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غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ
مقدمه:
بروز سرطان روده بزرگ یک فرآیند چند مرحله اي ا ست و در اثر مجموعه تغییراتی بروز می کند که از غ شا یا اپی تلیوم طبیعی
داخل روده شروع شده و به سمت تکثیر سلولهاي غیرطبیعی می رود .در مرحله بعدي زواید قارچ مانندي به نام پولیپ آدنوماتوز
اتفاق می افتد و سرانجام بدخیمی بروز می کند .علت بروز پولیپ و سرطان بیشتر به دلیل شیوه زندگی نامناسب است که ممکن است
در یک زمینه ژنتیکی ،تاثیرگذاري آنها بی شتر شود اما برخی بیماریهاي ارثی نیز در در صد اندکی از موارد در ایجاد سرطان روده
بزرگ نقش دارند.
در برنامه پیشگیري ،تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ هدف شناسایی و ثبت افراد مشکوك یا مبتال به سرطان روده
بزرگ و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است.
اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ:
براي آموزش خود مراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه هاي پی شگیري و ت شخیص زودهنگام سرطان ها دو ا صل مهم باید آموزش
داده شود:
.1

راه هاي پیشگیري از سرطان

.2

عالیم هشدار دهنده سرطان

عوامل خطر سرطان روده بزرگ و پیشگیری از آن:
عوامل خطر سرطان روده بزرگ را میتوان به دو دسته غیرقابل اصالح و قابل اصالح تقسیم کرد:


عوامل غیرقابل ا صالح عبارتند از :افزایش سن ،سابقه خانوادگی پولیپ یا سرطان روده بزرگ ،بیماریهاي ارثی مانند

پولیپ هاي آدنوماتوز فامیلی ( )FAPیا سرطان کولون ارثی بدون پولیپوز( ،)HNCCبیماري التهابی روده )(IBD
نکته:
.1

باید به افراد آموزش داد که اگر فرد مبتال به سرطان ،به خصوص در فامیل درجه یک (پدر ،مادر ،برادر ،خواهر یا فرزندان) یا

درجه دو (عمه ،عمو ،خاله ،دایی ،پدربزرگ یا مادر بزرگ) دارند ،باید توجه بیشتتتري به عالیم خود داشتتته باشتتند و به ارزیابی هاي
بی شتري از جمله روش هاي غربالگري نیاز دارند .هر چه تعداد فامیل مبتال بی شتر و سن ابتالي آنها پایین تر (به خ صوص زیر  05سال)
باشد ،میزان خطر بیشتر افزایش می یابد.
.2

بی شترآدنوماها هیچ وقت بدخیم نمی شوند ،اما افرادي که سابقه اي از آدنوم ها را دارند ،در معرض خطر باالتر سرطان

روده بزرگ هستند.
.3

بیماري التهابی روده بزرگ یا همان  IBDشامل کولیت اولسراتیو و بیماري کرون ،خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می

دهد.


عوامل خطر قابل اصالالالح مرتبط با شالالیوه زندگی :فعا لیت بدنی ناکافی،افزایش وزن،الکل ،دخانیات،گوشتتتت

قرمز،مصرف کم میوه وسبزیجات
نکته:

-1-|Page

بع ضی از داروها از جمله م صرف آ سپرین و داروهاي ضد التهابی غیر ا ستروئیدي نیز اثرات محافظتی در برابر ابتال به سرطان روده
بزرگ دارند.
ارزیابی:


مشخصات تمامی افراد  05تا  96سال ،که براي ارزیابی فراخوان شده اند ،در سامانه (فرم ارزیابی اولیه) ثبت گردد .



در صورتی که سن فردي زیر  05یا باالي  96سال باشد یا در هر سنی اما در فواصل بین معاینات معمول و به دلیل مشکالت

گوارشی مراجعه کند ،مشخصات او نیز ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر بررسی شود .در این افراد همه ارزیابی ها مطابق دستورالعمل
انجام می شود.


ارزیابی هاي زیر انجام شود و در سامانه (فرم ارزیابی اولیه) ثبت گردد:



خونریزي دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر داشته اید؟



یبوست در طی یک ماه اخیر (با یا بدون اسهال در طی یک ماه اخیر ،درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج)

داشته اید؟


کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه اخیر داشته اید؟

آیا سوابق خانوادگی زیر را دارید؟


سابقه سرطان یا آدنوم روده بزرگ در فامیل درجه یک را دارید؟ (پدر ،مادر ،برادر،خواهر یا فرزندان)



سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه دو که در سن زیر پنجاه سال بروز کرده با شد را دارید؟ (عمه ،عمو ،خاله ،دایی،

مادر بزرگ و پدربزرگ)
آیا سابقه فردی بیماری های زیر را دارید؟


سابقه سرطان روده بزرگ در گذشته



سابقه آدنوم روده بزرگ در گذشته



بیماري کرون یا کولیت اولسروز ) ) (IBDسابقه بیماري التهابی روده بزرگ )

برای فرد تست خون مخفی در مدفوع انجام شود.
تصمیم گیری و اقدام:




در صورتی که پاسخ هر یک از موارد باال یا تست خون مخفی در مدفوع مثبت بود به پزشک ارجاع داده شود.
در صورتی که همه موارد و نتیجه تست منفی باشد ،توصیه می شود پس از دو سال جهت ارزیابی مجدد مراجعه کند.
در همه موارد اصول خودمراقبتی به فرد آموزش داده می شود( .مطابق بسته آموزشی)

پیگیری و مراقبت بیماران:
افرادي که به پز شک ارجاع و ارزیابی هاي کامل تري می شوند براي پیگیري هاي دوره اي باید مطابق شرایط به صورت دوره اي
ارزیابی شوند.
در صورتی که فردي داراي سابقه فردي یا خانوادگی نبود ،عالمت دار نبود و ت ست  FITنیز منفی بود ،زمان فراخوان بعدي دو سال
بعد خواهد بود.


اگر فرد صرفاً به دلیل تست  FITمثبت به پزشک ارجاع شده باشد ،زمان ارجاع بعدي توسط سطح دو مشخص می شود.
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اگر فرد صرفا به دلیل عالیم مثبت به پز شک ارجاع شده با شد ،زمان ارجاع بعدي تو سط سطح دو و پز شک سطح یک

مشخص می شود.
شیوه های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ:
آزمایش خون مخفی در مدفوع به روش ایمونولوژیک(FITیا)IFOBT

-1

 - 2کولونوسکوپی
نکته:
مزیت مهم روش  FITآن استتت که نتایج بر خالف روشتتهاي قدیمی اندازه گیري خون مخفی یا  IFOBTتحت تأثیر رژیم غذایی
بیمار قرار نمی گیرد.
محتویات و شرایط نگهداری:
هر ب سته کیت شامل ظرف جمع آوري مدفوع حاوي بافر ا ستخراج ،ب سته کا ست مورد ا ستفاده براي انجام ت ست (حاوي یک عدد
کا ست و ماده جاذب رطوبت) و د ستورالعمل ا ستفاده از کیت ا ست .ت ستهاي ب سته بندي شده در دماي اتاق یا یخچال 2تا  35درجه
سانتیگراد قابل نگهداري ه ستند .ت ستها تا تاریخ چاپ شده بر روي ب سته بندي پایدار بوده و پس از آن قابل م صرف نی ستند .توجه
نمایید که از یخ زدن تستها باید جلوگیري شود.
نمونه گیری توسط بیمار:
براي جمع آوري درست نمونه ،بیمار باید از محل تجمع مدفوع نمونه برداري کند که می تواند از ظرف جمع آوري نمونه
باشد یا از داخل کاسه توالت تمیز برداشته شود.
-1

لوله جمع آوري نمونه را به صورت ایستاده نگهداشته و درپوش آن را باز نموده و قسمت میله متصل به درب ظرف( قاشقک

-1درون آن) بیرون آورده شود.

-2

قسمت میله متصل به درب ظرف ( قاشقک جمع کننده نمونه) را مطابق شکل زیر دست کم در  4جاي مختلف از نمونه -2

مدفوع فرو کرده و به اندازه یک عدس از مدفوع را برداشته و به داخل لوله منتقل گردد.

-3

سپس قسمت میله متصل به درب ظرف را دوباره به جاي خود برگردانده و بر روي ظرف می بندد.

-4

پس از آن ظرف را چند بار تکان می دهد تا نمونه مدفوع با بافر استخراج موجود در لوله به خوبی مخلوط گردد.

-0

نمونه آماده شده را میتوان تا  9ماه در دماي منفی  25درجه سانتیگراد نگهداري کرد.
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شیوه انجام آزمایش توسط بهورز یا مراقب سالمت:
قبل از انجام آزمایش الزم استتت کیت ،لوله جمع کننده نمونه و نمونه مورد آزمایش و یا نمونه کنترل به دماي اتاق (  10تا  35درجه
سانتیگراد) برسد.
نکته :بهترین نتایج زمانی حاصل میشود که سنجش تا  9ساعت بعد از نمونه گیري انجام شود.
مراقب سالمت ،قسمت زائده سر ظرف پالستیکی را می شکند و از مایع داخل ظرف  2قطره برروي کیت می چکاند.
بعد از  0دقیقه باید کیت مورد نظر را بررسی کند .در صورتی که کیت بعد از  15دقیقه بررسی شود ارزشی نخواهد داشت.
تفسیر نتایج آزمایش توسط بهورز یا مراقب سالمت:
نتایج کیت مورد نظر ممکن است یکی از  3حالت زیر را داشته باشد :


اگر عالمت به صورت دو خط در کنار حروف  C,Tباشد یعنی نتیجه تست مثبت است.



در صورتی که عالمت به صورت یک خط در کنار حرف Cباشد یعنی نتیجه تست منفی است.



در صورتی که عالمت به صورت یک خط در کنار حرف  Tباشد یعنی نتیجه تست نامعتبراست و باید این تست مجدد انجام

شود.
نکته:
شدت رنگ در ناحیه تست  Tبا توجه به غلظت خون (هموگلوبین انسانی) موجود در نمونه متفاوت است ،بنابراین وجود هاله اي از
رنگ نیز در این منطقه مثبت تلقی می شود.
موارد احتیاط:
-1

پیش از تحویل لوله جمع آوري نمونه ،بر چستتب روي آن نام و نام خانوادگی مراجعه کننده و تاریخ تحویل ظرف را با

استفاده از خودکار یا ماژیک درج نموده و به مراجعه کننده داده شود.
-2

به مراجعه کنندگان یاد آوري شود که نمونه تهیه شده در کوتاهترین زمان براي آزمایش تحویل گردد.

-3

به محض دریافت نمونه مشخصات بیمار در لیست ارائه شده در قالب این برنامه درج گردد.

حداکثر زمان نگهداري نمونه جمع آوري شده در ظرف نمونه گیري  44ساعت در دماي اتاق ا ست .لذا آزمون میبای ست ظرف این
مدت انجام شده باشد .در غیر اینصورت وجود خون(هموگلوبین)در مقادیر پایین ممکن است به درستی تشخیص داده نشود .بنابراین
اگر به هرعلت انجام آزمایش به تاخیر بیفتد ،الزم استت نمونه ها در یخچال در دماي  2تا 4درجه ستانتیگراد و حداکثر مدت زمان
نگهداري در یخچال تا  4روز است.
-4

از کیت بعد از گذشتن تاریخ مصرف مندرج در روي بسته بندي ،استفاده نشود.

