سالبیستوچهارم/شامره/ 87زمستان 91وبهار92

بهورز

دكتر نســرين آژنگ کارشناس اداره
غدد و متابوليك ،واحد بيماريهاي غيرواگير،
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
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بيماري كمكاري تيروييد نوزادان به كمبود هورمون تيروكسين
در دوران جنيني ،نوزادي و شيرخواري گفته ميشود كه ميتواند
موجب بروز اختاللهاي مهم و شديدي در سيستم مغزي ،عصبي
و اسكلتي مبتاليان شود .اگر مبتاليان در بدو تولد شناسايي
نشده و درمان مناسب نشوند ،بروز عقب ماندگي ،بهدرجات
مختلف ،اجتناب ناپذير است .ويژگي اصلي بيماري این است كه
اغلب نوزادان مبتال در بدو تولد كام ً
ال طبيعي بهنظر مي رسند
و نشانهای از وجود بيماري ندارند .زیرا مقداري از تيروكسين
مادري از طريق بند ناف به جنين انتقال يافته و نشانههاي باليني
بيماري در جنين ،بروز نمي كند.
در سال  1382برنامه کشوری غربالگری نوزادان طراحي و در
سال 1383بهطور آزمايشی در استان های اصفهان و بوشهر و
شهر شيراز اجرا شد .اجراي آزمايشي برنامه نشان داد که برنامه
طراحی شده قابليت اجرای موفق در کشور را داراست .سپس
« 82ضوابط و الزامهاي ادغام برنامه در سيستم بهداشتی كشور»
تعيين شد .پس از هماهنگی های درون و برون بخشی الزم و
برگزاري سمينارهای توجيهی و کارگاه های آموزشی کشوری برای
معاونان درمان ،بهداشت ،مديران امور آزمايشگاهها ،مديران گروه
بهداشت خانواده ،بيماري ها و کارشناسان غيرواگير دانشگاهها،
در مهرماه سال  ،1384برنامه كشوري غربالگري بيماري كمكاري
تيروييد نوزادان ،با امضای  3تن از مسؤوالن وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در سيستم سالمت کشور ادغام شد.

از زمان شروع برنامه تا پايان تابستان  1391دستاوردهاي زير به
دست آمده است كه در نوع خود منحصر به فرد است:
* بيش از  6/7ميليون نوزاد ايراني و غيرايراني مورد غربالگری قرار
گرفته اند که  50درصد دختر و  50درصد پسر بودهاند.
* بيش از 15هزار بيمار مبتال به بيماري کم کاری تیرويید (شامل
هر دو نوع گذرا و دايمي) شناسایی و تحت درمان قرار گرفتند.
* مطالعات هزينه به سود نشان داد كه اجراي برنامه براي کشور
بسيار سودمند بوده و از صرف هر يك تومان حداقل  22تومان
سود برده مي شود.
* هرسال حداقل  10هزار نمره ضريب هوشي در كشور حفظ
مي شود.
* اجراي برنامه غربالگري بيماري كم كاري تيروييد نوزادان
در ايران نقش بسيار مهمي در سالمت كودكان اين سرزمين
ايفا کرده و با شناسايي به هنگام موارد ابتال و شروع درمان
مناسب توانستهاست از بروز عوارض جدي بيماري پيشگيري
به عمل آورد.
* اجراي اين برنامه عالوه بر اين كه ساليانه از بروز عارضه
عقبماندگي ذهني در مبتاليان جلوگيري ميكند از بروز
مشكالت مهم روحي رواني ،اجتماعي و اقتصادي در خانوادهها
پيشگيري بهعمل ميآورد.
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