دستورالعمل غربالگری
هیپوتیروئیدی نوزادان

ثشًبهِ وـَسي غشثبلگشي ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى :هتي آهَصؿی ثَْسص
تيشٍئيذ چيست ؟
تيشٍئيذ غذُ وَچىی اػت وِ دسخلَي گشدى لشاسداسد.

ؿىل  :1خبيگبُ تيشٍئيذ دس ثذى
كاسغذُ تيشٍئيذ چيست ؟
ٍظيفِ اكلی غذُ تيشٍئيذ تَليذ ٍ تشؿح َّسهًَی ثِ ًبم تيشٍوؼيي دس ثذى هی ثبؿذ.
َّسهَى تيشٍكسيي چِ ًقطي دس تذى داسد؟
َّسهَى تيشٍوؼيي اثشات هْوی دس ػَخت ٍ ػبص ػلَل ّبي هختلف ٍ سؿذ ٍ ًوَ ثذى داسد .اثشات َّسهَى تيشٍوؼيي دس سؿذ ٍ تىبهل هغض
ثؼيبس هْن ٍ هشٍسي اػت .دس كَستی وِ ثِ ّش دليلی ايي َّسهَى دس ثذى تَليذ ًـَد ،يب تَليذ آى ون يب ثِ ؿىل غيش طجيؼی ثبؿذ ،ػَاسم
هختلفی دس ثذى پذيذاس هی گشدد .ايي ػَاسم دس ػٌيي هختلف هتفبٍت ّؼتٌذ .تَليذ ثيؾ اص حذ طجيؼی َّسهَى دس ثذى ػجت ثيوبسي هی ؿَد.
كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ چيست؟
ثِ ّش ػلتی َّسهَى تيشٍوؼيي دس ثذى ًَصاد ،ون ثَدُ ٍ يب ػولىشد طجيؼی ًذاؿتِ ثبؿذ ،ثيوبسي "ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ" ثَخَد هی آيذ.
عالئن كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ كذاهٌذ؟
ػالئوی وِ دس ًَصاداى هجتال ثِ ون وبسي تيشٍئيذ ديذُ هی ؿَد ػجبستٌذ اص :تَلذ ثؼذ اص ّفتِ

42حبهلگی ،يشلبى (صسدي)