-0

ماده جاذب رطوبت بایستی در بسته بندي کاست وجود داشته باشد .در غیر اینصورت از آن کاست براي انجام آزمایش

استفاده نشود.
-9

تمام نمونه ها باید عفونی در نظر گرفته شود و کلیه اصول ایمنی جهت جابجایی ،استفاده و حذف آنها رعایت شود.

کولونوسکوپی:
بهترین و مطمئن ترین روشی است صرفاً در افراد با عالیم مشکوك و یا داراي پاسخ مثبت آزمایش  FITانجام می شود .پس
از این که شما فرد مشکوك را مطابق دستورالعمل به پزشک شبکه ارجاع دادید و او نیز تأیید کرد فرد در معرض خطر سرطان
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روده بزرگ ا ست ،این فرد به سطح دو خدمت یعنی بیمار ستان هاي عمومی یا مراکز تیپ یک سرطان ارجاع داده می شود و
پس از ویزیت متخصص داخلی (گوارش) ،تحت کولونوسکوپی قرار می گیرد .
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برنامه خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی
مقدمه:
خطرسنجی سکته هاي قلبی و مغزي ابزاري مناسب براي محاسبه میزان احتمال وقوع سکته قلبی و مغزي کشنده یا غیرکشنده در ده سال
آینده است .با این کار می توان منابع محدود مراقبت هاي اولیه بهداشتی را به سمت نیازمند ترین بخش جمعیت که بیشترین سود را
از مداخالت می برند .براي محاسبه خطر قلبی عروقی  15ساله از شاخصهاي خطرسنجی شامل سن ،جنس ،میزان فشارخون سیستولیک،
وضعیت مصرف دخانیات ،مصرف الکل ،وضعیت ابتال به بیماري دیابت و میزان کلسترول تام خون هستند.
رویکرد کلی به عوامل خطر مهم ،کارکنان بهدا شتی را قادر می سازد تا افرادي را که در معرض باالترین خطر بروز حمالت قلبی،
سکته هاي مغزي ،قطع اعضاء و نارسایی کلیه هستند ،مورد هدف و مراقبت قرار دهند.
ارزیابی و مدیریت خطر  15ستتاله ستتکته هاي قلبی و مغزي که با هدف پیشتتگیري از ابتال به ستتکته هاي قلبی و مغزي کشتتنده یا
غیرکشنده طراحی شده است ،از طریق مراقبت ادغام یافته دیابت و فشارخون باال ،اختالل چربی هاي خون و چاقی و خطرسنجی در
اولین سطح ارایه خدمت (بهورز /مراقب سالمت) انجام می شود.
خطرسنجی برای همه افراد باالی  90سال و باالتر که دارای یکی از عوامل خطر ذیل باشند انجام می شود:
ابتال به دیابت و ف شارخون باال ،دور کمر م ساوي یا بی شتر از  65سانتیمتر ،سن بیش از  45سال ،م صرف دخانیات و الکل ،سابقه بیماري
دیابت یا نارسائی کل یه در افراد درجه یک خانواده و یا سابقه حوادث قلبی و عروقی زودرس در خانواده.
براي مبتالیان به بیماري قلبی و عروقی( تایید شده توسط پزشک) و کسانی که سابقه سکته قلبی یا مغزي دارند ،ارزیابی خطر انجام نمی
شود ،زیرا این گروه از بیماران ،در معرض خطر معادل  35درصد و بیشتر هستند.
در برنامه ایراپن اقدامات زیر توسط بهورز /مراقب سالمت انجام می شود:
ابتدا مشتتخصتتات فردي ،ستتابقه ابتال به بیماري قلبی و عروقی ،دیابت و یا فشتتارخون باال ،ستتابقه مصتترف دخانیات و یا الکل و ستتابقه
خانوادگی بیماري قلبی و عروقی زودرس ،دیابت و یا نارستتایی کلیه در افراد درجه یک خانواده بررستتی شتتده ،ستتپس فشتتارخون ،دور
کمر ،قندخون و کل سترول خون اندازه گیري می شود .سپس میزان خطر ده ساله بروز سکته هاي قلبی و مغزي ک شنده یا غیرک شنده با
استفاده از چارت ارزیابی میزان خطر و با استفاده از اطالعات ابتال یا عدم ابتال به دیابت ،جنس ،مصرف دخانیات ،سن ،مقدار فشارخون
سیستولی برحسب میلی متر جیوه و مقدار کلسترول تام خون محاسبه می شود.
بعد از ارزیابی افراد در  4گروه خطر کمتر از  15در صد(خطر کم -سبز) 15،الی  25در صد(خطر متو سط-زرد) 25،الی  35در صد(خطر
زیاد-نارنجی) و  35درصد و بیشتر(خطر خیلی زیاد-قرمز رنگ) قرار می گیرد.
اگر فردي در گروه با احتمال خطر کمتر از  15درصتتد باشتتد به این معنی استتت که طی  15ستتال آینده کمتر از  15درصتتد احتمال دارد
دچار ستتکته قلبی یا مغزي شتتود و افراد با خطر  25درصتتد و باالتر جهت ارزیابی هاي تکمیلی و اقدامات درمانی به پزشتتک ارجاع می
شوند
پیگیری و مراقبت:
پیگیري و مراقبت و خطرسنجی براي افرادي که کمتر از  15درصد در معرض خطر  15ساله بروز سکته هاي قلبی و مغزي هستند عالوه
بر آموزش و حفظ و ارتقاي شیوه زندگی ساالنه خواهد بود.
براي افرادي که  15تا کمتر از  25درصتتد هستتتند هر  6ماه ،براي افراد داراي خطر  25تا کمتر از  35درصتتد هر  9ماه و براي افراد داراي
خطر  35درصد و بیشتر هر  3ماه انجام گرفته و ارزیابی خطر براي آنها تکرار می گردد
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پیگیري و ارزیابی میزان خطر بعدي برحسب میزان خطر جدید محاسبه شده براي هر فرد انجام خواهد شد.
اگر نتایج اندازه گیر ي ف شارخون و یا آزمایش قند یا کل سترول خون با د ستگاه خود ارزیاب باالتر از حد طبیعی بود به معنی ابتال قطعی
فرد و یا تایید بیماري پز شک نی ست .این و ضعیت به مفهوم احتمال ابتال ا ست و فرد م شکوك باید به پز شک ارجاع و تو سط وي تحت
برر سی قرار گیرد .پز شک م سئول تعیین تکلی ف و ضعیت این افراد خواهد بود .در صورتی که بیماري دیابت افراد ارجاع شده تو سط
پزشک با بررسی هاي بیشتر تایید نشود مراقب سالمت مجددا بر اساس نتیجه جدید ،خطرسنجی انجام خواهد داد.
تجویز دارو برای افراد با میزان خطر  90درصد و باالتر :
.1

داروي کاهنده چربی خون همچون استاتین

.2

داروهاي کاهنده فشارخون مانند تیازیدها (براي افرادي که فشارخون پایدار مساوي یا بیش از  145/65دارند)

نکته:
براي افراد مبتال به ستتتکته هاي قلبی و ستتتکته هاي مغزي غیرخون ریزي دهنده نیز باید توستتتط پزشتتتک آستتتپرین تجویز گردد.یکی از
مهمترین وظایف بهورز/مراقب سالم ت پیگیري نمودن مصرف منظم داروهاي است که توسط پزشک تجویز شده است.
آموزش به بیمار:
-1فعالیت بدنی منظم
-2

رژیم غذائی سالم

-3

ترك مصرف دخانیات و الکل

-4

رعایت دستورات و پیگیري منظم درمان

فعالیت بدنی منظم :حداقل  0روز در هفته و روزانه  35دقیقه (فعالیت بدنی با شدت متوسط)
رژیم غذائی سالم :مصتترف نمک کمتر از  0گرم در روز ،کاهش مصتترف نمک هنگام پخت و پز ،محدود کردن مصتترف غذاهاي
فراوري شده و فست فود ،مصرف  0واحد میوه و سبزي در روز ،خوردن ماهی  3بار در روز
رعایت د ستورات و پیگیری منظم درمان :آموزش در مورد چگونگی م صرف دارو در منزل ،تو ضیح دادن تفاوت بین داروهاي
کنترل بلند مدت و داروهاي براي تستتکین ستتریع ،نشتتان دادن مقدار مناستتب دارو به بیمار ،توضتتیح دادن دفعات مصتترف دارو در روز،
توضیح در خصوص برچسب و بسته بندي قرص ،اهمیت داشتن ذخیره کافی دارو ،تاکید به مصرف دارو به طور منظم
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پیشگیری و کنترل دیابت
مقدمه:
افزایش قند خون در بدن ،بیماري دیابت نامیده می شود .این بیماري انواع مختلفی دارد ،ولی به طورعمده به :الف ) دیابت نوع 1ب)
دیابت نوع  2ج) دیابت بارداري ،تقسیم می شود .بیش از  % 65بیماران مبتال به دیابت از نوع  2هستند و حدود  % 15از دیابت نوع  1رنج
می برند.


بیشتر افراد مبتال به دیابت نوع  2بزرگسال و چاق هستند



دیابت نوع  1بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده شده و باعث الغري و ضعیف شدن بیماران می شود



دیابت بارداري به افزایش قند خون در دوره بارداري اطالق می شود که معموالً  4تا  12هفته پس از ختم بارداري بهبود می

یابد


در دیابت نوع  2مقدار ترشح انسولین طبیعی است و یا حتی افزایش یافته است ،اما سلولهاي بدن حساسیت خود را به انسولین

ازدست داده اند که این وضعیت مقاومت به انسولین نامیده می شود.
برخی از مهمترین دالیل بروز بیماری دیابت
نوع  :1ا ستعداد ژنتیکی (ارثی) ،اختاللها و بیماري سی ستم ایمنی بدن ( سی ستم ایمنی بدن به ا شتباه علیه سلول هاي سازنده ي ان سولین
موادي می سازد که این سلولها را از بین می برد) ،بعضی ویروسها و سموم.
نوع  :2در افراد بزرگ سال (با سن بیش از  35سال) عواملی از قبیل ا ضافه وزن و چاقی ،کم تحرکی ،سابقه ي فامیلی و ارثی ،چربی و
فشارخون باال مهمترین علل بروز دیابت نوع  2هستند.
افراد در معرض خطر ابتال به دیابت نوع2


همه افراد باالي  35سال که داراي یکی از شرایط زیر باشند:

الف – اضافه وزن یا چاقی()BMI≥20
ب – فشارخون باالتر از 65/145میلی مترجیوه
ج – سابقه خانوادگی دیابت در افراد خانواده درجه یک
د – دیس لیپیدمیHDL≤05 ،LDL≥105 ،Chol≥255 ،TG≥105 :


همه خانمهاي در سن باروري که داراي یکی از شرایط زیر باشند:
الف – سابقه تولد نوزاد باالي  4کیلوگرم
ب – سابقه دو بار سقط بدون علت و مرده زایی
ج – سابقه دیابت بارداري



همه خانم هاي باردار

درمان:


دیابت درمان قطعی ندارد



درحال حاضر فقط می توان با کنترل قند خون در محدوده ي طبیعی از بروز عوارض دیابت پیشگیري کرد.
8|Page

