شرايط غربالگری تعیین .1

 .و از نظر مکانی برای انجام آزمون و نیز سهولت دسترسی مناس  باشد آن قرار گیرد نزديکی

  غربالگری انمجريبرنامه و مسئول ان استانی و شهرستانی كارشناس انتخاب .2

انتخاب متخصصین همکار برنامه )متخصصین گوش و حلق و بینی و اديولوژيست و اطفال( با همکااری معاونات    .3

 امور توانبخشی

 گی با معاونت توانبخشی به منظور معرفی يك نفر اديولوژيست بعنوان كارشناس ناظر فنی برنامههماهن .1

 طراحی شبکه غربالگری، تشخیص، مداخله در استان و اعالم آن به كمیته استانی .1

در جهات آگاهساازی نسابت باه     ( مسئولین كلیدی در سطح اساتان )سازمانیرسانی و جل  مشاركت بروناطال(  .1

 برگزاری جلسۀ توجیهی و  فعالبتهای برنامهاهداف و 

ناماه باه تعاداد كاافی در بخاش      های سالمت و سنجش شنوايی و معرفیتهیه و توزيع فرم ثبت اطالعات، كارت .1

 دولتی و غیردولتی

تهیه لیست اسامی و آدرس مراكز تشخیصای و مراكاز مداخلاه ای ماورد تأيیاد و توزياع آن در كلیاه واحادهای          .8

 غربالگری



 هاا و مجاالت محلای و نیاز    جمعی نظیر روزناماه طگیری از وسايل ارتباا آگاهسازی عمومی: با بهره رسانیاطال( .1

آگاهساازی الزم صاورت پاذيرد. باا توجاه باه گاروه        )به ويژه ساخت تیزر به زبان محلای(  سیمای استان  و صدا

تواند می كنندمراجعه میيمان به مراكز ها و بیمارستانها و افرادی كه برای زامخاط ، آگاهسازی مسئولین زايشگاه

ای خااص  گروه عامۀ مردم و نیز گروههای حرفاه  دو جهت تر باشد. به عبارت ديگر فعالیتهای آگاهسازیاثربخش

بايست صورت می …و  ( پرستاران، اديولوژيستها…اطفال، گوش و حلق و بینی، زنان و عمومی، نظیر پزشکان )

 پذيرد.

 رهای آگاهسازی برای گروه كودكان با نتیجه گذر و نتیجه ارجا(تهیه و توزيع بروشو .11

جلسات و ارسال گزارش صورتجلسه كمیته استانی به دفتر پیشاگیری از معلولیتهاای معاونات اماور     تدوين صورت .11

 ماه يکبار 3هر  كشور فرهنگی و پیشگیری

 شناسايی و جل  همکاری بخش غیردولتی در راستای اهداف برنامه در استان .12

های اعاالم  بر نحوه عملکرد بخش غیردولتی و دولتی مراكز غربالگری، تشخیص و مداخله و رعايت تعرفه نظارت .13

 شده

 وسای بهزیستی شهرستانهاتشکیل جلسه توجیهی برای ر .11

 آموزش و توجیه كارشناسان مسئول برنامه در شهرستانها )توسط كارشناسان استانی مسئول برنامه( .11

برای تأمین تعداد كافی اديولوژيست به منظور ارائه خدمات مطلوب در مرحله ر توانبخشی هماهنگی با معاونت امو .11

 تشخیص در كلیه شهرستانهای استان

هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان برای ارجا( كلیه نوزادان متولد شاده در بیمارساتانها و زايشاگاههای تحات      .11

 پوشش آنها

ان تأمین اجتماعی به منظور ارجا( كلیه نوزادان متولد شده به مراكز هماهنگی با بیمارستانهای تحت پوشش سازم .18

 غربالگری شنوايی

نامه به كارت واكسیناسیون كودك با هدف برای الصاق نمودن برگه معرفی معاونت بهداشتی دانشگاههماهنگی با  .11

 آگاهسازی و ترغی  والدين گروه هدف برای مراجعه بموقع

 انه به منظور ارزشیابی برنامه در شهرستانهای تحت پوشش آن استانبرگزاری كارگاه استانی سالی .21

 انعقاد قرارداد با مجريان غربالگری برای همکاری با برنامه .21



تاوان باه روشاهای زيار باه      در صورتی كه يك يا چند شهرستان تحت پوشش برنامه فاقد اديولوژيست باشد مای  .22

 ترتی  اولويت برای تأمین اديولوژيست اقدام كرد:

 های شهرستانهای همجوار به شکل سیاریريزی برای استفاده از اديولوژيستبرنامه -

 های مستقر در شهرستانهای مجاورارجا( كودكان برای تشخیص قطعی به اديولوژيست -

 هماهنگی با استانهايی كه اديولوژيست بیشتری دارند و جل  همکاری آنها -

باه   11/1/81ماورخ   1111/831ناماه شاماره   رايی نمودن مفاد تفاهمبه منظور اجهماهنگی با معاونت توانبخشی  .23

ويژه در خصوص ارايه خدمات مورد نیاز در مراحل تشخیصی و مداخله )تاأمین سامعك و انجاام جراحای و ...( و     