طَل وـٌذُ ،ادم دس ًَصاداى هه صدى هؼيف ،ؿيش ًخَسدى ثِ همذاسوبفی ،وبّؾ حشاست ثذى ،اتؼبع ؿىن ،وجَدي دس اًگـتبى دػت ٍ پب،
هـىالت ٍ صخشتٌفؼی ٍ ،صى ًگشفتي ،وبّؾ دفؼبت هذفَع ،يجَػت ،وبّؾ فؼبليتْبي ًَصاد (ثيؾ اص حذ آسام) ،فتك ًبفی ،پَػت خـه ،صثبى
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ثضسي ٍ كذاي گشيِ خـي .ايي ػالئن دس سٍصّبي اٍل تَلذ ثؼيبس ون ٍ غيش اختلبكی ّؼتٌذ .فمط ًَ %5صاداى هجتال ثِ ون وبسي هبدسصادي
تيشٍئيذ دس ّفتِ اٍل ثش اػبع ػالئن ثبليٌی لبثل تـخيق ّؼتٌذ.
چِ هَقع عالئن تيواسي دس ًَصاد ديذُ هي ضَد؟
دس اوثش ًَصاداى هجتال ثِ ايي ثيوبسي ،دس سٍصّبي اٍل صًذگی ،ػالئن ثبسص ثيوبسي ٍخَد ًذاسد ٍ ثب گزؿت صهبى ػالئن ثيوبسي خَد سا ًـبى هی
دٌّذ ،وِ هتبػفبًِ صهبى اص دػت سفتِ ٍ ػَاسم ايدبد ؿذُ اًذ.
عَاسؼ كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ كذاهٌذ؟
سؿذ ٍ تىبهل هغض تب حذٍد  3ػبلگی اداهِ داسد .ثِ ّويي دليل ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ ثبػث ػَاسم خجشاى ًبپزيشي ثش سؿذ ٍ تىبهل هغض ٍ
اػلبة هشوضي هی ؿَد .سؿذ طَلی ٍ لذ ًَصاد ًيض تحت تبثيش ايي ثيوبسي لشاس گشفتِ ٍ وٌذ خَاّذ ؿذ .دس ًتيدِ ايي ثيوبسي ثب ػَاسهی ًظيش:
ػمت هبًذگی رٌّی ،وَتبّی لذ ٍ وبّؾ ؿٌَائی ّوشاُ اػت .ثبتَخِ ثِ ايٌىِ ايي ػَاسم دس كَست ػذم تـخيق صٍدسع ٍ ػذم ؿشٍع
دسهبى ثوَلغ خجشاى ًبپزيش ّؼتٌذ .لزا غشثبلگشي ًَصاداى دس ػٌيي  3-5سٍص ثؼذ اص تَلذ اص اّويت ثؼيبس صيبدي ثش خَسداس اػت .دسهبى ثوَلغ ٍ
كحيح اص ثشٍص ػَاسم ايي ثيوبسي خلَ گيشي هی وٌذ.
علت تيواسي چيست؟
ػلت اكلی ثشٍص ثيوبسي ون وبسي هبدس صادي تيشٍئيذ ًب ؿٌبختِ اػت ،اهب ووجَد يذ ٍ اصدٍاج ّبي فبهيلی اص ػَاهل هَثش ثِ ؿوبس هی سٍد.
افضايص گزساي  TSHچيست؟
ًَصاداًی وِ َّسهَى  TSHآًْب دس ثذٍ تَلذ ثبال ثَدُ ٍ دس ّفتِ دٍم يب پغ اص آى ثذٍى دسهبى يب پغ اص لطغ ؿذى داسٍ طجيؼی هی گشدد هجتاليبى
ثِ افضايؾ گزساي ً TSHبهيذُ هی ؿًَذ.
تشاي جلَگيشي اص تشٍص عَاسؼ كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ دس ًَصاداى چِ تايذ كشد؟
ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ يىی اص ؿبيؼتشيي ػلل لبثل پيـگيشي ػمت هبًذگی رٌّی اػت ٍ ثشاي خلَگيشي اص ثشٍص ػَاسم ثيوبسي دس
ًَصاداى ،ثبيذ تـخيق دس ّوبى سٍصّبي اٍل صًذگی دادُ ؿذُ ٍ دسهبى دس اػشع ٍلت ،ثب لشف لَتيشٍوؼيي ،آغبص گشدد.
آيا تشٍص ايي تيواسي دس ًَصاد تا سٍش صًذگي ٍالذيي استثاط داسد؟
خيشّ ،يح گًَِ استجبطی ثيي سٍؽ صًذگی ٍالذيي ثب ثشٍص ثيوبسي ون وبسي هبدس صادي تيشٍئيذ دس ًَصاداى هجتال ؿٌبختِ ًـذُ اػت.
چشا تايذ ّوِ ًَصاداى دس سٍص  3-5تَلذ تشاي تيواسي كن كاسي هادس صادي تيشٍئيذ غشتالگشي ضًَذ؟ ثؼلت ايٌىِ ثيوبسي ون
وبسي هبدس صادي تجشٍئيذ دس اٍايل تَلذ هؼوَآل ثذٍى ػالهت اػت ٍ اص طشفی تـخيق ديشسع ٍ ديش ؿشٍع وشدى دسهبى (ثؼذ اص  28سٍص تَلذ)
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هَخت ثشٍص ػَاسهی چَى ػمت هبًذگی رٌّی هی ؿَد .ثِ ّويي داليل ،ثبيذ توبم ًَصاداى دس سٍصّبي  3-5تَلذ غشثبلگشي ؿًَذ تب اگش ثِ ايي
ثيوبسي هجتال ّؼتٌذ ،ثب ؿشٍع دسهبى ثِ هَلغ اص ػمت هبًذگی رٌّی پيـگيشي ؿَد.
آيا عذم ٍجَد ساتقِ تيواسي كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ دس خاًَادُ ،تِ ايي هعٌي است كِ ًَصاد ًياص تِ غشتالگشي ًذاسد؟
ػذم ٍخَد ػبثمِ ثيوبسي ون وبسي هبدس صادي تيشٍئيذ دس خبًَادُ ،دليلی ثشاي اًدبم ًذادى غشثبلگشي دس ًَصاد ًيؼت ٍ ًجبيذ ّيچ ًَصادي سا اص
غشثبلگشي هحشٍم وشد.
آيا اًجام غشتالگشي كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ تا ًوًَِ گيشي اص پاضٌِ پا ،تشاي ًَصاد خطشي داسد؟
اًدبم غشثبلگشي اص پبؿٌِ پب ّيچگًَِ خطشي ثشاي ًَصاد ًذاسد ٍ وبهآل ثی هشس اػت.
اگش ًَصاد ٍا كسي صدُ يا هختػشي تة ٍ سشهاخَسدگي داضتِ تاضذ ،هي تَاى ًوًَِ گيشي اص پاضٌِ پا اًجام داد؟
ثلِ ،تضسيك ٍاوؼي يب اثتالئ ثِ ػشهبخَسدگی هختلش ،هبًغ اص اًدبم غشثبلگشي ًوی ؿَد (دس هَسد ًَصادي وِ دس ثيوبسػتبى ثؼتشي اػت ياب ػابثمِ
ثؼتشي دس ثيوبسػتبى داسد ثبيذ طجك دػتَس الؼول ػول وشد).
آيا ٌّگام ًوًَِ گيشيًَ ،صاد تايذ ًاضتا تاضذ؟
خيشً ،وًَِ گيشي اص پبؿٌِ پب ثشاي غشثبلگشي ون وبسي هبدس صادي تيشٍئيذ ًيبصي ثِ ًبؿتب ثَدى ًذاسد.
آيا پس اص ًوًَِ گيشي اص پاضٌِ پاً ،ياص تِ هشاقثت خاغي است؟
پغ اص ًوًَِ گيشي ،سٍي هحل ًوًَِ گيشي گبص پبويضُ اي لشاس دادُ ٍ هختلشي فـبس دّيذ .گبص سا ثِ هذت  5دليمِ دس هحل ًگبُ داؿاتِ ،پاغ اص
آى ثشداسيذ .ثدض ايي هشالجت خبف ديگشي ًجبص ًيؼت.
آيا هثثت ضذى آصهايص غشتالگشيً ،طاى دٌّذُ اتتالء تِ تيواسي كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ است؟
هثجت ؿذى آصهبيؾ غشثبلگشيً ،ـبى هی دّذ وِ هوىي اػت ايي ًَصاد هجتال ثِ ثيوبسي ون وبسي هبدس صادي تيشٍئيذ ثبؿذ .اًدبم آصهبيؾ
تىويلی (وِ ثب اػتفبدُ اص خَى ٍسيذي اػت) تـخيق سا لطؼی هی وٌذ .ايي آصهبيؾ ثبيذ ثذٍى فَت ٍلت اًدبم ؿَد ٍ ثؼيبس هْن ٍ هشٍسي
اػت.
آيا دسهاى اص تشٍص عقة هاًذگي رٌّي دس ًَصاد هثتال جلَگيشي هي كٌذ؟
ثلِ ،خَؿجختبًِ ؿشٍع دسهبى ثِ هَلغ (لجل اص  28سٍصُ گی ًَصاد) ,اص ثشٍص ػمت هبًذگی رٌّی دس ًَصاد هجتال ثِ ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي
تيشٍئيذ خلَگيشي هی وٌذ.
آيا هػشف تِ هَقع ٍ دسست داسٍ هي تَاًذ اص تشٍص عقة هاًذگي رٌّي دس ًَصاد هثتال تِ كن كاسي تيشٍئيذ جلَگيشي
كٌذ؟
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ثلِ ،هلشف داسٍ ثبيذ طجك دػتَس پضؿه ثبؿذ ٍ توبم تَكيِ ّبي ٌّگبم هلشف لشف سػبيت ؿَد.
تَخِ داؿتِ ثبؿذ وِ ًجبيذ ثِ تَكيِ اطشافيبى همذاس لشف سا تغييش داد.
پغ ثب هلشف ثِ هَلغ ٍ دسػت لشف لٍَتيشٍوؼيي هی تَاى ػالٍُ ثش خلَگيشي اص ػمت هبًذگی رٌّی اص وَتبّی لذ ٍ ػَاسم ديگش ايي
ثيوبسي خلَگيشي وشد.
ًحَُ هػشف داسٍي لٍَتيشٍكسيي چگًَِ است؟
داسٍي لٍَتيشٍوؼيي ثِ كَست لشف ٍخَد داسد ٍ همذاس هلشفی آى سا پضؿه هؼبلح تؼييي هی وٌذ .همذاس لشف تدَيض ؿذُ ثبيذ هوي سػبيت
دليك دػتَسات هلشف ؿَد.
سٍش هػشف :همذاس لشف تدَيض ؿذُ ،دس ؿيش هبدس ٍ يب آة حل ؿذُ ٍ ثِ ًَصاد خَساًذُ ؿَدًَ .صاد ثبيذ يه ػبػت لجل اص هلشف لشف تب
يىؼبػت ثؼذ اص آى چيضي ًخَسد.
آيا قشظ لٍَتيشٍكسيي تا داسٍّاي ديگشتذاخل داسد؟
لطشُ آّي ٍ هَلتی ٍيتبهيي ًجبيذ ّوضهبى ثب لشف لٍَتيشٍوؼيي هلشف ؿًَذ .ثبيذ ثيي هلشف ايي داسٍّب ٍ هلشف لشف لٍَتيشٍوؼيي حذالل
 12ػبػت فبكلِ ثبؿذ.
آيا هػشف ّوضهاى ضيشّايي داساي تشكيثات سَيا (هثل ايضٍهيل) ّوضهاى تا قشظ لٍَتيشٍكسيي تالهاًع است؟
هلشف ّوضهبى ؿيشّبيی داساي تشويجبت ػَيب (هثل ايضٍهيل) ثب لشف لٍَتيشٍوؼيي ,هی تَاًذ خزة لٍَتيشٍوؼيي سا هختل ًوبيذ .ثِ ّويي دليل,
فبكلِ حذالل يه ػبػت لجل ٍ ثؼذ اص هلشف سا ثبيذ سػبيت وشد.
آيا اًجام آصهايطْاي َّسهَى ّاي تيشٍئيذ تطَس هكشس ضشٍسي است؟
ثلِ ،وَدن هجتال ثِ ون وبسي تيشٍئيذ ثبيذ ظجك دػتَسالؼول صيش هَسد آصهبيؾ لشاس گيشد