عوارض زودرس و دیررس دیابت
کتواسیدوز ،کماي هیپراسموالر و هیپوگلیسمی را عوارض زودرس دیابت می نامند .کتواسیدوز در بیماران مبتال به دیابت نوع  1رخ
می دهد و کماي هیپراسموالر در بیماران مبتال به دیابت نوع  2به وجود می آید و هیپوگلیسمی در هر نوع دیابت ظاهرمی شود.
عوارض دیررس دیابت که اغلب چند سال پس از ابتال به دیابت به وجود می آیند ،متعدد بوده و در صورت عدم کنترل دقیق قند
خون به ناتوانی و زمین گیري منجر می شوند .شامل عوارض کلیوي ،چشمی و زخم پا و غیره
کتواسیدوز :سلول با سوزاندن چربی ،انرژي مورد نیاز خود را به دست می آورد و البته مواد زائدي به نام کتون نیز تولید می شود.
با افزایش مقدار کتون در بدن ،و ضعیتی به نام کتوا سیدوز به وجود می آید .کتوا سیدوز یک اورژانس پز شکی ا ست .ا صول کلی
درمان کتواسیدوز شامل تجویز مایعات و انسولین است.
کمای هیپراسموالر :وضعیتی شبیه کتواسیدوز است که اغلب در افراد مسن مبتال به دیابت نوع  2رخ می دهد .افزایش قندخون و
عدم دریافت مقدار کافی مایعات در مدت زمان طوالنی به این وضتتتعیت منجر می شتتتود .عفونتها شتتتایعترین علل بروز کماي
هیپراسموالر هستند (عفونتهاي ریوي و ادراري) .عالیم اصلی کماي هیپراسموالر عبارتند از:
.1

تشنگی و پرنوشی چند روزه،

.2

عالیم عصبی (از اختالل هوشیاري تا اغما)

.3

افزایش حجم ادرار و عالیم کم آبی بدن

دیابت بارداری: GDM
دیابت بارداري معموالً در هفته هاي  24تا  24حاملگی ظاهرمی شود و به همین دلیل خانم هاي باردار در این هفته ها با آزمایش GCT
غربالگري می شوند تا در صورت ابتال به دیابت بارداري به سرعت شنا سایی و درمان شوند .کنترل این بیماري همانند درمان دیابت
نوع  1با رژیم غذایی ،فعالیت بدنی مناسب و تزریق انسولین است
نکته:
براي خانمهاي باردار پرخطر آزمایش  OGTTدر اولین ویزیت در خواست می شود .
خانم مبتال به دیابت بارداری در موارد زیر باید به طور اورژانس توسط پزشک ویزیت شود:
.1

کم شدن تحرك و یا عدم تحرك جنین

.2

اختالل دید

.3

تشنگی بیش از حد

.4

تهوع و استفراغ

.0

هرگونه آب ریزش ،لکه بینی و خونریزي واژینال

خانم های باردار پرخطر :


سن باالي  30سال



 BMIپیش از بارداري مساوي یا باالتر از 35
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سابقه مرده زایی یا  2بار سقط خود به خودي



سابقه تولد نوزاد با وزن  4کیلوگرم یا بیشتر



سابقه اختالل تحمل گلوکز() Impaired Glucose Tolerance



سابقه دیابت در بستگان درجه یک

نکته:
 .1خانم بارداري که هیچ یک از این عالیم را نداشته باشد ،از ماه پنجم حاملگی ( 24تا  24حاملگی) در معرض خطر است.
 .2در دیابت بارداري باید  9هفته پس از زایمان  ،از نظر قندخون و ابتال به دیابت مورد بررسی قرار گیرند
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روشهای تشخیص انواع دیابت :
 . 1اندازه گیري آزمایش قندخون ناشتا ( ) FBS

 . 2آزمایش تحمل گلوکز ( ) OGTT

 . 3اندازه گیري قند خون غیرنا شتا (  : ) BSاگر  BS ≥255 mg/dlو عالیم کال سیک دیابت ( پرنو شی  ،پرادراري و پرخوري ) باشد
شخص مبتال به دیابت است .
تفسیر نتایج آزمایش قند خون ناشتا :

تشخیص

مقدار قند خون mg/dl

طبیعی

کمتر از 155

پره دیابتیک یا IFG

 155تا 120

مشکوك به دیابت نیازمند ارزیابی مجدد

 129به باال

در صورت وجود عالیم کال سیک دیابت ،ابتال به ( ≤255مساوي و بیشتر)

نوع آزمون
FBS
( BSقندخون غیرناشتا)

دیابت
طبیعی

≥145

دچار اختالل تحمل گلوکز یا  IGTمی باشد

 145تا 166

آزمایش تحمل گلوکز()OGTT

دیالالالالالالابالالالالالالت

بالالالالالالارداری

تشالالالالالالالالخالالالالالالیالالالالالالص
و
غالالالالالالربالالالالالالالالالالالالالگالالالالالالری
)GestationaL Diabetes Mellitus ( GDM
تمامی خانمهاي باردار در هفته  24تا  24بارداري باید تحت آزمون غربالگري  OGTTبا  50گرم گلوکز قرار گیرند.

معیارهای آزمون غربالگری ( mg/dlخانم های باردار)
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قند ناشتا ≤62 :



قند یک ساعت بعد ≤145 :



قند دو ساعت بعد ≤103 :



اگر یک نمونه از گلوکز پالسماي وریدي خانم باردار بیشتر از مقادیر ذکر شده باشد ،با تشخیص  GDMبه پزشک متخصص

زنان ارجاع شود.
موارد ارجاع فوری :


کاهش سطح هوشیاري در بیمار دیابتی (عالئم کتواسیدوز یا هیپر گلیسمی  -هیپوگلیسمی)



بیمار دچار عارضه هاي قلبی عروقی



بروز عارضه هاي :کلیوي – چشمی  -نوروپاتی  -زخم پا

موارد ارجاع غیرفوری:


کلیه بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده



ارزیابی عوارض مزمن بیماران دیابتی (یک بار در سال)



عدم کنترل قند خون علی رغم مداخالت دارویی و غیردارویی و موارد مقاوم به درمان



دیابت بارداري یا بیمار دیابتی باردار (در برنامه مادران غربالگري میشوند)



بیمار مبتال به هیپرتانسیون یا دیسلیپیدمی مقاوم به درمان



بیمارانی که قبالً ارجاع شدهاند و با نظر پزشک متخصص سطح  2براي مراجعه مجدد نوبت دهی شدهاند.

اهمیت کنترل دقیق قند خون :
کنترل دقیق قند خون تظاهر عوارض زودرس و دیررس را کاهش داده و یا بروز عوارض دیررس را به تاخیر می اندازد  .در صتتتورتیکه
عوارض ایجاد شده باشد از ناتوانی هاي ناشی از آنها مثل نابینایی  ،قطع عضو  ،نارسایی هاي شدید کلیه  ،سکته قلبی و مرگ پیشگیري
می کند .
آموزشهای الزم برای افراد مبتال به دیابت :
در ابتدا  ،بیمار باید بداند که کنترل دقیق قند خون چه اهمیتی دارد و در هر بار مالقات  ،نکته هاي زیر به او آموزش داده می شود:
کنترل وزن  ،دا شتن برنامه غذایی  ،ورزش و فعالیت بدنی  ،مراقبت از پا  ،ترك م صرف دخانیات  ،نحوه م صرف داروهاي تجویز شده،
نکته هایی که فرد مبتال به دیابت در هنگام ا بتال به سایر بیماریها باید رعایت کند  ،بهداشت و مشکالت دهان و دندان
توصیه های الزم در بهداشت دهان و دندان برای بیماران دیابتی :
رعایت رژیم غذایی مناسب  ،شستشوي مستمر دهان و دندان  ،استفاده استاندارد از مسواك و نخ دندان  ،عدم مصرف سیگار و دخانیات
 ،مصرف آ ب کافی  ،مصرف دهان شویه ها به طور مرتب  ،معاینه از نظر سالمتی دهان و دندان ( ساالنه دوبار )
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سرطان پستان
مقدمه:
در اکثر کشورهاي دنیا سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان است .در ایران نیز این بیماري در صدر سرطانهاي خانم ها قرار
دارد و بروز آن در حال افزایش ا ست .براي آموزش خود مراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه هاي پی شگیري و ت شخیص
زودهنگام سرطان ها دو اصل مهم باید آموزش داده شود:
راه های پیشگیری از سرطان
 به طور کلی باید به افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف ت صور عام ،یک بیماري قابل پی شگیري ا ست به طوري که
بیش از 45درصد سرطان ها قابل پیشگیري اند.
 براي پی شگیري از سرطان ها باید بدانیم که علل ایجاد کننده سرطان و راه هاي دوري کردن از آن کدامند و چه عواملی اثر
محافظتی در برابر این سرطان دارند.
عالیم هشدار دهنده سرطان


نحوه انجام خودآزمایی پستان ) (SBEبه آنها آموزش داده شود  .

 بهترین راه کاهش خطر ستترطان ها ضتتمن رعایت شتیوه زندگی ستتالم ،انجام مراقبتهاي معمول نظیر معاینات دوره اي و در
صورت نیاز اقدامات غربالگري به ویژه در افراد پرخطر است.
عوامل خطر سرطان پستان و پیشگیری از آن
خوشبختانه بیشتر عوامل خطري که سبب سرطان پستان می شوند قابل اصالح هستند.
الف) عوامل خطر غیر قابل اصالح


سن باال 



سابقه خانوادگی و جهش هاي ژنی 



سن قاعدگی کمتر از  11سال



سن یائسگی باالي  04سال 



زمینه ي نژادي و قومی 



وضعیت اقتصادي و اجتماعی بهتر 



سابقه هیپرپالزي( رشد بیش از حد سلول ها ( در پستان

ب) عوامل خطر قابل اصالح


نمایه توده بدنی) (BMIباالي 35



الکل 



سن باالي مادر در زمان اولین زایمان 



مواجهه با اشعه 



قرصهاي ضدبارداري خوراکی 
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پس از یائسگی  HRTهورمون درمانی جایگزین 



مصرف باالي چربیهاي اشباع شده

مهم ترین توصیه های خود مراقبتی برای پیشگیری از سرطان پستان عبارتند از:
وزن متعادلی داشته باشید .از مصرف غذاهاي پرچرب و سرخ کرده ،نمک زده و آماده حاوي مواد نگهدارنده ،ترشی و کنسروها
پرهیز کنید یا م صرف آنها را کاهش دهید .میوه ،سبزیجات ،غالت و گو شت ماهی را بی شتر م صرف کنید چرا که میتوانند با
افزایش سطح آنتی اکسیدانها سبب کاهش بروز سرطان شوند.حداقل  35دقیقه در روز فعالیت ورزشی داشته باشید .از مصرف
الکل و سیگار پرهیز کنید .در صورت دارا بودن فرزند شیرخوار ،شیردهی از پ ستان را مورد توجه قرار دهید .با خانه یا مرکز
بهدا شتی دربارهی خطرات و مزایاي م صرف قر صهاي ضدبارداري خوراکی م شورت کنید .با خانه یا مرکز بهدا شتی دربارهی
خطرات و مزایاي حاصل از مصرف هورمونهاي جایگزین یائسگی مشورت کنید.
عالیم سرطان پستان و تشخیص زودهنگام آنها



توده پستان یا زیر بغل 
تغییر در شکل (عدم قرینگی) یا قوام ( سفتی پستان )



تغییرات پوستی پستان شامل هر یک از موارد زیر :



پوست پرتغالی 



اریتم یا قرمزي پوست 



زخم پوست 



پوسته پوسته شدن و اگزماي پوست 



تغییرات نوك پستان (فرورفتگی یا خراشیدگی)



ترشح نوك پستان که داراي هر یک از خصوصیات زیر باشد:



از یک پستان باشد (و نه هر دو پستان)



از یک مجرا باشد( و نه از چند مجرا)



ترشح خود به خودي و ادامه دار باشد 



در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد 



سروزي یا خونی باشد

مهم ترین توصیه های خود مراقبتی برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان عبارتند از:


اگر ستتابقه ي خانوادگی قوي از ستترطان پستتتان یا تخمدان دارید ،با خانه یا مرکز بهداشتتتی درباره ي گزینه هاي

غربالگري خاص ،انجام تستهاي ژنتیک یا درمان پیشگیرانه صحبت کنید.