 جل  همکاری )اديولوژيست های شاغل در سازمان برای مرحله تشخیص و مداخله

 استفاده از نرم افزار ارسالی به استان ورود اطالعات ثبت شده در فرم ها با -

انجاام ايان    ،كودكانی كه بر طباق دساتورالعمل   برای كلیه AABRفراهم ساختن امکانات الزم به منظور انجام  .21

 .تست برای آنها ضرورت دارد

های معاونت پیشگیری با هدف تحت پوشش هرچه بیشاتر  اجرای همزمان برنامه غربالگری شنوايی با ساير برنامه .21

نوزادان به ويژه نوزادان به ويژه در مناطق روستايی با استفاده از امکانات و شارايط موجاود بعناوان مثاال اجارای      

 برنامه غربالگری شنوايی همزمان با اجرای برنامه پیشگیری از آمبلیوپی در ماه آبان.

 توان به روشهای زير اقدام كرد:در اين زمینه می

 در همان شهرستان AABRه اين خدمت به واحدهای غربالگری مجهز به دستگاه ارجا( كودكان نیازمند ب -الف 

 باشند.می AABRارجا( كودكان به شهرستانهای مجاور كه دارای واحدهای غربالگری مجهز به دستگاه  -ب 

زديکترين العبور و در شهرستانهايی كه فاصله زيادی با ن)در مناطق روستايی و صع  ارائه خدمات به شکل سیاری -ج 

 شهرستان دارای امکانات دارند، اين روش در اولويت قرار گیرد(



 توانبخشی استان: توظايف معاون

 مکان يا مکانهای واجد شرايط جهت انجام مراحل تشخیص و توانبخشی.تعیین  .1

 ن. درما انتخاب نیروهای انسانی مجری مراحل تشخیص و توانبخشی مشتمل بر كارشناسان اديولوژيست و گفتار .2

 تأمین تعداد كافی اديولوژيست به منظور ارائه خدمات مطلوب در مرحله تشخیص در كلیه شهرستانهای استان .3

 .برنامههمکاری با معاونت پیشگیری جهت انتخاب متخصصین گوش و حلق و بینی و اطفال همکار  .1

 نیاز، تعیین خواهد شد(معرفی مراكز تشخیصی مورد تأيید كارشناس ناظر فنی برنامه )تعداد مراكز بر حس   .1

 معرفی مراكز مداخله مورد تأيید كارشناس ناظر فنی برنامه )تعداد مراكز بر حس  نیاز، تعیین خواهد شد( .1

 معرفی يك نفر اديولوژيست بعنوان كارشناس ناظر فنی برنامه .1

ن باه كمیتاه   و ارسال آماهه  3ارائۀ گزارش عملکرد و پايش مراحل تشخیص و توانبخشی در طی فواصل زمانی  .8

 استانی

 11/1/81ماورخ   1111/831همکاری با معاونت پیشگیری به منظور اجرايی نمودن بندهای تفااهم ناماه شاماره     .1

 برای ارائه خدمات الزم در مرحله تشخیص و مداخله و تأمین سمعك، هزينه های جراحی و غیره

 همکاری و نظارت در پیگیری كودكان در مراحل تشخیص و مداخله .11

 

 در استان: برنامه مسئول اجرايکارشناس وظايف

نحوۀ ثبت اطالعات در بیمارساتان  توجه به ، انجام آزمونبرای مکان مناس  احدهای غربالگری، تعیین و شناسايی (1

 و ساير شاخصهای كمی و كیفی موردنظر در آن مركز.

ه ويژه نظارت بر روند پیگیری )غربالگری، تشخیصی و توانبخشی( و نظارت بر كلیه مراحل طرح ب بازديد از مراكز (2

 برنامه در كلیه مراحل

ومداخله و نظارت بر حسن اجرای وظايف  تشخیص، مراحل غربالگری در مسئول پیگیری انجام هماهنگی الزم با (3

 محوله

 .برنامهشیرخواران در تمام مراحل اجرای  / ثبت اطالعات نوزادان نحوه نظارت بر (1

 ثبت اطالعات، كارت سالمت و كارت سنجش شنوايی و توزيع آنهاهای فرم تدارك (1



باه   ساتمر مبه صورت  گزارش اطالعات ثبت شده ارائه وها از مراكز غربالگری، تشخیصی، درمانی فرم آوریجمع (1

 پیشگیری امور معاون

 ماهه و ارسال آن به دفتر پیشگیری از معلولیتها در پايان هر فصل 3تکمیل جداول گزارش دهی  (1

 

 :مجري غربالگريوظايف 

 (.1مطابق با پیوست در شرايط مطلوب عمومی نوزاد ) غربالگریانجام آزمون  .1

  نوزادان برایغربالگری شنوايی  ثبت اطالعات تکمیل فرم .2

ارائه معرفی نامه و ارجا( نوزادانی كه به هر دلیل نیاز به غربالگری مجدد و يا بررسی های تشخیصای دارناد باه     .3

 ی مورد تأيید والدين آنها )لیست مراكز تشخیصی و آدرس آنها بايد واحد غربالگری موجود باشد(مراكز تشخیص

پیگیری موارد ارجاا( و تحويال   برای شنوايی به والدين و تشويق آنها توضیح و توجیه اهمیت شنوايی و خطر كم .1