ّ 4 ٍ 2فتِ ثؼذ اص ؿشٍع دسهبى



ّش  1هبُ دس طَل  6هبُ اٍل صًذگی



ّش  2هبُ دس طَل  6هبُ دٍم صًذگی



ّش  3هبُ ثيي ػٌيي  12تب  36هبّگی



ّش  6هبُ ثؼذ اص  36هبّگی (دس كَست اثتال وَدن ثِ ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ دائوی)
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اًدبم آصهبيـْب ثشاي اطالع اص وبفی ثَدى همذاس لشف لٍَتيشٍوؼيي الصم اػت ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبيح آصهبيـْب ,همذاس لشف لٍَتيشٍوؼيي هلشفی
تَػط ,پضؿه ,تؼييي هی ؿَد.
هػشف قشظ لٍَتيشٍكسيي دس ًَصاد هثتال تِ كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ ،تا چِ ٍقت اداهِ داسد؟
فمط ثِ دػتَس پضؿه ،لشف لٍَتيشٍوؼيي ون ،صيبد ٍ يب لطغ ؿَد .هؼوَال" هلشف لشف لٍَتيشٍوؼيي ثبيذ تب  3ػبلگی وَدن اداهِ يبثذ.
ػپغ پضؿه داسٍ سا لطغ وشدُ ٍ پغ اص ّ 4فتِ آصهبيؾ َّسهًَی تيشٍئيذ اًدبم هی ؿَد.
ػپغ ثب تَخِ ثِ خَاة آصهبيؾ ،پضؿه تـخيق هی دّذ وِ وَدن ديگش ًيبصي ثِ داسٍ ًذاسد ٍ يب ثبيذ تب پبيبى ػوش لشف لٍَتيشٍوؼيي
هلشف وٌذ.
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صهاى دس جلَ گيشي اص عقة هاًذگي رٌّي
دس ًَصاداى هثتال تِ كن كاسي هادسصادي تيشٍئيذ,
اص طال تا اسصش تش است.
ضشح ٍظايف تَْسص ،دستَس العول غشتالگشي ،پيگيشي ٍ هشاقثت
ٍظبيف ثَْسص دس خبًِ ثْذاؿت دس چْبسچَة ثشًبهِ وـَسي غشثبلگشي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ ثِ ؿشح صيش اػت:
الف :ثَْسصي وِ ػالٍُ ثش ٍظبيف خبف ثَْسص دس ثشًبهِ ،اهش ًوًَِ گيشي سا ًيضاًدبم هی دّذ.
ب :ثَْسصي وِ فمط ٍظبيف خبف ثَْسص دس ثشًبهِ ،سا اًدبم هی دّذ.
الف :ضشح ٍظايف تَْسصي كِ عالٍُ تش ٍظايف خاظ تَْسص دس تشًاهِ ،اهش ًوًَِ گيشي سا ًيضاًجام هي دّذ.
 .1ؿٌبػبيی ٍ آهَصؽ صًبى ثبسداس دس هَسد ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ ٍ ػَاسم آى ٍ تبويذ ثش لضٍم اًدبم غشثبلگشي ًَصاد دس
ػٌيي  3 -5ثؼذ اص تَلذ
 .2آهَصؽ ػوَم هشدم دسثبسُ ثيوبسي ون وبسي تيشٍئيذ ٍ ػَاسم آى
 .3غشثبلگشي ًَصاداى دس سٍص  3 -5ثؼذ اص تَلذ ؿبهل :تىويل فشم اطالػبت وبغز فيلتش(فشم ؿوبسُ ً ،)1وًَِ گيشي اص پبؿٌِ پب ،خـه
وشدى ًوًَِ اخز ؿذُ ،دس دهبي اتبق دس هذت ػِ ػبػت ،دس پبوت هخلَف گزاؿتي
 .4اسػبل ًوًَِ ّب ثِ آصهبيـگبُ غشثبلگشي اػتبى اص طشيك پؼت پيـتبص
 .5دسيبفت ًتيدِ غشثبلگشي
 .6فشاخَاى ،اسخبع ٍ پيگيشي ًَصاداى هـىَن [ثب آصهبيؾ غشثبلگشي هثجت ( TSHهؼبٍي يب ثـتش اص  ]5 mU/دس اػشع ٍلت ثش
اػبع دػتَسالؼول
 .7ثجت ٍ گضاسؽ اطالػبت
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ثشًبهِ وـَسي غشثبلگشي ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى :هتي آهَصؿی ثَْسص
 .8پيگيشي هؼتوش ثيوبساى هجتال ثِ CH