عالیم ستترطان پستتتان را بشتتناستتید و اگر تودهاي مشتتکوك یا تغییرات پوستتتی را در پستتتانهاي خود دیدید به مرکز

بهداشتی درمانی مراجعه کنید.


ماهانه بالفاصله بعد از اتمام قاعدگی ،خودآزمایی پستان را انجام دهید .
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شیوه های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان
معاینه پستان توسط خود فرد ،معاینه پستان توسط ماما یا پزشک ،ماموگرافی ،سونوگرافی پستان و MRI
معاینه بالینی پستان توسط خود فرد
خود آزمایی پ ستانها باید از سن  25سالگی ،به صورت ماهیانه انجام شود  .بهترین زمان براي انجام معاینات پ ستان ،هفته اول
قاعدگی است .این خودآزمایی از طریق مشاهده و لمس قابل انجام است .مراحل انجام معاینه فردي عبارتند از:


مقابل آینه بای ستید و د ستها را به پهلوها بزنید به طوري که شانه ها باال ک شیده شوند  .به اندازه ،شکل ،رنگ و تورم

پ ستانها توجه کنید  .در صورت م شاهده هر گونه برآمدگی ،فرورفتگی ق سمتی از پو ست یا نوك پ ستان ،قرمزي ،زخم و یا لکه
هاي پوستی فوراً به شبکه بهداشتی مراجعه نمایید.


دستتتها را باال ببرید به طوري که به دو طرف ستتر بچستتبند .در این مرحله نیز به دنبال تغییرات ظاهري به ویژه تغییرات زیر بغل

بگردید.


کمی نوك پستتان را فشتار دهید .دقت کنید ایا مایعی از نوك یک یا هردو پستتان خارج می شتود یا خیر .این ترشتحات می تواند

آبکی ،شیري ،خونی و یا مایعی زرد رنگ باشد.


دراز بکشید  .دست راست خود را زیر سر گذاشته و با دست چپ پستان راست را لمس کنید  .سپس دست چپ را

زیر سر خود بگذارید و با دست راست پستان چپ را لمس کنید .حرکات دست باید چرخشی و دورانی باشد .این حرکت را از
نوك پستان شروع کرده و به خارج حرکت کنید .مطمئن شوید که تمام قسمتهاي پستان و زیر بغل را لمس کرده اید.


بایستید یا بنشینید .دست چپ خود را باال برده و با دست راست قسمت انتهایی پستان چپ ،جایی که به زیر بغل منتهی میشود

را لمس کنید و بالعکس.


در صورتی که توده اي لمس کردید یا تغییرات ظاهري در پستان خود دیدید ،حتماً به خانه یا مرکز بهداشتی مراجعه کنید.

نکته ها:




شایعترین محل ایجاد سرطان پستان  ،ربع خارجی فوقانی پستان است.
یک معاینه بالینی ،به تنهایی نمی تواند بدخیمی را رد کند .
روزهاي  0تا  5سیکل قاعدگی ،بهترین دوران براي انجام معاینه ي پستان است .



معاینه بالینی پستان باید شامل مشاهده پستان ها ،بررسی گره هاي لنفاوي و لمس بافت پستان و زیربغل باشد.



در مشاهده پستان ،به اندازه ،شکل ،رنگ ،حاشیه ها ،جهت پستان ها و نوك پستان ها توجه نمایید.

ماموگرافی
ماموگرافی ت شخیص ضایعات غیر قابل لمس پ ستان را افزایش داده ا ست .هدف از غربالگري سرطان پ ستان ک شف توده ها در
مرحله اي است که هنوز کوچک (زیر  1سانتی متر) و قابل درمان با جراحی است.
برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در ایران :سطح یک
تشخیص زود هنگام به منظور بهبود بقا ،سنگ بناي کنترل سرطان پستان است .


گروه هدف :تمامی زنان  35تا  96سال
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در صورتی که فردي با سن زیر  35یا باالي  96سال یا در فوا صل ارزیابی هاي دوره اي و به دلیل م شکالت پ ستان

مراجعه کند ،مشخصات او را نیز ثبت کرده و به ماما ارجاع دهید.


افرادي که به ماما ارجاع و ارزیابی هاي کامل تري می شوند براي پیگیري هاي دوره اي باید مطابق شرایط به صورت

دوره اي ارزیابی شوند .اگر بنا به گزارش ماما ،شرح حال و معاینه طبیعی بوده است ،زمان ارجاع بعدي:
o

در زنان زیر  45سال ،هر دو سال یک بار فراخوان شوند .

o

در زنان باالي  45سال ،سالی یک بار فراخوان شوند .



اگر بنا به گزارش ماما ،شرح حال غیرطبیعی ( سابقه فردي و یا خانوادگی ،سابقه بیوپ سی پ ستان و یا رادیوتراپی قف سه

سینه) باشد ،زمان ارجاع بعدي دست کم یک سال بعد خواهد بود.


اگر بنا به گزارش ماما ،معاینه غیرطبیعی باشد ،زمان ارجاع بعدي توسط سطح دو و ماماي سطح یک مشخص می شود .

چه ک سانی تو سط ماما از سطح یک به سطح دو ارجاع می شوند؟( سطح دو یعنی پز شک جراح عمومی در
بیمارستان یا مراکز تیپ یک سرطان)


افرادي که شرح حال غیرطبیعی دارند .



افرادي که معاینه غیر طبیعی دارند .



افرادي که به دلیل شرح حال غیر طبیعی به سطح دو ارجاع می شوند در صورتی که زمان منا سب براي ارزیابی دوره

اي آنها باشتتد ،ماموگرافی می شتتوند همچنین در صتتورت معاینه غیر طبیعی توستتط ماما و تایید آن توستتط پزشتتک ستتطح دو،
ماموگرافی درخواست می شود .
نکته:
تنها راه مطمئن تعیین این که آیا توده اي سرطانی است ،نمونه برداري از آن توده است .براي برداشتن بخشی از توده یا کل آن،
عمل جراحی صورت می گیرد .اما بهترین راه تایید سرطان پستان نمونه برداري سوزنی است و نه جراحی
برنامه تشخیص و درمان سرطان پستان درایران :سطح سه
در سطح سه یا تخ ص صی که معموالً یک بیمار ستان تخ ص صی یا یک مرکز سرطان ا ست ،ابتدا ارزیابی هاي کامل تري مانند
آزمایش خون و  CTاسکن انجام می شود و در صورتی که درگیري اعضاي دوردست مانند کبد و ریه وجود نداشته باشد ،بیمار
جراحی می شود که اگر اندازه توده بزرگ نباشد فقط شامل برداشت توده و کمی از بافت طبیعی اطراف توده پستان خواهد بود
و نیازي به برداشتن کل پستان نیست و این یکی از مزایاي تشخیص زودهنگام سرطان پستان است .روش هاي دیگر درمان سرطان
پستان که در صورت لزوم استفاده می شوند عبارتند از پرتودرمانی ،شیمی درمانی و هورمون درمانی.
پس از پایان درمان ها ،بیمار به فواصل هر  3تا  9ماه با معاینه بالینی پزشک و سالیانه با انجام ماموگرافی پیگیري می شود تا اگر
در این بررسی ها ،نشانه هایی از عود وجود داشت ،درمان هاي الزم انجام شود.
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سرطان دهانه رحم
مقدمه:
سرطان دهانه رحم چهارمین سرطان شایع زنان و هفتمین سرطان شایع در بین هر دو جنس در جهان ا ست  .سرطان دهانه رحم
مهمترین علت مرگ نا شی از سرطان در ک شورهاي درحال تو سعه به شمار می رود و اگر زود ت شخیص داده شود ،ب سیار معالجه
پذیر خواهد بود.
عوامل خطر سرطان دهانه رحم و پیشگیری از آن
ابتال به عفونت ویروس پاپیلوماي انسان (  )HPVمهمترین علت شناخته شده سرطان دهانه رحم است (زیر گونه هاي  19و
 14شایع ترین انواع مرتبط با سرطان دهانه رحم به شمار می روند)
سایر عوامل خطر سرطان دهانه رحم عبارتند از:


شروع فعالیت جنسی در سنین پایین



سطح اجتماعی و اقتصادي پایین 



زایمان 




مصرف سیگار 
شرکاي جنسی متعدد 



ویروس نقص ایمنی انسانی) (HIV



استفاده از داروهاي سرکوب کنندهی ایمنی 




عوامل تغذیهاي 
قرصهاي ضد بارداري خوراکی

بر این مبنا مهم ترین توصیه های خود مراقبتی برای پیشگیری از این سرطان ،عبارتند از:



داشتن فقط یک شریک جنسی 
عدم شروع نزدیکی جنسی در سنین پایین 



جلوگیري از ابتال به بیماریهاي آمیزشی 



عدم استعمال سیگار و دخانیات 




رعایت بهداشت جنسی 
استفاده از کاندوم حین نزدیکی 



درمان عفونتهاي رحمی 



عدم استفاده از مشروبات الکلی 




مصرف زیاد میوه و سبزیجات 
داشتن فعالیت بدنی منظم

عالیم سرطان دهانه رحم و تشخیص زودهنگام آنها
مهم ترین عالیم سرطان دهانه رحم عبارتند از:
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خونریزي غیر طبیعی واژینال (از جمله پس از نزدیکی جنسی ،در فواصل دوره هاي قاعدگی و پس از یائسگی)



ترشحات بدبوي واژینال



درد هنگام نزدیکی جنسی

سایر عالئم:


بدون عالمت  :سرطان دهانه رحم تا زمانی که پی شرفت نکرده دراغلب زنان بدون فعالیت جن سی کامالً بدون عالمت

است .


دردهاي لگنی :در موارد ب سیار پی شرفته دردهاي لگنی در اثر ف شار تومور به اندامهاي مجاور و یا درگیري پارامترهاي

رحم 



ایجاد می شوند.
عالئم فی ستول :ندرتاً خروج ادرار یا مدفوع از واژن به سبب فی ستول نا شی از ر شد تومور در موارد پی شرفته از عالئم

بیماري است.
روش هاي غربالگري عبارتند از پاپ استتمیر ،تستتت همزمان HPVو پاپ استتمیر ،مشتتاهده مستتتقیم با رنگ آمیزي استتتیک
اسید).(VIA
برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم در ایران :سطح یک
گروه هدف :زنان  35تا  06سال



در صورتی که سن فردي زیر  35یا باالي  06سال با شد یا در هر سنی اما در فوا صل بین معاینات معمول و به دلیل

عالیم مرتبط با دهانه رحم مراجعه کند ،او نیز ثبت و بررسی شود.



در صورتی که زنی هر کدام از عالیم سه گانه(مهمترین عالئم) را داشته باشد ،براي اقدامات تشخیص زودهنگام به ماما

یا مراقب سالمتی که داراي مدرك مامایی است ،ارجاع دهید.


