ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ

ﻭمراقبتهای ﭘﺲ ﺍﺯﺁﻥ
ﺻﺒﺎ ﻣﺮﺍﺩﯾﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﻬﻮﺭﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﭼﻨﺎﺭ ﺳﻔﻠﯽ
ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩ

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:
zﺍﻫﻤﯿﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ را بیان کنند.
zﺗـﻮﺻـﯿﻪﻫـﺎﯼ ﻻﺯﻡ بـه ﻭﺍﻟـﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
بموقع ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼﻫﺎ را توضیح دهند.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
نوزادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﻦ نــوزاد ﺑﻪ دقــت ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
مراقبتهای بهداشتی تیم سالمت ،قبل از ب ــارداری،
دوران بارداری و سالهای نخست پس از تولد است.

ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ

ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ناشی ﺍﺯ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ

ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺨﯿﺺ
بموقع ﯾﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

پزشک جهت انجام اولین ویزیت انجام میشود.

ﺍﺳﺖ.

ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ در مراقبت  3تا  5روزگی نوزاد ،ارجاع به
ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ،ﮐﻮﺩﮎ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﻫﺪﻑ ﺍﺯ
ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ بموقع ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ و ﻣﺎﺩﺭان در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ
ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍمهـــــا ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿتهـــــای

ﭘﯿﮕﯿﺮﺍﻧﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ
ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻧﺪﻭﮐﺮﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ،ﮊﻧﺘﯿﮏ ،ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮﮊﯾﮏ

ﻭ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ فهرست

ﺑﯿﻤﺎﺭیهــایــی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ

کارکنان ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ

ﮐﻢﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ،ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮﺭﯼ ﻭ ﻓﺎﻭﯾﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ

باوجود ﺗﺸﺨﯿﺺ بهنگام ،ﺩﺭﻣﺎﻥ آن ،ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﻣؤﺛﺮ

ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺪﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﯼ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺪﻩ
ﺩﺭﻭﻥ ﺭﯾﺰ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻏﺪﻩ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﻐﺰﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ (ﺗﯿﺮﻭﮐﺴﯿﻦ) ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ

ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮﺩ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﮐﻢﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ

ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺍﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ

ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﯼ ﺷﯿﻮﻉ ﻧﻘﺺ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺿﺮﻭﺭﯼ

ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺗﻤﺎﻡ
ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ غربالگری ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ

ﻭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ همه ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ

ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼﺳﻪ ﺗﺎ

ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ

ﭘﻮﺷﺶ ﻭﺗﻮﺳﻂ کارکنان ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﻭﯼ

ﮐﺎﻏﺬ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭﻣﻮﺭﺩﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ،ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ

ﮐﻢﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ،ﻓﻨﯿﻞﮐﺘﻮﻧﻮﺭﯼ ﻭﻓﺎﻭﯾﺴﻢ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺍﺳﺖ.
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ﮐﻤﺒﻮﺩ ﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ

ﮐﻤﺒﻮﺩ ﯾﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﯿﺮﺩﻩ
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﯾﺪ ﺩﺭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺕ

ﺍﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺳﺖ و

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺟﻨﯿﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ،ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ،ﮐﻨﺪﯼ

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺑﺮﻭﺯ

ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪو ...ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ مییابد.

ﮐﻤﺒﻮﺩ ﯾﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﯽ

ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ،ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻗﺪﯼ ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮﺍﺭ شود.

ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ
ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺤﺮﮎ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺯﻥ ،ﮐﺪﺭ ﻭ

ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﻮ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ ،ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ،ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻗﺪﯼ ،ﺍﻓﺖ

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺗﯿﺮﻭﮐﺴﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ

ﮐﻤﺒﻮﺩ ﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ

ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ می گویند .ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ
ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮﮒ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﺣﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ

ﮐﻢﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ،ابتال ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻫﻤﯿﺖ

ﻧﺸﻮﺩ ﯾﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﯾﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪﻫﻤﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭروز۳ﺗﺎ  ۵ﺗﻮﻟﺪﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ

ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ عالیم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﮐﻢ ﺍﺳﺖ.

عالیم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ بتدریج ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ  ۶ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺷﯿﺮﺧﻮﺍﺭ ﺑﺮﻭﺯ
ﻣﯽکند .ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ عالیم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ می شود.

ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ
در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ
ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭﺍﮐﺴﻦﺯﺩﻩ

ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺗﺐ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ وجود ندارد.

ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ بیماریها ،ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻧﻮﺯﺍﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ.

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ
ﮐﻢ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎیعترین ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽﻫﺎ
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ
ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻢ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ ﺍﻫﻤﯿﺖ

ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﻢ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﻞ

ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺣﺴﯽ ﻋﺼﺒﯽ

ﺩﻫﯿﺪ .ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ

ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ بموقع ﺩﺭ آنها ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ،

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ،ﮔﺎﺯ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺸﺎﺭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺧﺎﺹ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺎﺯ

ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﯼ ﺩﺭﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ

ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺣﻤﺎﻡ کردن ﻧﻮﺯﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮﺭﯼ
ﻓﻨﯿﻞ ﺁﻻﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﺍﺳﯿﺪ ﺁﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻭ ﺣﻠﻘﻮﯼ است.

ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻓﻨﯿﻞ ﺁﻻنینمی ﺩﺭ  ۸۹ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺷﮑﺎﻝ
ﺩﺭ ﻫﯿﺪﺭﻭﮐﺴﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﻓﻨﯿﻞ ﺁﻻﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ.

ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺁﻧﺰﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﻓﻨﯿﻞ ﺁﻻﻧﯿﻦ ﻫﯿﺪﺭﻭﮐﺴﯿﻼﺯ ﺩﺭ ﮐﺒﺪ

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻨﯿﻞ ﺁﻻﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻭﺯﯾﻦ ﻣﯽشود.
ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ شکل ﺍﺗﻮﺯﻭﻣﺎﻝ مغلوب ﻣﻨﺘﻘﻞ میشود .ﺍﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺫﻫﻨﯽ

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺭﮊﯾﻢ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺍﺯ هوش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ،

ﮐﻢ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ

ﺣﺴﯽﻋﺼﺒﯽﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﯼکهﺩﺭﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ

ﻧﺨﺴـﺖ ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺗﺸـﺨﯿـﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﻮﺩ

ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﺗﻮﺍﻧﺒـﺨﺸﯽ بمـوقع ﺩﺭ آنها

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﯾﺮﺗﺮ

ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽﺷﻮﻧﺪﺩﺭﺁﻥﻫﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
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ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮﺯﺍﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ  1 AABRﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻧﯽ

ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ
ﮔﺴﯿﻞﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ  AABRﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
آنها ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

تمامی ن ــوزادان در بــدو تولد ابتدا از نظر عوامل خطر
ارزیــابــی می شوند وتست غربالگری به روش OAE

2

انجام می شود .در صورتی که نتیجه تست «ارجاع» یا

نوزاد دارای یکی از عوامل خطر باشد ،تست غربالگری
به روش  ،AABRانجام می شود .مــواردی که هر یک از
عوامل خطر را دارنــد حتی اگــر نتیجه « ،AABRگــذر»

باشد ،ضمن ثبت نتیجه آزمون ،ارجاع به پزشک برای
معاینه بیشتر و ارجاع برای انجام تست های تشخیصی

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﻔﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

اودیولوژیک در یکسالگی انجام شود.

آزمون شنوایی  OAEچیست؟
وقتی که صدا به یک گوش سالم وارد می شود حلزون

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻢ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻦ

گــوش پــژواک هایی را تولید می کند .ایــن پــژواک های

ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺩﺭﮐﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ

اگر  OAEوجود داشته باشد و بتوان آن را ثبت کرد دال

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺨﯿﺺ بموقع ﻣﻤﮑﻦ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﻮﺩ ،ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ً
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮﻉ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

حلزونی را گسیل های صوتی گوش یا  OAEمی نامند.
بر عملکرد مطلوب گوش در سطح حلزون شنوایی است.
(نتیجه گذر)

اگر  OAEموجود نباشد یا نتوان آن را ثبت کــرد ،دال

بر آن است که در قسمتی از راه های شنوایی از گوش

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ

خارجی تا حلزون مشکل وجود دارد( .نتیجه ارجاع)

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺩﺭ

اگر ثبت آزمون مطلوب نیست و نمی توان فهمید که آیا

ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ

عنوان نامطئن ثبت خواهد شد.

ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﻭ

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﮔﺴﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ
ﮔﻮﺵ هستند.

ﮔﺴﯿﻞﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﺵ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ
گسیلهای صوتی گوش2. Oto Acoustic emissions :
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جواب آزمون شنوایی «گذر» یا «ارجاع» است .نتیجه به
 OAEدر بدو تولد و قبل از ترخیص از بیمارستان انجام

می شود .زمان الزم برای رسیدن به نتیجه گذر آزمون
 OAEتقریبا ً یک دقیقه است .

پاسخ شنیداری ساقه مغز1. Automated Auditory Brainstem Response :
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آزمون شنوایی ( AABRپاسخ شنوایی ساقه مغز)چیست؟

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ

با رسیدن صــدا به حــلــزون ،در ایــن قسمت صداها به

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﯾﻂ

ایــن پــیــامهــای الکتریکی را بــه مغز میفرستد اولین

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ شکل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

پیامهای الکتریکی تبدیل میشوند .وقتی حلزون گوش

قسمتی که ایــن پیام به آن وارد می شوند ساقه مغز
خوانده میشود .روی پیشانی ،پس گردن و شانه نوزاد
سه حسگر یا الکترود قرار میگیرد .این حسگرها ضرری

برای طفل نــدارد .این الکترودها پیام ها را جمع آوری

کرده و میتوان قضاوت کرد که آیا ساقه مغز به صدای

وارد شده به گوش عکس العمل نشان داده است یا نه.

اگر  AABRوجود داشته باشد (نتیجه گذر) نشان میدهد

که گوش در راههای شنیداری بهطور طبیعی کار می کنند.
اگــر  AABRوجــود نداشته باشد نشان میدهد کــه در

ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ
ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻭ ﭘﺎﯾﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺩﻗﯿﻖ

ﺍﺳﺖ .ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ
ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ :ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼ،

ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﻤﺖ ﻭﺗﻼﺵ ﺗﯿﻢ

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺖ.

قسمتی از راههای شنوایی از گوش خارجی تا ساقه مغز
مشکل وجود دارد( .نتیجه ارجاع)

اگر شرایط انجام آزمون ایدهآل و مناسب نباشد به خاطر
مسایلی مثل حرکت نوزاد یا سرو صدای محیط ،دستگاه

اعالم می کند که پس از رفع مشکل ،مجدد تست انجام
شود AABR .را می توان از بدو تولد انجام داد و تقریبا

 5تا  15دقیقه زمان صرف می شود تا تست در هر دو
گوش انجام شود.

دیگر ارزیابی ها و غربالگری های نوزادی
ارزیــابــی بینایی و غربالگری رتینوپاتی نارسی ،ارزیابی

ژنتیک ،ارزیابی تغذیه و کفایت شیر مادر

1. Automated Auditory Brain Stem Responses
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