دستَسالعول:
 .1ؿٌبػبيی ٍ آهَصؽ صًبى ثبسداس دس هَسد ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ ٍ ػَاسم آى ٍ تبويذ ثش لضٍم اًدبم غشثبلگشي ًَصاد دس
ػٌيي  3 -5ثؼذ اص تَلذ
صًبى ثبسداس ثِ ػٌَاى سوي اكلی ثٌيبى خبًَادُ ٍ تَخِ ٍيظُ ثِ ػالهت ًَصادؿبى ثبيذ دس هَسد ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ آگبُ ؿذُ ٍ دس
خلَف اًدبم غشثبلگشي اص پبؿٌِ پب طی سٍصّبي  3-5تَلذ حؼبع ؿًَذ .ايدبد ًگشؽ هثجت دس افشاد دس افضايؾ پَؿؾ غشثبلگشي ًمؾ ثؼضايی
داسد.
آهَصؽ دس هَسد ػالهت ًَصاداى ،دس طی دٍساى ثبسداسي ثؼيبس هَثش ثَدُ ٍ ثيـتشيي تبثيش سا دس هبّْبي آخش ثبسداسي داسد .آهَصؽ ثبيذ ّن ثِ
سٍؽ چْشُ ثِ چْشُ ٍ ّن گشٍّی اًدبم ؿَد .ثَْسص ثبيذ آهَصؿْبي دادُ ؿذُ سا دس پشًٍذُ خبًَاس ،دس فشم صًبى ثبسداس ثجت ًوبيذ.
 .2آهَصؽ ػوَم هشدم دسثبسُ ثيوبسي ون وبسي تيشٍئيذ ٍ ػَاسم آى
پيـگيشي اص ػَاسم ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ ٍ وٌتشل آى دس همبيؼِ ثب ػبيش ثيوبسيْبي طًتيه ،آػبى تش ٍ ّضيٌِ ّبي آى ووتش ٍ
اثشات آى ثؼيبس هلوَع تش اػت .لزا آهَصؽ ػوَم هشدم هْن ٍ دس ثْجَد سًٍذ غشثبلگشي ثؼيبس ووه وٌٌذُ اػت ٍ ثَْسص ثبيذ اص فشكتْبي
هٌبػت ٍ اؿخبف ري ًفَر ثشاي آگبُ ػبصي هشدم اػتفبدُ وٌذ.
 .3غشثبلگشي ًَصاداى دس سٍص  3 -5ثؼذ اص تَلذ ؿبهل :تىويل فشم اطالػبت وبغز فيلتش(فشم ؿوبسُ ً ،)1وًَِ گيشي اص پبؿٌِ پب ،خـه
وشدى ًوًَِ اخز ؿذُ ،دس دهبي اتبق دس هذت ػِ ػبػت ،دس پبوت هخلَف گزاؿتي
تزكش هْن :هحل ًوًَِ گيشي هی تَاًذ خبًِ ثْذاؿت ،هشوض ثْذاؿتی دسهبًی ٍ يب ّش هحل ديگشي وِ ثؼٌَاى هحل اًدبم ًوًَِ گيشي اص طشف
هؼئَل ثشًبهِ اػالم ؿذُ اػت ،ثبؿذ.
ثشاي تـخيق ثِ هَلغ ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى ٍ پيـگيشي اص ػَاسم خجشاى ًبپزيش آى ،ثَْسص
ثبيذ اص توبم هبدساى ثخَاّذ وِ ًَصاداى خَد سا طی سٍصّبي  3-5ثؼذ اص تَلذ خْت ًوًَِ گيشي ثِ خبًِ ثْذاؿت ثيبٍسًذ.
دس كَستی وِ ًوًَِ گيشي دس هحلی غيش اص خبًِ ثْذاؿت اًدبم هی گيشيذ ،ثَْسص هَظف اػت فشم اسخبع ٍ آدسع هحل ًوًَِ گيشي ثشاي
غشثبلگشي سا دس اختيبس ٍالذيي ًَصاد ثگزاسد.
ثب تَخِ ثِ اّويت اًدبم غشثبلگشي دس ّوِ ًَصاداى ،ثَْسص ايي اهش سا ثبيذ ثؼيبس هْن داًؼتِ ٍ ثشاي تحمك آى ،توبم ػؼی ٍ وَؿؾ خَد سا اػوبل
ًوبيذ.
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ثشًبهِ وـَسي غشثبلگشي ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى :هتي آهَصؿی ثَْسص
پغ اس آٍسدى ًَصاد ثشاي ًوًَِ گيشي ثِ خبًِ ثْذاؿت ثَْسص هَظف اػت ثش اػبع دستَسالعول ًوًَِ گيشي اص پاضٌِ پا ًَصاد :قذم تِ
قذم ػول ًوبيذ.
٭ چٌبًچِ ٍالذييًَ ،صاد سا حتی ثؼذ اص دٍ ثبس پيگيشي دس هَػذ همشس خْت ًوًَِ گيشي اص پبؿٌِ پب ًيبٍسدًذ ،ثَْسص ثبيذ دس اػشع ٍلت ثِ هٌضل
ًَصاد هشاخؼِ ٍ ًوًَِ اص پبؿٌِ پب سا دس هٌضل تْيِ ًوبيذ.
 .4اسػبل ًوًَِ ّب ثِ آصهبيـگبُ غشثبلگشي اػتبى اص طشيك پؼت پيـتبص
پغ اص اتوبم هشاحل ًوًَ ِ گيشي ،پبوت حبٍي ًوًَِ سا ثِ دفتش پؼت هحل تحَيل دّيذ ٍ سػيذ پؼت پيـتبص دسيبفت ًوبييذّ .ضيٌِ اي
پشداخت ًىٌيذ.
 .5دسيبفت ًتيدِ غشثبلگشي
دس كَست هـىَن ثَدى خَاة آصهبيؾ غشثبلگشيً ،تيدِ ثلَست فَسي ٍ اص طشيك هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثِ اطالع ًوًَِ گيشي هی
سػذ.
دس كَست طجيؼی ثَدى خَاة آصهبيؾ غشثبلگشيً ،تيدِ ثبيذ ثِ كَست وتجی حذاوثش ظشف هذت ّ 2فتِ ثِ دػت ًوًَِ گيش ثشػذ .دس
كَست ػذم دسيبفت خَاة آصهبيـبتً ،وًَِ گيش هَظف اػت وِ ثلَست تلفٌی اص آصهبيـگبُ غشثبلگشي اػتبى ٍ يب هشوض ثْذاؿت
ؿْشػتبى پيگيشي ًوبييذ.
 .6فشاخَاى ،اسخبع ٍ پيگيشي ًَصاداى هـىَن [ثب آصهبيؾ غشثبلگشي هثجت ( TSHهؼبٍي يب ثـتش اص  )5 mU/دس اػشع ٍلت ثش
اػبع دػتَسالؼول
پغ اص دسيبفت ًتيدِ غشثبلگشي اص آصهبيـگبُ غشثبلگشي اػتبى ،چٌبًچِ ًتيدِ آصهبيؾ  TSHهؼبٍي يب ثـتش اص  )5 mU/ثَد ،ثبيذ ّشچِ
ػشيؼتش ًَصاد سا ثِ فَوبل پَيٌ ت ؿْشػتبى ٍ يب پضؿه ػوَهی هشوض ثْذاؿتی دسهبًی اسخبع دّيذ ٍ تب حلَل ًتيدِ ًَصاد سا پيگيشي
ًوبييذ.
 .7ثجت ٍ گضاسؽ اطالػبت
فشم آهبس هبّيبًِ ثبيذ ثب دلت ٍ ّوِ هبِّ طجك ثشًبهِ صهبًجٌذي ػبيش آهبس هبّيبًِ ثِ هشوض ثْذاؿتی دسهبًی اسػبل ؿَد.
 .8پيگيشي هؼتوش ثيوبساى هجتال ثِ CH
ثب تَخِ ثِ اّويت دسهبى دس ًَصاداى هجتال ثِ ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ ػَاسم خجشاى ًبپزيش ايي ثيوبسيًَ ،صاد هجتال ثبيذ طجك ثشًبهِ
صهبًی هشالجت اص اطفبل صيش  6ػبل (صيش  36هبّگی -ثش اػبع دػتَسالؼول) پيگيشي ٍ اسخبع ؿَد ٍ فشم ؿوبسُ  16 ٍ15پيگيشي ثيوبسيْب
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ثشًبهِ وـَسي غشثبلگشي ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى :هتي آهَصؿی ثَْسص
ثشاي آًْب تىويل ؿَد .الصم ثِ روش اػت وِ پغ اص  36هبّگی ٍ دس كَست تبييذ ون وبسي هبدسصادي دائوی ،ثيوبس ثبيذ تب پبيبى ػوش طجك
دػتَس پضؿه هشالجت ٍ پيگيشي ؿَد.
ب :ضشح ٍظايف تَْسصي كِ فقط ٍظايف خاظ تَْسص دس تشًاهِ ،سا اًجام هي دّذ.