در صورتی که زنی هیچ کدام از عالیم سه گانه را نداشته باشد ،حالت هاي زیر ممکن است اتفاق بیفتد :

o

کمتر از سه سال از اولین تماس جنسی گذشته است :آموزش خودمراقبتی و ارزیابی بعدي زمانی که سه سال از اولین

تماس جنسی گذشته باشد.
o

بیش از سه سال از اولین تماس جنسی گذشته و حالت هاي زیر ممکن است وجود داشته باشد:



فرد تا کنون با هیچ روشی غربالگري نشده است؛ براي غربالگري به ماما ارجاع دهید .



فرد کمتر از یک سال گذشته با پاپ اسمیر غربالگري شده است :آموزش خودمراقبتی و ارزیابی بعدي زمانی که یک

سال از غربالگري با پاپ اسمیر گذشته باشد.



فرد بیش از یک سال گذشته با پاپ اسمیر غربالگري شده است  :براي غربالگري به ماما ارجاع دهید.
کمتر از ده سال گذشته با پاپ اسمیر و HPVغربالگري شده است :آموزش خود مراقبتی و ارزیابی بعدي زمانی که

پنج سال از ارزیابی کنونی گذشته باشد.



بیش از ده سال گذشته با پاپ اسمیر و HPVغربالگري شده است :براي غربالگري به ماما یا مراقب سالمتی که داراي

مدرك مامایی است ،ارجاع دهید.
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چه کسانی توسط ماما از سطح یک به سطح دو ارجاع می شوند؟


افرادي که در برنامه تشخیص زودهنگام ،عالمت دار هستند و یکی از شرایط زیر را نیز دارند :

o

سابقه سرطان یا ضایعه پیش بدخیم دهانه رحم دارند .

o

در معاینه شکم ،توده دارند .

o

در معاینه ماما با اسپکولوم ضایعه دارند .



افرادي که در برنامه غربالگري  HPVمثبت هستند و پاپ اسمیر آنها نیز طبیعی نیست .

این افراد در سطح دو کولپو سکوپی می شوند و اگر ضایعه م شکوکی وجود دا شت ،نمونه برداري و به آزمای شگاه پاتولوژي
فرستاده می شوند.
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برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون باال
مقدمه:
براي این که خون در شریان هاي بدن جاري شود و مواد غذایی را به اعضاي مختلف بدن برساند نیاز به نیرویی دارد که خون را به
گردش درآورد .این نیرو فشارخون نامیده می شود .عامل این فشار ،انقباض و انبساط و مولد آن قلب است.
فشارخون به دو عامل مهم بستگی دارد .برون ده قلب و مقاومت رگ
طبقه بندی فشارخون و اقدامات هر طبقه

فشتتارخون طبیعی:کمتر از  125/45اندازه گیري مجدد هر  3ستتال یکبار و بر استتاس میزان



خطر محاسبه شده هر سه ماه تا سه سال پیش فشارخون باال 125/45:تا   136/46اندازه گیري مجدد  1سال بعد



افرادي که فشتتارخون آنها در محدوده پیش فشتتارخون باالستتت ،در معرض خطر افزایش

فشارخون هستند .در این افراد احتمال ابتالء به فشارخون باال زیاد است.
فشارخون باالي مرحله یک 145/65:تا   106/66تایید فشارخون باال طی یک هفته آینده


نکته:

اگرفقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد ،باز هم فشارخون باالي مرحله یک محسوب می شوند.



فشارخون باالي مرحله دو 195/155:یا بیشتر

ارجاع به پزشک طی یک الی دو روز آینده

فشارخون بحرانی( 145/115:)crisisیا بیشتر

اقدام اورژانسی

در بعضی افراد ممکن است فقط فشارخون سیستولی باالتر از حد طبیعی باشد مانند ( 145/42میلی متر جیوه یا باالتر) که به آن فشارخون
باالي سیستولی تنها (ایزوله) می گویند .این حالت بیشتر در افراد سالمند دیده می شود.
فقط پزشتتک می تواند تایید کند که فرد به بیماري فشتتارخون باال مبتال استتت .اغلب پزشتتکان قبل از این که در مورد باال بودن
فشارخون تصمیم بگیرند ،چندین بار در روزهاي مختلف فشار خون فرد را کنترل می کنند.
انواع فشارخون.1 :اولیه .2ثانویه


ف شارخون اولیه  %60 بیماران /عوامل خطر ساز :سن باال،جن سیت مردانه ،م صرف زیاد نمک ،چاقی،

دیابت و سابقه خانوادگی


فشتتتارخون ثانویه  %0 بیماران  /علت فشتتتارخون باال :اختالل عملکرد یکی از عوامل تنظیم کننده

فشارخون است( .تغییر در ترشح هورمونها و یا عملکرد کلیه ها و غدد فوق کلیوي)
سابقه خانوادگی :سابقه ف شار خون باال در افراد درجه یک خانواده شامل پدر ،مادر ،خواهر و برادر از عوامل ب سیار مهم بوده /در
کسانی که سابقه خانوادگی دارند مشاوره ژنتیک در پیشگیري و کنترل این بیماري مؤثر است.
سن و جنسیت :شیوع فشار خون باال در مردان قبل از سن  05سالگی بیشتر از زنان هم سن آنها میباشد  ،اما بعد از  05سالگی به دلیل
یائسگی ،شیوع فشارخون باال در زنان افزایش می یابد.
مصرف نمک :بین مصرف نمک بیش از نیاز بدن و فشار خون باال ارتباطم وجود دارد .سالمندان حساس تر
میزان چربی خون :به دلیل تغییراتی که در جدار رگ به وجود می آورد ،ممکن است بیماري فشارخون باال را تشدید نماید .لذا اگر
مقدار LDLباال باشد در جدار عروق رسوب کرده و منجر به تصلب شرایین می شود .تصلب شرایین نیز منجر به فشارخون باال میشود.
مصرف الکل :اگر الکل به طور مداوم مصرف شود ،موجب افزایش فشارخون میشود.
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مصرف دخانیات :یک عامل زمینه ساز براي تصلب شرایین است که این عامل خود موجب تشدید فشارخون باال میشود.
چاقی :چاقی یکی از عوامل مهم در شیوع ف شار خون باال /هر  15کیلوگرم افزایش وزن موجب افزایش ف شار سی ستولی  2تا  3میلیمتر
جیوه و فشار دیاستولی  1تا  3میلیمتر جیوه میشود /چاقی هاي مرکزي شکم (چاقی نوع مردانه) در ایجاد فشار خون باال اهمیت بیشتري
دارد.
دیابت :بیماري دیابت زمینه ساز فشار خون باالو بیماري هاي قلبی عروقی است .
عالیم بالینی:
ف شار خون اولیه سالها بدون عالمت ا ست .گاهی ممکن ا ست بیمار از عالیمی مثل سردرد در ناحیه پس سر ،سرگیجه ،تاري و
اختالل دید ،خ ستگی زودرس و طپش قلب ،تنگی نفس شبانه و یا هنگام فعالیت و دردهاي قف سه سینه ،سرگیجه ،ت شنج و حتی اغما
شکایت کند.
درمان :درمان بیماران مبتال به فشار خون باال معموالً به صورت ترکیبی از درمان غیردارویی و درمان دارویی
غیردارویی.1 :رژیم غذایی سالم.2فعالیت بدنی منظم.3ترك مصرف الکل و دخانیات.4کاهش وزن
دارویی :میزان فشتتار خون بیمار و وجود عوامل خطر دیگر همراه با فشتتار خون باال مثل دیابت ،چاقی  ،اختالل چربی هاي خون... ،
درتصمیم گیري پزشک براي شروع درمان دارویی تأثیر دارند.
راهنما اندازه گیری فشارخون
اتاق ساکت و داراي حرارت منا سب با شد.فا صله معاینه شونده با گیرنده ف شارخون نباید بی شتر از یک متر با شد 35.دقیقه قبل از
اندازه گیري ف شارخون از م صرف کافئین قهوه چایی و الکل و م صرف مواد دخانی خودداري کنند و فعالیت بدنی شدید ندا شته با شند
.ناشتا نباشند.مثانه خالی باشد 0.دقیقه قبل ادازه گیري استراحت کنند و صحبت نکنند.پاهاي فرد داراي تکیه گاه باشد .بازو دست تکیه
گاه داشته باشد و هم سطح قلب و مشت نکنداز گفتگو مهیج و شوخی با فرد معاینه شونده خودداري شودشانه لخت باشد و لباس نازك
و به اندازه کافی گشاد باشد تا فشار روي بازو نیاورد.
نکته:
اگر بازوبند کوچک باشد مقدار فشارخون زیادتر از مقدار واقعی اگر بازوبند بزرگ باشد مقدار فشارخون کمتر از مقدار واقعی
نشان داده شود.
اگر می خواهید اندازه گیري را تکرار کنید 1 ،دقیقه صبر کنید یا  0تا  9ثانیه دست فرد را باال نگهدارید.
در ماه هاي آخر بارداري باید فرد را متمایل به طرف چپ خواباند و فشار خون را هم از دست چپ اندازه گیري کرد.

مراقبت ماهانه بیماران مبتال به فشار خون باال توسط بهورز یا مراقب سالمت(حضوري) کد خدمت )5651( 

اندازه گیری  .1اندازه گیري قد و وزن و محاسبه نمایه توده بدنی  .2اندازه گیري فشارخون نشسته  .3اندازه گیري فشارخون ایستاده
در موارد خاص*
پرسش  .1پرسش درمورد مصرف داروهاي تجویز شده مطابق دستور پزشک  .2پرسش درمورد شکایت از عوارض
 .3پرسش درمورد قطع مصرف دخانیات یا الکل (از مصرف کنندگان)
توصیه شیوه زندگی سالم(تغذیه سالم ،فعالیت بدنی منظم،ترك مصرف الکل و دخانیات،کاهش وزن و مصرف منظم دارو)
موارد نیازمند ارجاع
. .1فشارخون مساوي یا باالي ( 195/155غیر فوري) و فشار (145/115فوري)
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 .2شکایت از عوارض دارویی (غیرفوري)
 .3بیمارانی که علیرغم رعایت دستورات و مصرف صحیح و منظم داروها هنوز به اهداف درمانی نرسیده اند (غیر فوري )
 .4بیمارانی که فشارخون شان کنترل شده است ،هر  3ماه به پزشک ارجاع غیرفوري داده شوند.
نحوه ارائه مراقبت ها بر حسب وضعیت بیماری کووید91
نکته:
در هر شتترایطی اگر متقاضتتی دریافت خدمت به واحد ارائه کننده خدمت مراجعه نماید ،ارائه دهندگان خدمت با رعایت شتترایط
حفاظت فردي و فاصله گذاري اجتماعی موظف به ارائه خدمت هستند.
نکته:
هدف حفظ فشارخون بیماران زیر  95سال ،کمتر از  145/65و بیماران  95سال و باالتر  105/65 ،میلی متر جیوه می باشد.
پیگیری غیرحضوری(تلفنی)

ثبت در قسمت اقدام و تماس تلفنی سامانه سیب و اکسل مراقبت

. 1آیا دستگاه فشارسنج و یا ترازو در منزل دارد؟ اگر بلی محاسبه و ثبت قد وزن  ،توده بدنی و فشارخون
. 2پرسش در مورد نحوه مصرف داروها(دوز  ،نحوه مصرف و زمان مصرف) در صورت مصرف نامنظم آموزش روش صحیح مصرف
.3آیا دچار عوارض دارویی شده است ؟ در صورت بلی ارجاع به پزشک با رعایت پروتکل مراجعه حضوري
.اگر فشارخون  195/155-145/65باشد