 رسانی.اطال( بروشور

 ژنتیك برای كودكان مبتال به كم شنوايی يا ناشنوايیتوجیه والدين در زمینه اهمیت مراجعه به مراكز مشاوره  .1

در موارد ارجاعی  مرحله غربالنتیجه  سريع اعالمهای ثبت اطالعات و ثبت كلی نتاي  غربال در دفاتر ويژه و فرم .1

 به مسئول پیگیری High riskو نیز موارد 

 شركت در كالسهای آموزشی و باز آموزی و دريافت گواهی شركت .1

  های ثبت اطالعاتمرحله غربال در موارد ارجاعی و نیز موارد دارای خطر براساس لیست اعالم نتیجه .8

 رسانیتحويل بروشورها و مطال  آموزشی به والدين به منظور آگاهسازی و اطال( .1

های مجادد،  ها به خصوص در غربالگریارائه توضیحات الزم در خصوص تکامل شنیداری كودكان برای خانواده .11

 ای عوامل خطرزاكودكان دار

( در پیگیری های بعدی و تحويل 3بررسی كودك از نظر عالئم تکامل كالمی و شنیداری مطابق پیوست شماره ) .11

 يك نسخه از بروشور مربوطه به كلیه مراجعین

 

 
                                                 

 ع شود.ها رجوعريف واژهبه تعريف مجري غربالگري در بخش ت 



 وظايف کارشناس مسئول طرح در شهرستان:

زديکی زايشگاه يا يك بیمارستان ياا  تعیین مکان يا مکانهای واجد شرايط غربالگری شنوايی، اين محل بايد در ن -1

 در داخل آن قرار گیرد و از نظر مکانی جهت انجام آزمون و نیز سهولت دسترسی مناس  باشد.

 گیری از وسايل ارتباط جمعی رسانی و آگاهسازی در سطح شهرستان با بهرهاطال( -2

 شناسايی و جل  همکاری بخش غیردولتی در راستای اهداف برنامه در شهرستان -3

 های اعالم شدهنظارت بر نحوه عملکرد بخش غیردولتی و رعايت تعرفه -1

هماهنگی با بیمارستانها و زايشگاههای شهرستان به منظور ارجا( كلیه نوزادان متولد شده باه مراكاز غرباالگری     -1

 شنوايی

 ها و پزشکان برای همکاری با برنامهمعرفی مجريان غربالگری، اديولوژيست -1

هاای  تاوان از اديولوژيسات  ر صورتیکه شهرستان مورد نظار فاقاد اديولوژيسات باشاد مای     اديولوژيست د معرفی -1

 شهرستانهای همجوار كمك گرفته و يا كودكان را به شهرستانهای همجوار ارجا( نمود.

برای ارائه خدمات مورد نیاز در مراحل تشخیص و مداخله )تأمین سمعك، رئیس بهزيستی شهرستان هماهنگی با  -8

 ی و ...(انجام جراح

 غربالگری واحدهایهای ثبت اطالعات هر ماه يکبار از آوری فرمجمع -1

 افزارهای ارسالیها با استفاده از نرمورود اطالعات فرم -11

( و يا كودكان ارجاا(  AABRيا  OAEهای سری پیگیری كودكان ارجا( شده در مرحله غربالگری )در پروتکل -11

وند پیگیری در مراحل مختلاف طارح توساط كارشاناس پیگیاری      شده به مرحله تشخیص و مداخله )نظارت بر ر

 شود(.انجام می

در  بازديد از مراكز اجرای برنامه )مراكز غرباالگری، تشخیصای و توانبخشای( و نظاارت بار كلیاه مراحال طارح         -12

 شهرستان

 / شیرخواران در تمام مراحل اجرای برنامه نظارت بر نحوه ثبت اطالعات نوزادان -13

 ماهه و ارسال آن به معاونت پیشگیری بهزيستی استان در پايان هر انش دهی ماهتکمیل جداول گزار -11

 

 



 :وظايف مسئول پيگيري

 TEOAEآنها نامشخص بوده و برای انجام مجدد  TEOAEو پیگیری نوزادانی كه جواب تست  دريافت لیست -1

  اند.هفته بعد( مراجعه نکرده 3)علیرغم گذشت حداكثر تا 

به مركز غربالگری ديگری معرفی  AABRبوده و جهت انجام  high riskو پیگیری نوزادانی كه دريافت لیست  -2

 اند. شده

 یپیگیری نوزادان يا شیرخوارانی كه تا حداكثر يك هفته پس از زمان مقرر جهت ارزيابی تشخیصدريافت لیست و  -3

 .اندمراجعه ننموده

اكثر يك هفته از زمان مقرر به مركز مداخله و يا پزشك متخصاص  پیگیری شیرخوارانی كه تا حددريافت لیست و  -1

 .اندمراجعه ننموده گوش و حلق و بینیاطفال و يا 

شاده در پروناده   پیگیری روند انجام اقدامات پزشکی و نیز مداخالت توانبخشی و نظاارت بار تکمیال نتااي  ثبات      -1

 ای.مداخله

 ئول برنامه در استانبه كارشناس مس انهیماه آماریارائۀ گزارش  -1

 تواند به بخش غيردولتی واگذار گردد.اين بخش مطابق دستورالعمل خريد خدمات می

 :ناظر فنی برنامهوظايف اديولوژيست 

های آموزشی و بازآموزی برگزار شده توسط معاونت امور فرهنگی و پیشاگیری كشاور )بصاورت    شركت در دوره .1