ؿٌبػبيی ٍ آهَصؽ صًبى ثبسداس دس هَسد ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ ٍ ػَاسم آى ٍ تبويذ ثش لضٍم اًدبم غشثبلگشي ًَصاد دس
ػٌيي  3 -5ثؼذ اص تَلذ



صًبى ثبسداس ثِ ػٌَاى سوي اكلی ثٌيبى خبًَادُ ٍ تَخِ ٍيظُ ثِ ػالهت ًَصادؿبى ثبيذ دس هَسد ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ آگبُ
ؿذُ ٍ دس خلَف اًدبم غشثبلگشي اص پبؿٌِ پب طی سٍصّبي  3-5تَلذ حؼبع ؿًَذ .ايدبد ًگشؽ هثجت دس افشاد دس افضايؾ پَؿؾ
غشثبلگشي ًمؾ ثؼضايی داسد.



آهَصؽ دس هَسد ػالهت ًَصاداى ،دس طی دٍساى ثبسداسي ثؼيبس هَثش ثَدُ ٍ ثيـتشيي تبثيش سا دس هبّْبي آخش ثبسداسي داسد .آهَصؽ ثبيذ
ّن ثِ سٍؽ چْشُ ثِ چْشُ ٍ ّن گشٍّی اًدبم ؿَد .ثَْسص ثبيذ آهَصؿْبي دادُ ؿذُ سا دس پشًٍذُ خبًَاس ،دس فشم صًبى ثبسداس ثجت
ًوبيذ.



آهَصؽ ػوَم هشدم دسثبسُ ثيوبسي ون وبسي تيشٍئيذ ٍ ػَاسم آى



پيـگيشي اص ػَاسم ثيوبسي ون وبسي هبدسصادي تيشٍئيذ ٍ وٌتشل آى دس همبيؼِ ثب ػبيش ثيوبسيْبي طًتيه ،آػبى تش ٍ ّضيٌِ ّبي آى
ووتش ٍ اثشات آى ثؼيبس هلوَع تش اػت .لزا آهَصؽ ػوَم هشدم هْن ٍ دس ثْجَد سًٍذ غشثبلگشي ثؼيبس ووه وٌٌذُ اػت ٍ ثَْسص ثبيذ
اص فشكتْبي هٌبػت ٍ اؿخبف ري ًفَر ثشاي آگبُ ػبصي هشدم اػتفبدُ وٌذ.