بررسی علت و اندازه گیري فشار یک هفته بعد درصورت عدم کنترل ارجاع به پزشک

.اگر فشار  195/155و باالتر تا :145/115توصیه به مراجعه به پزشک اگر فشارخون باالي : 145/115ارجاع فوري به پزشک
.4توصیه (تغذیه سالم ،فعالیت بدنی منظم،ترك مصرف الکل و دخانیات،کاهش وزن و مصرف منظم دارو)
نکته :درصورت ذکر عوارض مصرف دارو

ارجاع فوري به پزشک

.0آموزش :در خصوص قطع خودسرانه مصرف دارو و ...
. 9بررسی مصرف منظم داروي کاهنده چربی خون  ،استاتین و داروهاي کاهنده فشار در صورت تجویز
در صورتی که دستگاه در منزل موجود نباشد .1پرسش در مورد اینکه ایا براي کنترل بیماري دارو تجویز شده ؟ اگر بلی  .2پرسش در
مورد اینکه مطابق دستور پزشک دارو مصرف می کند؟اگر بلی  .3پرسش در مورد اینکه ایا عوارض دارویی داشته ؟ خیر
ت شخیص ف شارخون باال با م صرف منظم دارو بدون عار ضه اقدام

تو صیه به ادامه م صرف دارو و رعایت د ستورات ا صالح شیوه

زندگی و مراجعه به پزشک در زمان ویزیت تعیین شده از قبل
نکته :در صورت داشتن عوارض دارویی (اولین فرصت) و یا عدم پاي بندي به درمان به پزشک ارجاع داده شود (با تعیین نوبت قبلی)
احتیاطات الزم در حین مراقبت و اندازه گیری فشارخون


در زمان اندازه گیري فشارخون فاصله حداکثر  1متر از بیمار رعایت گردد و حتی االمکان روبروي بیمار قرار نگیرند



در صورت تماس با بیمار دستکش ها تعویض شود .شستشو دستکش ها نباید انجام شود



کاف یا بازوبند دستگاه اندازي گیري فشارخون و گوشی پزشکی بعد از هر بار استفادر با محلول الکل  % 55ضد عفونی شود



ازکاورهاي یکبار مصرف بر روي ترازو استفاده شود و بعد از هر بار اند ازه گیري وزن تعویض گردد .در صورت استفاده از

تخت معاینه کاور آن تعویض گردد .صندلی معاینه براي هر بیمار ضد عفونی شود.
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برنامه پیشگیری و کنترل بیماری تاالسمی
استراتژی های پیشگیری تاالسمی در ایران:
( )s1استراتژي اصلی این برنامه غربالگري زوجین در زمان ازدواج است .ثبت ازدواج در ایران به عنوان یک واقعه ي مهم زندگی ،بسیار
مرسوم است .از آنج تا که بروز نوزاد مبتال ب ته تاالسمی م تاژور بعد از ازدواج دو ن تاقل با احتمال آم تاري معینی ممکن است ،میت توان از
ثبت ازدواج بته عنتوان راهی مطمئن براي ردیابی زوجهاي نتاقل بهره برد.
( )s2در استراتژي دوم خانواده ي بیماران تاالسمی شناسایی شده و تحت مشاوره قرارمی گیرند و درصتتتورتی که فرزند سالم نتتتداشته
باشنتد ،براي داشتن فرزند سالم به مراکز تشخیص پیش از تولد ارجاع میشوند.
( )s3در استراتژي سوم زوجهایی کتتته قبل از ستتتال (1359ستتتال کشوري شتتتدن برنتتتامه) ازدواج کرده انتتتد و یا به هر دلیلی براي آنها
غربالگري زمان ازدواج انجام نشده است  ،و فرزند /فرزندا ن سالم دارند بتررسی می شوند تتا درصتورتی کته زوج نتاقتل باشند مشاوره
شده و از تولد فترزنتد مبتال بته تتاالسمی متاژور در خانواده پیشگیري گردد.
اهداف برنامه پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور
هدف کلی  :پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور.
اهداف اختصاصی :
-1

شناسایی زوج هاي ناقل تاالسمی در سراسر کشور به میزان 155%

-2

مراقبت ویژه زوج هاي ناقل تاالسمی شناسایی شده واجد شرایط مراقبت ،در سراسر کشور به میزان 155%

سالیانه تعداد قابل تتوجهی از موارد بتروز بیماري تتاالسمی در زوج هایی اتفتاق متی افتتد کته بته هتر دلیل(عتدم شتروع غربالگري در
منطقه،عقد غیر ثبتی،برخی گروههاي اجتماعی خاص،افراد مهاجر،افراد خارجی مقتیم در کشتور و ) ...در زمتان ازدواج آزمتایش هاي
تاالسمی را انجام نداده اند اتفاق می افتد.
نکته:
زوجهتاي ذکر شده فوق در صورت داشتن فرزند مبتال به تاالسمی ماژور نیاز به انجام غربالگري ندارند
تذکر:
بررستتی گروههاي ذکر شتتده حداکثر تا پایان ستته ماهه اول بارداري باید انجام گردد و جهت شتتناستتایی این افراد الزم استتت در اولین
مراجعه زن باردار سال ازدواج و سابقه انجام آزمایشات تاالسمی سوال شود.
تیم م شاوره :مت شکل از یک پز شک به عنوان پز شک مشاور و یک کار شناس/کاردان)ترجیحاً از ر شته هاي بهدا شتی ،روان شناسی،
پرستاري یا مامایی می باشد.
وظایف تیم مشاوره:
.1تفسیر آزمایشهاي تاالسمی در زوجهاي متقاضی ازدواج و زوجهاي ارجاع شده در قالب استراتژي سوم (جزء وظایف اختصاصی
پزشک(
. 2ثبت م شخ صات متقا ضیان ازدواجی که مرد و زن هر دو داراي اندکس هاي پایین تر از حد طبیعی ه ستند) وظیفه اخت صا صی
کارشناس/کاردان(
. 3اخذ تعهدنامه ي کتبی از زوجهاي ناقل تاالسمی که تصمیم به ازدواج دارند
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.4ت شکیل پرونده براي زوجهاي ناقل  /م شکوك پرخطر تاال سمی که این پرونده شامل :نتایج آزمایش ها ،فرم شمارهی  ،2فرم
شماره ي ،3پرسشنامه ي ویژه مشاوره ،فرم شماره ي  0و تعهد نامه است  ) .وظیفه اختصاصی کارشناس/کاردان(
.0تکمیل فرم گواهی انجام مشاوره ژنتیک ویژه زوجین مشکوك کم خطر در بروز تاالسمی ماژور.
 .9درخواست آزمایشهاي تکمیلی(جزء وظایف اختصاصی پزشک(
 .5درمان کم خونی فقر آهن براساس الگوریتم کشوري(جزء وظایف اختصاصی پزشک(
 .4م شورت با هماتولوژی ست منتخب برنامه در خ صوص موارد م شکوك به تاال سمی مینور و سایر هموگلوبینوپاتیها (جزء وظایف
اختصاصی پزشک(
 .6پیگیري زوجین نیازمند به پیگیري تلفنی

21 | P a g e

الگوریتم غربالگری زوجین( استراتژی )9
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الگوریتم شنا سایی زوج های ناقل تاال سمی در زوجینی که به هر دلیل)عدم شروع غربالگری در شهر ستان ،عقد
غیرثبتی،برخی گروههای اجتماعی خاص،افراد مهاجر،افراد خارجی مقیم در کشور و (...در زمان ازدواج آزمایش
های تاالسمی را انجام نداده اند.
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فلوچارت مراقبت زوجین ناقل  /مشکوک پرخطر تاالسمی
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شرح وظایف مرکز خدمات جامع سالمت
پایگاه سالمت شهری :
اولیتن سطح ارائتهي خدمتات بهداشتیدرمتانی در سطح شتهر ،پایگاههاي سالمت هستند که وظایف آنها درخصوص پیشگیري از بروز
بتا تاالسمی ماژور به شرح ذیل است :
1.

آموزش و ارتقاي سطح آگاهی عموم متردم با تتأکید بر آمتوزش گروههاي هدف.

گروههاي هدف شامل:
•

دانشآموزان دختر سال سوم راهنمایی و پسر سال سوم متوسطه بهعنوان گروههاي در آستانهي ازدواج؛

•

سردفترداران ازدواج بهعنوان عوامل مؤثر در موفقیت برنامه؛

•

زوجهاي نتاقتل شناساییشتده از هر سه استتراتژي بتهعنوان زوجهاي درمعرض خطر.

2.

ترغیب افراد در شرف ازدواج به انجام آزمایشهاي تاالسمی در آزمایشگاه ویتتتژهي انجام آزمایشهاي تتتتاالسمی قبل از هر

اقدام و اطالع رسانی در خصوص نقش مرکز بهداشتیدرمانی ویژهي مشاورهي تاالسمی .
3.

آموزش عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه (سردفترداران ،عاقدان محلی و آموزش طالب در شهرستانهاي داراي حوزهي علمیه).

.4

دعوت از زوجین جدید ناقل/پرخطر تاالستتمی جهت ارائه مشتتاوره و آموزش الزم پس از دریافت فرم شتتماره  0از مرکز

بهداشت شهرستان.
0

مراقبت ویژهي فعال و ماهانهي زوجهاي ناقل  /پرخطر در بروز تاالسمی براساس الگوریتم مربوط.

9

تشتتتویق زوجهاي ناقل تاالستتتمی به برخورداري از خدمات بیمه درمانی بهمنظور کاهش هزینهي مربوط به آزمایشهاي

تشخیص ژنتیک و تشخیص پیش از تتولد.
5

ارجاع زوجهتاي ناقل تتاالسمی به مترکتز بهداشتیدرمانی ویژهي مشاورهي تاالسمی جهت انجام مترحلهي اول و دوم PND

بر اساس شرایط زوجین.
6.

پیگیري ستتقط جنین تا هفتهي  19بارداري در زوجهاي ناقل تاالستتمی که جنین آنها مبتال به تاالستتمی ماژور تشتتخیصداده

شدهاست.
15.

ادامهي مراقبت ویژهي ب تارداري در زوجه تاي ن تاقل ت تاالسمی ک ته ب تراس تاس نتایج  PND2جنین آنها سالم یا تاالسمی مینور

تشخیصداده شتدهاست .
11.

آموزش رابطین بهداشتتتی در مراکز و پایگاههاي ستتالمت بهمنظور مشتتارکت آنان در آموزش عموم جامعه با اولتتتتتتویت

گروههتاي در شرف ازدواج ،مزدوجین قبل از آغاز غربالگري در شهرستان و پیگیري زوجهاي نتاقل تاالسمی.
12.

آموزش و تتتتتترغیب زوجهاي ناقل درخ صوص اهمیت و ضرورت ا ستفاده از روشهاي مطمئن جهت پی شگیري از وقوع

حاملگیهاي ناخواسته.
13.

تشتویق بته استفاده از روشهتاي مطمئن و دائتمی پیشگیتري از بارداري ) (VS-TLدر زوجهایی که دیگر به هیچ وجه تمایل

به بارداري دوباره ندارند.
14.

شناسایی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور و زوجهاي ناقل تاالسمی در اولین بازدید خانوار و انعکاس آن در پرونده خانوار.

10.

تکمیل فرم پیگیري بیماري بتتتتتراي تمام بیماران مبتال به تاال سمی ماژور ،قراردادن آن در پروندهي ژنتیک خانوار و مراقبت

ماهانه از بیماران تاالسمی ماژور شامل :پیگیري برنامهي واکسیناسیون بهخصوص واکسن هپاتیت  ، Bتأکید بتر نقش درمان در پیشگیري
28 | P a g e

از ع توارض ت تاالسمی و اطمینان از ت تزریق ب تهموقع خون و داروه تاي دفعکنندهي آهن اضافه م تانند دسفرال ،بررسی عوارض بیماري
تاالسمی و ارجاع در متواقع الزم و...
19.