 ای(كارگاههای كشوری يا منطقه

 اندركار برنامه در مراحل مختلفآموزشهای دريافتی به كلیه نیروهای دستانتقال  .2

 آموزش كلیه مجريان غربالگری درخصوص نحوه كار با دستگاههای غربالگری .3

 شركت در كمیته استانی .1

 همکاری در شناسايی و معرفی مراكز تشخیصی و درمانی به معاونت توانبخشی برای همکاری در برنامه .1

 بی نحوه عملکرد )وظايف( مجريان غربالگری با هماهنگی معاونت پیشگیرینظارت و ارزشیا .1

 نظارت و ارزشیابی بر نحوه عملکرد واحدهای تشخیصی با هماهنگی معاونت توانبخشی .1

 همکاری در آگاهسازی نیروهای مؤثر در پیشبرد اهداف برنامه )پزشك عمومی، متخصصین اطفال، ماما و ...( .8

                                                 
 ع شود.ها رجوعريف واژهمسئول پيگيري در بخش ت به تعريف 



 مرحله تشخيص:

شناسی باه منظاور تعیاین وضاعیت     ابزارهای اديولوژيك توسط اديولوژيست در مركز شنوايی یص با كمكتشخ مرحله

 پذيرد.می ماهگی صورت 3شنوايی تا پیش از 

 موارد زير است:شامل در اين مرحله در مراكز تشخیصی های مورد استفاده ابزارها و روش

1. ABR  مجهز بهASSR های خاص()به منظور تعیین آستانه در فركانس 

2. OAE )تشخیصی )به منظور بررسی عملکرد گوش داخلی 

 مجموعۀ آزمونهای امپدانس آكوستیك )تمپانومتری و آكوستیك رفلکس( .3

 انجام آزمونهای رفتاری متناس  با سن شیرخوار .1

 

 اهم وظايف اديولوژيست در مرحله تشخيص عبارتند از:

با انجام آزمونهای متناسا  باا سان ناوزاد ياا شایرخوار        غربال از مرحله شده تمام موارد ارجا( بررسی اديولوژيك -1

 بالینی، آزمونهای امپدانس آكوستیك و آزمونهای رفتاری OAEگیری، آستانه ABRشده شامل ارجا(

 شده در مراحل فوق، تشکیل پروندۀ اديولوژيكتفسیر آزمونهای انجام -2

 به والدين.مربوط آموزشی  بروشورائۀ ، ارwell babyشنوايی در نوزادان سالمت در صورت  -3

در  های الزم جهت انجام آزمونهای تشخیصای ، هماهنگیhigh riskشنوايی در نوزادان در صورت عدم اثبات كم -1

مااهگی و   31ماهگی و در سال سوم قبال از   18ماهگی و در سال دوم قبل از  1ماهگی و قبل از  1سال اول دوبار قبل از 

 ارائه بروشور

باه مراكاز مشااوره ژنتیاك دولتای و      شنوايی شنوايی جهت بررسی طبی و تعیین علل كمارجا( موارد تأيیدشده كم -1

( با فرم مربوطه باه منظاور انجاام اقادامات     گوش و حلق و بینی )اطفال، متخصصدر صورت لزوم به پزشکان  غیردولتی و

 .نیاز تشخیصی و درمانی مورد

 مداخالت الزم.نامه برای معرفیشنوايی به مركز توانبخشی با ده كمشارجا( همزمان موارد اثبات -1

 طرح در شهرستان بر اساس فرمهای موجود. مسئول كارشناس اعالم موارد ارجاعی به -1

 كننده.تکمیل فرم ثبت اطالعات برای تمام كودكان مراجعه -8

 شوند.تشخیص داده می های كودكانی كه سالمتکمیل كارت سالمت و تحويل آن به خانواده -1



 شوند.های كودكانی كه بیمار تشخیص داده میتکمیل كارت سنجش شنوايی به خانواده -11

 های ثبت اطالعات و تحويل آن به كارشناس پیگیری يا كارشناس مسئول برنامهنگهداری فرم -11

 

 مرحلۀ مداخله:

 باشد:بر اصول و فعالیتهای زير می باشد، مبتنیكه مشتمل بر مداخالت زودهنگام میمداخله مرحله 

تعیین شدت اجرای مداخله )تعداد ويزيتهای در منزل و يا جلسات خانواده شایرخوار در مركاز اديولاوژی بصاورت      (1

 هفتگی(

 بررسی سیر مورد انتظار تکامل زبانی، كالمی و شنوايی شیرخوار با توجه به شاخصهای مربوطه (2

 آموزش مستقیم (3

 هاهانعطاف و جامعیت برنام (1

 شناخت تفاوتهای فردی (1

 سازی محیط با همکاری والدينمناس  (1

 

 اهم وظايف کارشناس اديولوژيست همکار برنامه در اين مرحله عبارتند از:

 ای.ساختن آنها از روشهای مختلف مداخلهتشخیص به خانواده و نیز آگاه آمده از مرحلۀاعالم نتاي  بدست (1

سامعك باا توجاه باه پرونادۀ       fittingی از پزشاکان ذياربط و تجاويز و    اخذ نتاي  اقدامات تشخیصی و درماان  (2

 اديولوژيك و نیز موافقت خانواده.