ثجت ٍ گضاسؽ اطالػبت



فشم آهبس هبّيبًِ ثبيذ ثب دلت ٍ ّوِ هبِّ طجك ثشًبهِ صهبًجٌذي ػبيش آهبس هبّيبًِ ثِ هشوض ثْذاؿتی دسهبًی اسػبل ؿَد.



پيگيشي هؼتوش ثيوبساى هجتال ثِ CH



ثب تَخِ ثِ اّويت دسهبى دس ًَصاداى هجتال ثِ ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ ػَاسم خجشاى ًبپزيش ايي ثيوبسيًَ ،صاد هجتال ثبيذ طجك ثشًبهِ
صهبًی هشالجت اص اطفبل صيش  6ػبل (صيش  36هبّگی -ثش اػبع دػتَسالؼول) پيگيشي ٍ اسخبع ؿَد ٍ فشم ؿوبسُ  16 ٍ15پيگيشي ثيوبسيْب
ثشاي آًْب تىويل ؿَد .الصم ثِ روش اػت وِ پغ اص  36هبّگی ٍ دس كَست تبييذ ون وبسي هبدسصادي دائوی ،ثيوبس ثبيذ تب پبيبى ػوش
طجك دػتَس پضؿه هشالجت ٍ پيگيشي ؿَد.
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ثشًبهِ وـَسي غشثبلگشي ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى :هتي آهَصؿی ثَْسص
تزكش هْن :دس كَستی وِ ًوًَِ گيشي دس هحلی غيش اص خبًِ ثْذاؿت اًدبم هی گيشيذ ،ثَْسص هَظف اػت فشم اسخبع ٍ آدسع هحل ًوًَِ
گيشي ثشاي غشثبلگشي سا دس اختيبس ٍالذيي ًَصاد ثگزاسد.
٭حتی دس كَستی وِ هحلی غيش اص خبًِ ثْذاؿت هحل ًوًَِ گيشي اػت ،ثبص ّن ثَْسص ٍظيفِ داسد وِ ًَصاد هتَلذ ؿذُ دس دُ هحل خذهت خَد
سا پيگيشي وشدُ ٍ اص اًدبم ًوًَِ گيشي دس ٍي دس صهبى همشس اطويٌبى حبكل ًوبيذ.

دستَس العول تْيِ ًوًَِ اص پاضٌِ پاي ًَصاد :قذم تِ قذم
ّذف اص ايي غشتالگشي ,ضٌاخت تيواسي كن كاسي هادس صادي تيشٍئيذ جلَگيشي اص تشٍص عقة هاًذگي رٌّي دس ًَصاداى
است ثٌبثش ايي:


اص ّوِ ًَصاداًی وِ صًذُ هتَلذ ؿذُ اًذ ثذٍى تَخِ ثِ صهبى تشخيق اص صايـگبُ ثبيذ ًوًَِ گيشي اًدبم ؿَد.



هْوتشيي ًىتِ دس ًوًَِ گيشي صهبى ٍ اػتفبدُ كحيح اص وبغز فيلتش اػت.



صهبى ثٌذي دس ثشًبهِ غشثبلگشي ٍ كحت ػول خًَگيشي خيلی هْن اػت.



ًَصاداًی وِ داساي ؿشايط ريل ثبؿٌذ ػالٍُ ثش ًوًَِ گيشي دس سٍصّبي  3-5يه ّفتِ ثؼذ يؼٌی دس سٍصّبي ً 10-15يض هدذداً اص آًْب
ًوًَِ گيشي ثِ ػول خَاّذ آهذ :
ًَ oصاداى ًبسع
ًَ oصاداى ون ٍصى(ووتش اص  2500گشم)

(دس ًَصاداًی وِ ٍصى ووتش اص1400گشم داسًذ ثبيذ طَل ػَصى الًؼت ووتش اص 2/4هيلی هتش ثبؿذ),
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ثشًبهِ وـَسي غشثبلگشي ون وبسي هبدسصادي تيشٍييذ ٍ افضايؾ گزساي  TSHدس ًَصاداى :هتي آهَصؿی ثَْسص
ًَ oصاداًی وِ ػبثمِ دسيبفت ٍ يب تؼَين خَى داؿتِ اًذ,
ًَ oصاداًی وِ داسٍّبي خبف هلشف هی ًوبيٌذ  .هثل دٍپبهيي,
ًَ oصاداًی وِ ػبثمِ ثؼتشي دس ثيوبسػتبى داسًذ,
 oدس دٍ ٍ چٌذ للَّب
يبدآٍس هی ؿَد وِ ثِ ّش دليل اص ًَصادً ،وًَِ دٍم تْيِ گشدد ،ؿوبسُ اي خذيذ ثِ ٍي تؼلك ًوی گيشد ,ثلىِ ؿوبسُ لجلی ًَصاد ثب سلن  ٍ 2يب 3
هـخق هی ؿَد .ثؼٌَاى هثبل :چٌبًچِ يه ثبس ًَصاد ثب ؿوبسُ  110آصهبيؾ ؿذُ ٍ ًيبص ثِ آصهبيؾ هدذد داؿتِ ثبؿذ ,ؿوبسُ اي وِ ثِ اٍ دادُ هی
ؿَد ,ؿوبسُ  110-2خَاّذ ثَد (خْت اًدبم ايي اهش تؼذادي وبست ػفيذ ثذٍى ؿوبسُ ,تحَيل هشوض ًوًَِ گيشي خَاّذ ؿذ).
هحل خَى گيشي اص پبؿٌِ پبي ساػت يب چپ (لؼوت ّبي خبسخی پبؿٌِ پب) هطبثك ؿىل صيااااااش هی ثبؿذ.
ثِ ّش دليلی وِ اهىبى خَى گيشي اص پبؿٌِ پب ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ ,اص ًشهِ دػت ثبيذ خًَگيشي اًدبم خَاّذ ؿذ.