پیگیري و مراقبت ختانوادههتاي بیماران شناساییشتدهي جدید بتراساس فلوچارت مراقبت.

15.

ارجاع والدین بیماران تاالسمی فوت شده به تیم مشاورهي ژنتیک که در حال حاضر فرزند مبتال به تاالسمی ماژور نداشته و

تمایل بته داشتن فرزند دارند.
14.

درخواستتت آزمایش MCV MCH ( CBCبراي تمام زوجهاي واجد شتترایط باردار(زوجینی که به هر دلیل در زمان ازدواج

آزمایش هاي تاالسمی را انجام نداده اند) مراجعه کننده و یا ارجاع شده از سایر بخشه تا ازقبیل متخصصان زن تان و زایمان ،پ تزش تکان
عمومی ،ماماهاي بخش خصوصی و ارسال پسخوراند مناسب.
16.

ارجاع زوجهایی که براساس الگوریتم شناسایی زوجهاي ناقل تاالسمی مزدوج قبل از آغاز غربالگري(همچنین زوجینی که

به هر دلیل در زمان ازدواج آزمایش هاي تاالسمی را انجام نداده اند) در شهرستان  ،زن و مرد هر دو مشکوك به تاالسمی مینور( سالم
ناقل) هستند به مرکز بهداشتیدرمانی ویژهي مشاورهي تاالسمی.
25.

تکمیل و ارسال فرم شمارهي  9بهصورت فصلی بر اساس پرونده خانوار و شرایط مراقبت زوجین.

21.

جمعبندي مشکالت و ارائهي راهحل و پیشنهادات بته مترکتز بهداشت شهرستتان.

22.

نگهداري و بتایگانی تمام کتابهتا ،جتزوههتا ،دستتورالعملهتا و نامههاي مدیریتی دریافتی در آرشیو مرکز /پایگاه سالمت.

پایگاه سالمت روستایی :
1.

سرپرستی و نظارت بر فعالیتهاي مربوط به برنامهي پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور در خانههاي بهداشت .

2.

ارسال دستورالعمل و جزوههتاي آموزشی و فرمهاي مورد نیاز جهت خانههاي بهداشت.

3.

برنامهریزي در زمینهي ارتقاي سطح آگاهی بهورزان در رابطه با بیماري تاالسمی و راههاي پیشگیري از آن.

4.

برنامهریتزي در زمینهي ارتقاي سطح آگتاهی جامعهي روستایی باتأکید بر گروه هاي هدف:

گروههاي هدف شامل:
•

دانشآموزان دختر سال سوم راهنمایی و پسر سال سوم متوسطه بهعنوان گروههاي در آستانهي ازدواج؛

•

سردفترداران ازدواج بهعنوان عوامل مؤثر در موفقیت برنامه؛

•

زوجهاي نتاقتل شناساییشتده از هر سه استتراتژي بتهعنوان زوجهاي درمعرض خطر.

0.

درخواستتت آزمایش MCV MCH ( CBCبراي تمام زوجهاي واجد شتترایط باردار(زوجینی که به هر دلیل در زمان ازدواج

آزمایش هاي تاالسمی را انجام نداده اند) ارجاعشده از خانههاي بهداشت یا سایر بخشهتا ازقبیل متخصصان زنتان و زایمان ،پتزشتکان
عمومی ،ماماهاي بخش خصوصی و ارسال پسخوراند مناسب.
9.

ارجاع زوجهایی که براساس الگوریتم شناسایی زوجهاي ناقل تاالسمی مزدوج قبل از آغاز غربالگري (همچنین زوجینی که

به هر دلیل در زمان ازدواج آزمایش هاي تاالسمی را انجام نداده اند) در شهرستان  ،زن و مرد هر دو مشکوك به تاالسمی مینور( سالم
ناقل) هستند به مرکز بهداشتیدرمانی ویژهي مشاورهي تاالسمی.
5.

پایش مستمر خانههاي بهداشت درخصوص فعالیتهاي آموزشی ،مراقبت ویتژهي زوجهتاي ناقل تاالسمی و ارجتاع به هنگام

جهت انجام مرحلههتاي اول و دوم  PNDو غیره.
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4.

اعالم مشخصات زوجهاي نتتتاقتتتل/مشکوك پرخطر تاالسمی معرفیشتتتده از متتترکتتتز بهداشت شهرستان  ،بر اساس فتتترم

شتمارهي  0به خانههتاي بهداشت تحت پوشش جهت پیگیري و مراقبت ویژه.
6.

گردآوري فرمهاي آماري شمارهي  9از سطح خانههاي بهداشت تحت پوشش ،رفع نواقص احتمالی و ارسال آمار صحیح و

جمعبندي شده فصلی بته مترکز بهداشت شهرستان.
کارشناس /کاردان مرکز باید از ارسال مستقیم فرم شمارهي  9دریافتی از خانههاي بهداشت خوددارينماید و پس از رفع نواقص ،نسبت
به جمعبندي و نوشتن مجدد آن در فرم شمارهي  9و ارسال به مرکز بهداشت شهرستان اقدامنماید.
15.

اعالم موارد شناساییشدهي جدید به خانه هاي بهداشت جهت مراقبت والدین بیماران بر اساس فلوچارت مراقبت.

11.

جمعبنتدي مشکالت و ارائتهي راهحلهتا و پیشنهادات به مترکتز بهداشت شهرستان.

12.

بایگانی و نگهداري تمام کتابها ،جتزوهها ،دستورالعملها و نامههاي مدیریتی دریافتی در آرشیو قسمت مربوط.

شالرح وظایف خانالهی بهداشت
اولین سطح ارائهي خدمات بهداشتیدرمانی در سطح روستتا خانههتاي بهتداشت هستنتد کته وظایتف آنهتا درخصتوص پیشتگیتري از
بتروز بتا تاالسمی ماژور مشابه وظایف پایگاه سالمت است.
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برنامه پیشگیری و کنترل سندروم داون
مقدمه:
بیماریهاي کروموزومی با میزان بروز  0در هزار تولد زنده از تعیین کننده هاي مهم ستتالمت کودکان و توستتعه جمعیت ستتالم استتت.
سندرم داون در راس بیماریهاي کروموزومی قرار دارد .براساس نرخ تولد فعلی در کشور سالیانه حدود 3555مورد سندرم داون در بین
متولدین زنده مورد انتظاراست.
م شخص شدن جایگاه روش هاي نوین غربالگري نظیر ( NIPTت ست غیرتهاجمی قبل از تولد که درهفته دهم بارداري انجام می شود )
موضوع مهمی است که می بایست به طور جدي در برنامه غربالگري سندرم داون درنظرگرفته شود .
غربالگري سندرم داون با تاکید بر تفهیم خطر بروز سندرم داون بر اساس سن مادر و ارتباط معکوس سن مادر در هنگام بارداري با میزان
احتمال بروز این اختالل و تاکید بر اختیاري بودن انتخاب غربالگري به مادر باردار پیشنهاد می شود.
اجرای این برنامه اهداف اختصاصی ذیل را تحقق خواهد بخشید:
 آموزش ،آگاهی بخشی و اطمینان دادن به مادران در هر سنی از دوره باروري براي داشتن بارداري سالم و بی خطر حمایت از مادر باردار با رعایت اصتتل مختار بودن مادر باردار در تصتتمیم گیري در تمامی مرحله از غربالگري) از انتخاب ،دریافتخدمت غربالگري تا تصمیم گیري براي ختم یا ادامه بارداري در صورت ابتال جنین به سندرم داون(
 تاکید بر ا ستاندارد سازي برنامه در تمام فرایندهاي غربالگري شامل کلینیک و پاراکلینیک از آموزش و م شاوره صحیح به مادر تااقدامات تشخیصی
 طراحی نظام پایش ،ارزشیابی مستمر و اعالم نتایج و تصحیح مدیریت برنامه بر مبناي آنشرح اجرای برنامه:
سطح اول نظام سالمت:
الف -وظیفه بهورز/مراقب سالمت:
بهورز /مراقب سالمت مادر باردار را براي شروع مراقبت بارداري به ماما در مرکز جامع سالمت روستایی /مراقب سالمت ماما ارجاع می
دهد.
ب -وظیفه مراقب سالمت ماما /ماما در مرکز جامع سالمت روستایی:
 -1آموزش و مشاوره
چنانچه ذکر شد ا ولین و مهم ترین ا صل در غربالگري سندرم داون حمایت از مادر براي تصمیم گیري آگاهانه براي انجام غربالگري یا
انصتتراف از آن در هر مرحله از غربالگري استتت .آموزش و مشتتاوره با مادر باردار در خصتتوص غربالگري ستتندرم داون می بایستتت در
اولین مراجعه مادر بارداردر صورتی که بارداري با β HCGمثبت تأیید شده باشد -ارائه شود.
این آموزش می بایستتت به نحوي باشتتد که ضتتمن احترام به استتتقالل و انتخاب فرد از طریق ارائه اطالعات کامل ،ستتاده و روان براي
مخاطب ،امکان تصمیم گیري آگاهانه را براي مادر باردار فراهم نماید.
محورهای اصلی آموزش و مشاوره شامل موارد زیر است:
 -1اختیاري بودن انجام غربالگري بر استتتاس انتخاب مادر و اطمینان بخشتتتی به مادر جهت پاستتتخگویی به ستتتواالت وي در هر مرحله
 -2تفهیم خطر بروز ستتندرم داون بر استتاس ستتن مادر با تاکید بر کمتر بودن قابل توجه خطر در مادران جوان تر زیر  30ستتال (توضتتیح
احتمال خطر براي مادر می بایست به نحوي باشد که به مادر تفهیم شود که منظور از این احتمال این است که در هر رده سنی تنها یک
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مورد نوزاد مبتال به ستتندرم داون به ازاء چه تعداد تولد نوزاد ستتالم خواهد بود .به عنوان مثال در مادران با ستتن بیستتت ستتال به ازاء تولد
حدود  1055نوزاد سال م تنها یک مورد سندرم داون متولد می شود .این مساله در اطمینان بخشی به مادر براي کاهش نگرانی هاي آسیب
زا و تنش هاي مربوط به نتایج غربالگري در طول بارداري و ت شویق مادران براي اقدام براي بارداري هاي بعدي در سنین جوان تر ب سیار
حائز اهمیت می باشد.
 -3مراحل غربا لگري ،تفاوت مهم غربالگري با تشتتتخیص قطعی و تاکید بر اینکه نتیجه مثبت در غربالگري به هیچ وجه نشتتتان دهنده
ابتالي جنین به سندرم داون نمی باشد و فقط احتمال ابتال را مطرح مینماید.
 -4ارائه متن آموزشی تعیین شده به مادر براي مطالعه

 -0پس از آموزش می بایست تصمیم مادر باردار در فرم رضایت آگاهانه و در سامانه هاي سالمت ثبت شود.
ج -وظیفه پزشک تیم سالمت/پزشک خانواده:
در صورتی که مادر پس از آموزش و م شاوره صحیح انجام غربالگري را انتخاب کرده با شد ،در اولین اقدام سن بارداري بر ا ساس

(LMPدر شرایطی که  LMPقابل اطمینان باشد) یا سونوگرافی سه ماهه اول بارداري (در صورتی که قبال به هر دلیلی انجام شده باشد)
تعیین می شود.
غالالربالالالالالگالالری بالالر اسالالالالاس سالالالالن بالالارداری بالاله شالالالالرح زیالالر انالالجالالام مالالی شالالالالود:
 سن بارداري 11wتا : 13w+9dحالت اول  :غربالگري براي مادرانی که به سونوگرافی  NTاستاندارد دسترسی دارند:
در این شتتترایط روش انتخابی Combined Testخواهد بود .بنابراین ستتتونوگرافی NTو آزمایشتتتات بیوشتتتیمیایی شتتتامل Free
βHCGو  PAPP- Aتوسط پزشک درخواست و در فاصله 11تا 13هفته و شش روز بارداري انجام می شود.