 گیارد كاه دربرگیرنادۀ   گیری از روشاهای تجاويزی صاورت مای    سمعك با بهره fittingاا الزم به ذكر است كه تجويز و 

real ear .باشند 

و نیاز   برناماه له با استرس باا همااهنگی روانشاناس همکاار     های الزم به خانواده پیرامون نحوۀ مقابارائۀ توصیه (3

 شنوا.استفاده از سمعك، همچنین راههای انجام حمايتهای محیطی جهت شیرخوار كم

شنوا جهت ارزشیابی عملکرد سمعك و نیز پايش تکامل ارتباطی ای با خانوادۀ شیرخوار كمزمانبندی جلسات دوره (1

 و زبانی شیرخوار.

 گرفته و ارزيابی تکامل ارتباطی و زبانی شیرخوار.ای به منظور ثبت فعالیتهای صورتاخلهتشکیل پروندۀ مد (1



شناس، مربی ناشنوايان و يا مراكز خاانواده  شنوا به همکاران گفتاردرمان، روانتربیت شنوايی و ارجا( شیرخوار كم (1

 نامهشنوا و ناشنوای استان با استفاده از معرفیو كودك كم

 ثبت اطالعات مربوطه و كارتهای سنجش شنوايی تکمیل فرمهای (1

 

 :برنامهوظايف متخصص گوش و حلق و بينی همکار 

و پرسشاها و معايناات تکمیلای در    يا مركز تشخیصی شده توسط متخصص اطفال مطالعه و بررسی شرح حال اخذ .1

 صورت لزوم.

 های مرحلۀ تشخیص و انجام معاينات الزم.مرور بررسی .2

 نیاز. نی )طبی و يا جراحی( موردانجام اقدامات درما .3

 گرفته به مركز مداخله جهت ثبت در پرونده. اعالم نتاي  و اقدامات صورت .1

 تکمیل فرمهای ثبت اطالعات مربوطه .1

 

 :برنامهژنتيک همکار  همشاورمرکز وظايف 

، رد م شاجره ، ارزيابی تکاملی شیرخوار و شجرۀ فامیلی و در صورت لازوم ترسای  مادر اخذ شرح حال زمان بارداری .1

 عوامل محیطی دخیل در بروز اختالالت شنوايی، عنوان نحوه توارث در صورت ژنتیکی بودن مشکل

 اسکلتی و نورولوژيك چشمی، عاليم پوستی،مورفولوژيك دقیق و نیز ارزيابی و ديس كامل بالینیانجام معاينات  .2

 ه در خصوص: ارائۀ مشاورۀ ژنتیك به خانواد .3

 ار مشکل در خانواده و نحوۀ پیشگیری از آن.الف ا در مورد خطر تکر

 بررسی اختالالت شنوايی از نظر ژنتیکی )اختالالت سندرمیك يا غیرسندرمیك(ا  ب

اطمینان از معاينه كودك توسط متخصص اطفال مركز مشااوره ژنتیاك ياا متخصاص اطفاال فعاال در خاارج از         .1

 سازمان.

 .درج در پرونده برایه شده به مركز مداخلاعالم نتاي  و اقدامات انجام .1

 تکمیل فرمهای ثبت اطالعات مربوطه. .1



 :روشهاي غربالگري موجود در جهان

ای( و ياا ماوازی )تاك    غربالگری شنوايی در سطح جهان با استفاده از دستگاههای غربالگر، به روش سری )دو مرحله

 گردد.ای( انجام میمرحله

ای بت باااه روش قاااديمی دومرحلاااه  ( نساااTEOAE/AABRروشاااهای غرباااالگری ماااوازی و ساااری )   

(TEOAE/TEOAEارجح می )       باشد زيرا در حالت اول عالوه بر اينکاه تشاخیص اخاتالالت شانوايی )از ناحیاه گاوش

جويی در وقت و جلوگیری از مراجعات مکارر و ماانع از   باشد، باعث صرفهخارجی تا كورتکس( از دقت باالتری برخوردار می

های تشخیصی و كاهش موارد مثبت كااذب  ال آن با كاهش ريزش در مراجعات در تقلیل هزينهبالتکلیفی نوزاد شده و بدنب

 و منفی كاذب و در نهايت در افزايش میزان اثربخشی برنامه مؤثر خواهد بود.