ؿىل  :2هحل الًؼت صدى

سًٍذ اًجام ًوًَِ گيشي:
 -1پش كشدى فشم ًوًَِ گيشي:
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اّويت فشم دس چگًَگی تىويل ٍ ًحَُ اًتمبل آى اػت.



هـخلبت ًَصاد سا دليك ٍ خَاًب سٍي فشم هخلَف ثب خَدوبس تىويل ًوبئيذ (فشم ؿوبسُ يه).



فشم ًوًَِ گيشي سا سٍي ػطح كبف تىويل وٌيذ.



ّشگض ثِ وبغز فيلتش دػت ًضًيذ ٍ يب آى سا لوغ ًىٌيذ ,صيشا چشثی پَػت دػت ثبػث آلَدگی وبغز هی ؿَد.



آة الىل ,هَاد ؿيويبئی ,وشم ٍ پَدس دػتىؾ ثبػث آلَدگی وبغز ًوًَِ گيشي هی ؿَد.



لجل اص ؿشٍع ًوًَِ گيشي ؿوبسُ ّبي پشػـٌبهِ ٍ وبست خًَی سا تطجيك دادُ ٍ اص يىؼبى ثَدى آًْب هطوئي ؿَيذ .اطويٌبى اص يىؼبى
ثَدى ؿوبسُ ّب ثؼيبس هْن اػت.

 -2آهادُ كشدى تيواس:


ًَصاد سا دس تخت ًوًَِ گيشي (وبت هخلَف) لشاس دّيذ.



ثشاي خلَگيشي اص آلَدگی هحيط ٍ ػشهبخَسدگی وَدن فمط پبي ًَصاد سا لخت ًوبئيذ.



هحل خَى گيشي (پبؿٌِ پب) ثبيذ اص ػطح للت پبئيي تش ثبؿذًَ .صاد ثب ؿيت  10دسخِ خَاثبًاااذُ ؿَد( .تخت ًوًَِ گيشي هخلَف
داساي ؿيت هٌبػت ثَدُ ٍ ًيبصي ثِ تٌظين ؿيت ًویثبؿذ).



پبؿٌِ پب سا ثب يه گبص يب حَلِ ٍلشم گشم وٌيذ تب خشيبى خَى دس هحل افضايؾ يبثذ (حشاست حذٍد  42دسخِ ػبًتيگشاد ثبػث افضايؾ
خشيبى خَى دس هَهغ هی ؿَد).



دػتْبيتبى سا خَة ؿؼتِ ٍ دػتىؾ دػت وٌيذ.



پبؿٌِ پب سا ثب الىل ايضٍپشٍپبًَل  %70تويض ٍ الىل اهبفی سا ثب گبص پبن وٌيذ (الىل ثبلی هبًذُ سٍي پَػت ًوًَِ سا تحت تبثيش لشاس دادُ
ٍ ثش ًتبيح اصهبيؾ اثش هٌفی هی گزاسد .الىل ثبػث ّوَليض هی ؿَد ٍ دس اطشاف ًوًَِ حلمِ ػشهی ظبّش هی گشدد) ٍ كجش وٌيذ تب دس
خشيبى َّا خـه ؿَد.

 -3سَساخ كشدى پَست:
هحل ضشتِ الًست :حبؿيِ وٌبسي پبؿٌِ پب هطوئي تشيي هحل اػت (هطبثك ؿىل) .ثِ ثخؾ ػمجی پبؿٌِ پب هشثِ ًضًيذ صيشا اػتخَاى خيلی ثِ
پَػت ًضديه اػت.


ثب ووه الًؼت يه ثبس هلشف هشثِ يىٌَاخت ٍ آساهی ثِ هَهغ خًَگيشي ٍاسد ًوبئيذ.
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اص لطشُ اٍل خَى ًجبيذ دس وبست خَى گيشي اػتفبدُ ؿَد .ايي لطشُ ثبيذ دٍس سيختِ ؿَد( .دس كَست توبيل هی تَاى دس ًبحيِ اي غيش
اص هشاوض  4گبًِ دايشُ دس حبؿيِ وبست خًَگيشي ً ،وًَِ تْيِ ؿَد) وبست ّبيی وِ اص لطشُ اٍل اػتفبدُ ًـذُ اًذ لبثل لجَل هی ثبؿٌذ.



لشاس دادى خَى سٍي وبغز فيلتش :لطشُ اٍل سا ثب گبص اػتشيل ٍ تويضي پبن وشدُ (چَى حبٍي هبيؼبت داخل ًؼدی اػت) ٍ ػپغ ثب
فـبسّبي هتٌبٍة ٍ هختلشي وِ ثِ پبؿٌِ پب ٍاسد هی ؿَد لطشُ ثضسگی ؿىل هی گيشد .ثِ هَهغ صخن فـبس ٍاسد ًىٌيذ .وبست ًوًَِ
گيشي سا ثِ لطشُ خَى ًضديه وشدُ تب خَد ثخَد خزة وبغز ؿذُ ٍ پـت ٍ سٍي آًشا ثپَؿبًذ ٍ آًشا اؿجبع وٌذ.



دس كَستيىِ ًوًَِ گيشي دس هحل اًدبم ًـذ ,اص صدى الًؼت هدذد دس ّوبى هحل ثـذت خَدداسي ٍ هحل هٌبػت ديگشي خْت
خَى گيشي اًتخبة ؿَد ٍ ثبيذ اص يه ػت خذيذ ؿبهل :الًؼت اػتشيل ،پٌجِ الىل ٍ گبص اػتشيل اػتفبدُ گشدد.

 -4هشاقثت اص صخن:


ثؼذ اص ًوًَِ گيشي پب سا ثبالي ػطح ثذى ًگِ داسيذ .ثِ هذت  5دليمِ گبص اػتشيل سٍي هحل خًَگيشي گزاؿتِ ؿذُ ٍ ثب دػت فـبس دادُ
ؿَد ،اص صدى چؼت دس هحل خَى گيشي ،ثذليل احتوبل ثشٍص حؼبػيت پَػتی خَدداسي گشدد (هگش ايي وِ چؼت هذ حؼبػيت دس
اختيبس ثبؿذ).