 توجه:

درماان  و بارای   مااهگی  3تشخیص كمتار از  ، برای غربالگری شنوايی كمتر از يك ماهگیسن مناس  برای انجام  -1

 (1، 3، 1است )قانون  ماهگی 1 كمتر از

 3غربالگری كودك زير يکماه ضروری است اما چنانچه كودكی در اين سن مورد غربالگری قرار نگرفت، حداكثر تاا   -2

 توان اين كار را برای وی انجام داد.ماهگی می

 

 :روش اجرا در کشور

کاه برناماه غرباالگری شانوايی ناوزادان و      در حال حاضر براساس شرايط و امکانات موجود در كشور و با توجه باه اين 

 باشد، بهترين روش اجرايی در سطح كشور، روش سری است.شیرخواران يك برنامه كشوری می

گیارد(.  در هر مرحله سه بار صورت می TEOAEشود )انجام می TEOAEدر اين روش در ابتدا برای كلیه نوزادان 

 شوند: )رجو( به دياگرام پیوست(شرح زير تقسیم می سپس براساس نتاي  حاصله كودكان به سه دسته به

 بندی كلی نوزادان به دو دسته نوزادان با وجاود عوامال خطار   در اين گروه با توجه تقسیم ( کودکان با پاسخ گذر:1

(high Risk)  و نوزادان بدون وجود عوامل خطر(well baby):به ترتی  زير عمل خواهد شد ، 

                                                 
  شود. ها رجوعبخش تعريف واژهبه تعريف روش سري و روش موازي در 



: ضمن ارائه بروشور آموزشی )حاوی اطالعاتی در زمینه مراحل مختلف (Well baby)خطر نوزاد بدون عوامل  -الف 

باشد شود و در مواردی كه نیاز به انجام غربال مجدد )پس از ترخیص( میتکامل شنیداری شیرخوار( به خانواده، ترخیص می

 به والدين كلیه كودكان يادآوری شود.

بايست در كوتااهترين زماان ممکان و حاداكثر تاا ياك       : اين نوزادان می(high risk)نوزاد دارای عوامل خطر  -ب 

 قرار گیرند. AABRماهگی مورد آزمون 

شود كه براساس تعاريف موجود در ايان دساتورالعمل حاداقل دارای    بندی میطبقه high riskتوجه: نوزادی در گروه 

 يك عامل خطرساز از نظر شنوايی باشد

گیرند، بايد در كوتاهترين زمان ممکن و حاداكثر  كلیه كودكانی كه در اين گروه قرار می :( کودکان با پاسخ ارجاع2

 قرار گیرند. AABRتا سن يك ماهگی مورد آزمون 

 شوند:به دو دسته تقسیم می AABRاين كودكان پس از انجام آزمون 

بندی كلی ناوزادان باه دو دساته    در خصوص اين كودكان نیز با توجه به تقسیم :AABR كودكان با پاسخ گذر -الف 

 خطر به ترتی  زير عمل خواهد شد: عواملو نوزادان بدون  عوامل خطردارای نوزادان 

نوزادان بدون عوامل خطر: ضمن ارائه جزوه آموزشی )حاوی اطالعات در زمینه مراحل مختلاف تکامال شانیداری     -1

 شوند.نوزاد( به خانواده، ترخیص می

، بايد بطور مرت  پیگیری شاوند )در ساال   AABRامل خطر: اين نوزادان علیرغم گذر از آزمون نوزادان دارای عو -2

مااهگی ماورد    31ماهگی و در سال ساوم قبال از    18ماهگی، در سال دوم قبل از  1ماهگی و قبل از  1اول دو بار قبل از 

یصای بارای آنهاا انجاام شاود و      تشخ ABRقرار گیرند( و در صورت ضرورت حداقل يکبار آزمون  AABRآزمون مجدد 

 مراحل تکامل شنیداری نوزاد در هر بار انجام غربال بررسی گردد.

 :AABR كودكان با پاسخ ارجا( -ب 

شیرخواران مطمئنًا دارای مشاکل شانوايی هساتند و باياد هرچاه ساريعتر بارای ارزياابی تشخیصای باه            اين گروه از

ماهگی تشخیص بیمااری   3باشد، ارجا( شوند و حداكثر تا سن ستانی مینزديکترين مركز تشخیصی كه مورد تأيید كمیته ا

 كودك مشخص شود.

 

                                                 
  شود. ها رجوعبخش تعريف واژهبه تعريف نوزاد داراي عوامل خطر در 



 

در گروهی از كودكان بنابر داليلی از قبیل وجود مايع در داخل گوش، وجود سر و صادا   ( کودکان با پاسخ ناکامل:3

پاذير  بار تست از كودك امکاان  3انجام در محیط، كالیبره نبودن دستگاه، شرايط نامناس  كودك، عدم پذيرش والدين و ... 

گردد. اين گروه از كودكان بايد در اولین فرصت و با فاصله يك هفته برای انجام غربالگری مجدداً مراجعاه نمايناد. در   نمی

انجام شود. در اين حالت كودكان به دو گروه با پاسخ گاذر و پاساخ ارجاا(     TEOAEاين مراجعه مجدد برای آنها سه بار 

 گردند.م میتقسی

 شوند.كودكان با پاسخ گذر و بدون عوامل خطر ضمن دريافت جزوه آموزشی ترخیص می

 شود.انجام می AABRبرای كودكان با پاسخ گذر و دارای عوامل خطر و كودكان با پاسخ ارجا(، 

 انجام شود. AABRتست شد بايد هرچه سريعتر  ناكاملاگر پاسخ كودك باز هم 



 :چند نکته

 يابی هر دو گوش:( ارز1

در صورتی كه كودكی برای غربال مجدد مراجعه كند بايد هر دو گوش معاينه شود حتی اگر در مراجعه قبلی پاساخ معايناه   

 ارجا( بوده است. يك گوشفقط در 

 ( پذيرش مجدد:2

 اد در كمتار از اگر برای نوزادی غربالگری شنوايی انجام شاده و پاساخ آن گاذر اعاالم شاد در صاورتیکه ايان ناوز         -الف 