 -5الًؼت ٍ توبم ٍػبيل اػتفبدُ ؿذُ ,ثِ ؿىل ثْذاؿتی هؼذٍم ؿًَذ.
٭ تَجًِ :كات هْن دسًوًَِ گيشي:


خْت ًوًَِ گيشي ًيبص ثِ ًبؿتب ثَدى ًَصاد ًوی ثبؿذ (ّيچ گًَِ آهبدگی خبكی ثشاي اًدبم آصهبيؾ الصم ًيؼت).



هـخلبت ًَصاد سٍي وبست ًوًَِ گيشي (وبغز فيلتش) كشفبً ثبيذ تَػط خَدوبس ًَؿتِ ؿَد .اػتفبدُ اص سٍاى ًَيغ,
خَدًَيغ ,هذاد ٍ  ...هوٌَع اػت.



اص پزيشؽ ًوًَِ ّبي تْيِ ؿذُ خبسج اص ػيؼتن ثشًبهِ غشثبلگشي ,خَدداسي ؿَد.



وبست ًوًَِ گيشي ثِ ّيچ ػٌَاى آغـتِ ثِ هَاد خبسخی ًگشدد.



اص توبع دػت ثب دايشُ ًوًَِ خَى ,خذاً خَدداسي ؿَد.

ٍيژگيْاي ًوًَِ هٌاسة:


ؿىل ًوًَِ ثبيذ دايشُ ثبؿذ.



لطش لىِ خَى ثيؾ اص  5هيلی هتش ثبؿذ.



لىِ خَى اص دٍ طشف ّوؼبى ديذُ ؿَد.
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دٍ لىِ سٍي ّن ًجبؿذ.



دس يه دايشُ ثيؾ اص يه لىِ ًجبؿذ.



وبست آغـتِ ثِ هَاد خبسخی ًجبؿذ.



لىِ ّبي خَى ثذٍى اثش اًگـت ثبؿٌذ.



ػِ لىِ خَى سٍي وبست ًوًَِ گيشي وبفی هی ثبؿذ.

ًوًَِ هٌاسة

ًوًَِ ّاي ًاهٌاسة
ضشايط ًگْذاسي ًوًَِ:


ًوًَِ تْيِ ؿذُ (وبغز فيلتش) سا ثلَست افمی سٍي پبيِ هؼطح (سان) لشاس دّيذ .ثطَسيىااِ لىِ ّبي خَى ثب خبئی توبع پيذا ًىٌٌذ.



حذالل  3ػبػت ٍلت الصم اػت تب ايي وبست ّب دس دهبي  25تب  15اطبق وبهالً خـه ؿَد.



دس صهبى خـه ؿذى ,اص لشاس دادى وبغز ّبي فيلتش دس خشيبى َّاي آلَدُ ثِ دٍد ٍ گشد ٍ غجبس ٍ ّن چٌيي اص گزاؿتي دس هؼشم
حشاست ٍ تبثؾ هؼتمين خَسؿيذ خذاً خَدداسي وٌيذ.



ًوًَِ ّب پغ اص خـه ؿذى دس پبوت ّبي هخلَف پؼت (غيشلبثل ًفَر سطَثت) گزاؿتِ ؿًَذ



ًوًَِ ّبي اخز ؿذُ دس اػشع ٍلت ثِ آصهبيـگبُ غشثبلگشي ٍالغ دس هشوض اػتبى اسػبل ؿًَذ.



دس كَست ػذم اهىبى اسػبل ػشيغ ًوًَِ ,آى سا دس يخچبل ًگْذاسي وٌيذ ٍ دس اٍليي فشكت اسػبل ًوبييذ.

ضشايط اسسال ًوًَِ:
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ًوًَِ ّبي تْيِ ؿذُ دس هشاوض ًوًَِ گيشي ,ثب سػبيت ؿشايط اسػبل (دٍسي اص ًَس ٍ گشهبي ؿذيذ ٍ سطَثت ٍ ثذٍى ايدبد چشٍن دس
وبست ًوًَِ گيشي) ،دس اػشع ٍلت ثِ پؼت پيـتبص تحَيل دادُ ؿَد.



هملذ وليِ ًوًَِ ّب ,آصهبيـگبُ غش ثبگشي ٍالغ دس هشوض اػتبى اػت.



ًوًَِ ّبي خـه ؿذُ ثبيذ دس اػشع ٍلت اسػبل ؿًَذ .ثشاي ايي وبس اص لجل ّوبٌّگی وٌيذ.



پيـٌْبد هی گشدد ثوٌظَس خلَگيشي اص چشٍن ؿذى وبست ّب ،وبست تْيِ ؿذُ دس هحل هخلَف پبوت گزاؿتِ ؿذُ ٍ ثب چؼت
ًَاسي لجِ آى ثبثت ؿَد.

تَجِ :صهاى تٌذي دس اسسال ًوًَِ ّا تسياس حائض اّويت است تاخيش دس ايي اهش يعٌي تاخيش دس تطخيع ٍ دس دسهاى.
دفتش داسي كحيح هْوتشيي هؼئلِ دس غشثبلگشي ًَصاداى اػت ،ػؼی وٌيذ توبم ًتبيح آصهبيـگبّی سا ثب ػيؼتن صهبى ثٌذي ؿذُ دسيبفت وٌيذ
ثِ خلَف اص ًَصاداًی وِ ثِ كَست تىشاسي ًوًَِ گيشي هی و ٌيذ .چٌبًچِ ًتيدِ ثشگـت دادُ ًـذ ُ ثبؿذ ،ثب آصهبيـگبُ غشثبلگشي توبع
ثگيشيذ .اگش آصهبيـگبُ ًوًَِ هدذد دسخَاػت وشد ثبيذ ثِ ػشػت ًوًَِ خذيذ تْيِ ٍ اسػبل گشدد.
ًگبُ داسي فشم ّب دس ثؼتِ ّبي اكلی خَد ٍ لشاسدادى آًْب ثِ كَست يه پْلَ هبهي كحت وبس آًْب ثِ هذت حذالل  2ػبل اػت.
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