سه ماهگی بنابر داليلی نیاز به تعويض خون پیدا كرد و يا دچار عفونت شده و كشت خون وی مثبت باوده و ياا اينکاه باه     

 بايستی سريعاً پس از ترخیص مجدداً مورد غربال قرار گیرد.مننژيت مبتال گرديد می

 ( ارزيابی تکامل كالمی و شنیداری كودك:3

 ( توسط فرد غربالگر كنترل شود.3یداری و زبان )پیوست شماره عالئم رشد و تکامل شن

 ( ارزيابی پزشکی: 1

در صورتیکه اختالل شنوايی كودكی مورد تأيید قرار گرفت بايد حتماً مشاوره ژنتیکی برای وی انجام شاود، مركاز مشااوره    

.. بررسای كناد. ضامناً در صاورتیکه كاودك      های آشر، استئوپتروز و نوروفیبرومااتوز و . ژنتیك بايد كودك را از نظر سندرم

پزشك، متخصص گاوش و  های با مشکالت چشمی يا مشکالت همراه باشد، بررسی بینايی توسط چشممشکوك به سندرم

 شود.حلق و بینی يا متخصص غدد يا اطفال نیز توصیه می



 1پيوست 

 

 اديولوژيست(:* شرايط مطلوب غربالگري و نحوه اجراي تست )ويژۀ مجري غربالگري يا 

(، ترجیحاً در آغوش مادر و در اتاقی آرام، درحالتی كه با پارچه تمیزی پیچیده شاده،  Stableنوزاد بايد درآرامش كامل )

 باشد تحت آزمون قرار گیرد.خواب و يا خواب میها به صورت ثابت قرار دارد و درحالت نیمهدست

و ياا اتصاال باه     NICUترس بودن نوزاد شامل عدم بستری در دردس، در محیط (noiseصدای زياد ) و سر عدم وجود

 .باشدمی از شرايط ديگررسپیراتور و يا ساير تجهیزات درمانی 

 را در گوش مورد نظر قراردهد. TEOAEاديولوژيست بايستی پروب مربوط به آزمون 

گاذاری، الکترودهاای   وب، بطور همزمان با پرTEOAE/AABRای الزم به ذكر است، در روش غربالگری تك مرحله

AABR  متصل شده و تست با اجرایTEOAE  آغاز و به دنبال آنAABR .انجام می شود 

 باه دنباال هام در    TEOAEانجام حداقل سه باار آزماون    TEOAEنکته حائز اهمیت آن است كه منظور از آزمون 

 :گرددنتاي  به شرح ذيل تفسیر میباشد كه هرگوش )مجزا( می

 

 آزمون اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله نتيجه غربال

+ + + + TEOAE 

+ _ + + " 

- + - _ " 

 

 ، مرحله گذر باشد آزمون مثبت تلقی می گردد.2به طور خالصه اگر در سه بار آزمايش در هر گوش 



 2پيوست 

 :)ويژۀ مجري غربالگري يا اديولوژيست( AABRشرايط و نحوۀ اجراي تست 

بندی عملکرد شنیداری به دو گروه طبیعای و غیرطبیعای و شناساايی ناوزادن     ی نوزادان، دستههدف از غربالگری شنواي

يکی از آزمونهايی است كه كاربرد فراوانی در مبحاث غرباالگری دارد.    AABRبی است. آزمون عص -سی مبتال به افت ح

هاا بررسای   ( ارائاه و پاساخ  30dBHLمعمولی، محرك كلیك با تراز شدت ثابت )معموالً  AABRدر بیماريابی به روش 

دهنده حساسیت شنوايی طبیعی يا نزديك باه طبیعای در   نشان AABRدر  PASSشوند. وجود پاسخ نرمال يا عالمت می

دال بر احتمال وجود خطر افت شنوايی حسی عصبی بوده و نیااز   ABRكیلوهرتز است. عدم وجود  4-1محدوده فركانسی 

 سازد.آشکار میهای تشخیصی بیشتری را به بررسی

ی شنوايی داشاته و در مقابال اخاتالالت    عصب -سی های حتشخیصی حساسیت باال در شناسايی آسی  ABRآزمون 

 شود.ناچیز گوش میانی نسبتاً مصون بوده و به دو طريق هوايی و استخوانی انجام می

جی بودن بلاوغ سیساتم عصابی، اماواج     سازی بیمار در اين روش بسیار مشکل است و نظر به تدرياما از آنجا كه آماده

ABR يابند. امروزه از در بدو تولد، حتی در صورت طبیعی بودن حلزون بطور كامل نمود نمیABR  اتوماتیك(AABR) 

بدنبال ارايه يك محرك كلیك در تراز شدتی ثابت  ABRشود كه در آن پاسخهای بعنوان يك ابزار غربالگری استفاده می

 (.30dBHLشود )معموالً نوزادان نرمال مقايسه می هایثبت و با منحنی

AABR حالت تواند به دو حالت انجام شود. شود. الکترودگذاری میمعموالً با استفاده از سه الکترود سطحی انجام می

ماۀ  الکترود اول روی فرق سر )ورتکس( يا در قسمت میانی پیشانی نزديك خط رويش مو، الکترود دوم و سوم روی نر اول:

الکترود اول بر روی فرق سر )ورتکس( يا در  حالت دوم:گوش چپ و راست و يا روی زائده ماستوئید سمت چپ و راست. 

قسمت میانی پیشانی نزديك خط رويش مو و الکترود دوم بر روی زائدۀ ماستوئید سمت چپ يا راست و الکتارود ساوم بار    

 گیرد. قرار می C7روی مهرۀ گردنی 

 

 

 

 

 (اول)حالت  )حالت دوم(



هرتاز باا    4000تاا   2000است كاه فركانسای در حادود     (Click)، كلیك AABRی مورد استفاده در محرك صوت

هرتز دارد. از آنجا كه كلیك شاروعی ناگهاانی باا زماان خیلای كوتااه و حادود         3000بیشترين انرژی در اطراف فركانس 

10000

1
هاا باشاد. از آنجاا كاه در     عصبی و دريافت همزمان پاسختواند محرك مناسبی برای ايجاد تحريك ثانیه دارد می 

كودكان كمتر از سه سال خصوصاً نوزادان يا كودكان مبتال به نقايص غیرشانیداری )ساخت آزماون( ادياومتری اطالعاات      

هاای شانیداری فراحلزونای باشاد     تواند راهکاری عملی برای ارزياابی راه می ABRدهد كافی و قابل اعتمادی بدست نمی

 دهد.شنوايی محیطی بدست مین اينکه اطالعات سودمندی در خصوص نو( و شکل كمضم



 3پيوست 

 ارزيابی تکامل کالمی و شنيداري کودک

 والدين گرامی:

حتی اگر شنوايی نوزاد شما طبیعی تشخیص داده شد الزم است فهرست زير را نزد خود نگه داريد و هر چند وقت يکبار 

برخاورد  « خیر»بدهید و در صورتی كه به مورد مشکوك يعنی پاسخ « خیر»يا « بله»هر مورد پاسخ آن را مطالعه نموده، به 

باشاد. بخاش اول مرباوط باه     كرديد، حتماً به پزشك مراجعه كنید. الزم به توضیح است اين فهرست شامل دو بخش مای 

 د.باشتوسط كودك می ايجاد صداتوسط شیرخوار و بخش دوم مربوط به  واکنش به صدا

 رفتار کودک
 سن کودک

 ايجاد صدا واکنش به صدا

 مدت كوتاهی پس از تولد
هايی بصورت بیدارشدن و كودك با صدای ناگهانی و بلند واكنش -

 كند.دهد و يا گريه میزدن را نشان میتوقف مکیدن يا پلك
 

 ماهگی 1
به صداهای طوالنی مدت ناگهانی مثل جاروبرقی واكنش نشاان   -
 دهد.می
 كند.با شرو( سر و صدا مکث كرده و گوش می -

 

 ماهگی 1
خنادد و باا   گیاردو ياا مای   با شنیدن صدای آشنا يا مادر آرام مای  -

شنیدن صدای آشنا حتی اگر گويناده را نبیناد، بطارف صادا توجاه      
 كند.می

 كند.هنگامی كه بیدار است، صدا ايجاد می -

  ماهگی 1
ند و موزيکال مانند اَده، آدو، صداهای شبیه خنديدن و صداهای بل -

 كند.دِر، آدا، وه ايجاد می

 ماهگی 1
دهد و ياا اگار سارگرم    فوراً بطرف صدای آشنا واكنش نشان می -

چیز ديگری نباشد به صداهای خیلای آهساته ايجااد شاده، توساط      
 دهد.العمل نشان میاجسام عکس

 

 ماهگی 1
و صداهای خیلی  دهدفعاالنه به صداهای آشنای رومزه گوش می -

 كند.آهسته ايجاد شده در اطراف را جستجو می

ای با كودك برقرار شود كنندههنگامی كه ارتباط دوستانه يا اذيت -
كناد )مانناد دادا، ماماماا( و همچناین تقلیاد      صداهايی را ايجاد مای 

 ملچ كردنكردن و ملچسرفه

 ماهگی 12

 دهد.العمل نشان میبه اسم خود عکس -
باای حتای اگار نبیناد، پاساخ رفتااری       كلماتی مثل نه و باای به  -
 دهد. می
 دهد.بازی را بدون اينکه اشاره كنید، به شما میاسباب -

ممکن است ياك ياا دو كلماه قابال تشاخیص را بکاار ببارد و         -
 كند.صداهای ساده مانند بابا و مامان را تکرار می

 ماهگی 18
 كند.ای را اجرا میدستورات يك مرحله -
 كند.قسمت از بدنش اشاره می 3تا  1به  -

 برد.كلمه را بکار می 21تا  3 -

 سالگی 2
 كند.قسمت از بدنش اشاره می 1به  -
 فهمهد.كلمه يا بیشتر را می 211حدود  -

 برد.كلمه را بکار می 11حداقل  -

  سالگی 3
 برد.محدوده بسیار وسیعی از مجموعۀ لغات را بکار می -
 واند با اشخاص ارتباط كالمی برقرار كند.تمی -

 

                                                 
 د.باشکمتر از آن می منظور سنين ذکر شده در جدول و يا سنين 
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