انجام سونوگرافی  NTبر آزمایشات بیوشیمی مقدم است:

چنانچه  NT≥3/0 mmبا شد ،آزمای شات بیو شیمی انجام ن شده و مادر می بای ست تو سط سونوگرافی ست ،براي مراجعه در اولینفرصت به پزشک ارجاع دهنده جهت انجام اقدامات الزم راهنمایی شود.
در مواردي که  NT<3.0و نستبت اندازه  NTبه CRLبیش از 60( % 60پرستنتایل) باشتد  ،مادر غربالگري مثبت محستوب شتده ومیبای ست تو سط سونوگرافی ست ،براي مراجعه در اولین فر صت راهنمایی به پز شک ارجاع دهنده جهت انجام اقدامات الزم شود (این
موارد می بایستتت توستتط ستتونوگرافیستتت به رابط شتتهرستتتان محل ستتکونت مادر گزارش داده شتتوند( .این مادران می بایستتت توستتط
متخصص زنان براي انجام  NIPTارجاع داده شوند)

چنانچه NT< 3/0 mmباشد ،بر اساس درخواست اولیه پزشک ،مادر میبایست توسط سونوگرافیست براي انجام آزمایشات بیوشیمی
غربالگري براي مراجعه به هنگام به آزمای شگاه ت شخیص پز شکی راهنمایی شود  .آزمای شات بهتر ا ست طی همان روز (یا حداکثر روز
بعد) انجام شوند .باید در نظر داشت که نمونه گیري آزمایشات بیوشیمی حداکثر می بایست تا 13هفته و 9روز بارداري صورت گیرد و
انجام این آزمایشات پس از این زمان بی ارزش خواهد بود .در نهایت پز شک تیم سالمت /پز شک خانواده می بای ست بر اساس نتایج ،

مادر را بدین شرح راهنمایی نماید:


در مواردي که نتیجه غربالگري منفی (خطر< )1/205است ،ادامه مراقبت هاي معمول بارداري صورت گیرد.
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در مواردي که نتیجه غربالگري مثبت ( خطر >  )1/205ا ست  ،مادر می بای ست در اولین فر صت به متخ صص زنان ارجاع

شود.
حالت دوم  :غربالگري براي مادرانی که به سونوگرافی  NTاستاندارد دسترسی ندارند:
در این شرایط روش انتخابی Serum Integratedمیباشد .یعنی اندازه گیري  PAPP- Aدر  11هفته تا  13هفته و  9روز بارداري
و اندازه گیري  Quad Markerشتتتامل  uE3،AFP، HCGو  Inhibin –Aدر  14هفته تا  19هفته و 9روز بارداري در همان
آزمایشگاه و محاسبه احتمال خطر با استفاده از مجموع نتایج دو مرحله

 -سن بارداري  14wتا 19w + 9d

در این موارد از  Quadruple Testشامل  uE3 ، AFP ، HCGو  Inhibin–Aدر  14هفته تا  19هفته و  9روز
استتتتفاده می شتتتود .در مواردي که نتیجه غربالگري منفی (خطر <  ) 1 / 205استتتت ،می بایستتتت ادامه مراقبت هاي

معمول بارداري صتتورت گیرد و در مواردي که نتیجه غربالگري مثبت استتت (خطر >  ) 1 / 205م ادر می بایستتت در

اولین فر صت به متخ صص زنان ارجاع داده شود  . -سن بارداري بیش از  15 wچنانچه مادر در این زمان متقا ضی
انجام غربالگري با شد ،مادر در اولین فر صت به متخصص زنان ارجاع داده شده و انجام غر بالگري توسط متخصص

زنان مدیریت می شود.
سطح دوم نظام سالمت:

الف -مراکز انجام سونوگرافی:NT

ب -آزمایشگاه تشخیص طبی (غربالگري بیوشیمی)
ج -متخصص زنان
سطح سوم نظام سالمت:
تشخیص ژنتیک :
چنانچه بر اساس نتیجه آزمایش تشخیص ژنتیک ،اختالل کروموزومی بیماریزا در جنین ،وجود نداشته باشد میبایست مراقبتهاي معمول
بارداري ادامه یابد .آزمایشتتگاه تشتتخیص ژنتیک موظف استتت در صتتورت ابتالي جنین به اختالل کروموزومی بیماریزا ،طی گزارش
تلفنی فوري نتیجه را به رابط برنامه در شتتهرستتتان محل ستتکونت و متخصتتص زنان ارجاع دهنده گزارش دهد .همچنین آزمایش تگاه
تشخیص ژنتیک موظف است ضرورت مراجعه در اولین فرصت به پزشک معالج را )بدون مطلع نمودن مادر از نتیجه تشخیص ژنتیک(
به مادر اطالع دهد تا مادر با دریافت خبر ناگوار در شرایط نامناسب و بدون آمادگی دچار آسیب نشود.
< < رعایت اصول محرمانه بودن ا سرار پزشکی در همه موارد گزارش و پیگیري الزامی است >>

اقدامات:

در موارد مثبت غربالگري :رابط شهرستان می بایست نتیجه غربالگري را به ماما /مراقب سالمت ماماي مرکز خدمات جامعسالمت محل سکونت مادر گزارش دهد .از این پس واحد بهداشتی محل سکونت ،می بایست مادر را تحت مراقبت و پیگیري
فعال براي ارجاع مادر در اولین فرصت به متخصص زنان) بدون مطلع نمودن مادر از نتیجه غربالگري و فقط تاکید بر لزوم
مراجعه به پزشک در اولین فرصت (تا حصول نتیجه بر اساس تصمیم مادر قرار دهد.

 در مواردي که نتیجه تشخیص ژنتیک ابتال جنین به سندرم داون) یا هر اختالل کروموزومی بیماریزا (است :رابط شهرستان،ماما /مراقب سالمت ماماي مرکز خدمات جامع سالمت محل سکونت ،مادر را در جریان نتیجه تشخیص ژنتیک قرار داده و
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واحد بهداشتی مربوطه می بایست مادر را تحت مراقبت و پیگیري فعال براي ارجاع مادر در اولین فرصت به متخصص زنان
)بدون مطلع نمودن مادر از نتیجه غربالگري و فقط تاکید بر لزوم مراجعه به پزشک در اولین فرصت (تا حصول نتیجه بر

اساس تصمیم مادر قرار دهد .در این شرایط انجام هماهنگی با کارشناس مادر پرخطر )رابط مادر پر خطر( واحد بهداشتی مربوطه

جهت انجام اقدامات الزم جهت تسریع در روند پیگیریها و هماهنگی با متخصص زنان /پریناتالوژیست مرتبط الزامی است.
مادر میبای ست تو سط متخ صص زنان از نتیجه غربالگري و ت شخیص ژنتیک و شرایط ختم بارداري با رعایت تمام موازین انتقال خبر
ناگوار و شرایط و روحیه مادر آگاه شود .همچنین حمایت از مادر براي تصمیم گیري و کاهش عوارض تصمیمی که در نهایت میگیرد
) شامل ختم یا ادامه بارداري( می بایست در سطح  1نظام سالمت پیگیري و اقدامات الزم انجام و مدیریت شود .مادر در این شرایط نیاز
به حمایت ویژه و ارجاع به روانشناس مسلط و متبحر بالینی براي کاهش آسیب و اقدامات حمایتی مستمر تا رفع آثار و عوارض احتمالی
خبر ناگوار ،سقط انتخابی و  ...دارد .این حمایت ها باید در قالب شاخص هاي ا صلی مدیریت دایما تو سط مدیریت بیماري پایش و
ارزشیابی و مبتنی بر اطالعات میدانی ارتقا یابد و بهینه شود.
زمانی که جنین مبتال به اختالل ژنتیکی شامل اختالالت کروموزومی بیماري زا تشخیص داده میشود سواالت و نگرانیهاي متعددي براي
والدین مطرح میگردد که بر ت صمیم گیري آنها در خ صوص این بارداري و ت صمیم گیري براي بارداري هاي بعدي تاثیر گذار خواهد
بود .بنابراین انجام مشاوره ژنتیک در همه مادارنی که سابقه ابتال جنین به این اختالالت را دارند ضروري است ،مشاوره ژنتیک بر اساس
شرایط میتواند قبل و یا بعد از سقط و لزوما قبل از بارداري بعدي با رعایت شرایط گفته شده انجام شود .بهتر ا ست ارجاع به م شاوره
ژنتیک پس از متعادل شدن شرایط روحی مادر و خانواده با استفاده از جلسات مشاوره با کارشناسان سالمت روان انجام شود.
در شرایطی که مادر با وجود آگاهی از ابتالي جنین به اختالل ژنتیکی ت صمیم بر ادامه روند بارداري دارد ،م شاوره ژنتیک میبای ست تا
پیش از پایان یافتن مهلت قانونی سقط در قالب ارجاع در اولین فرصت صورت پذیرد.

مطابق با برنامه ژنتیک اجتماعی در شرایطی که در تشخیص ژنتیک جنین مبتال به اختالل کروموزومی بیماریزا گزارش میشود و بارداري
به هر دلیلی تا تولد نوزاد ادامه مییابد ،پیگیري تا تولد نوزاد ادامه یافته و نتیجه بارداري درصورت ابتالي نوزاد در قالب فرم بررسی بروز
اپیدمیولوژیک و در صورت سالم بودن به عنوان خطاي آزمایشگاه ژنتیک به ستاد معاونت بهداشت دانشگاه گزارش شود.
ب -بیمارستان منتخب :این بیمارستان توسط معاونت درمان از بین بیمارستان هاي فوق تخصصی اطفال استان انتخاب و معرفی می
شود تا موارد متولد شده سندرم داون(به هر دلیل) جهت دریافت خدمات بالینی متمرکز استاندارد به آن ارجاع داده شوند.
.
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بیماریهای متابولیک ارثی
مقدمه:
بیماریهاي متابولیک ارثی عمدتا ناشتتتی از نقص ژنتیکی در تولید یا عملکرد یکی از پروتئینها در بدن می باشتتتند .بیماریهاي متابولیک
مادرزادي در ابتداي تولد فاقد هر گونه عالئم بالینی بوده و نوزادان مبتال ،در ابتداي تولد کامال ستتتالم به نظر می رستتتند .پس از مدتی
(چندین روز تا چندین هفته) به دلیل تجمع ترکیبات ستتتمی در بافتهاي مختلف بدن ،عالئم بیماري ظاهر می شتتتود که اکثرا عالئم غیر
اختصاصی شامل خواب آلودگی ،بی اشتهایی ،استفراغ و تشنج که در نهایت منجر به عقب ماندگی ذهنی و حتی مرگ نوزاد می گردد.
این بیماریها به سه دسته اصلی طبقه بندي می شوند که مجموعا بیش از  95بیماري را شامل می شود:
-1

اختالالت متابولیسم اسیدهاي آمینه و سیکل اوره مانند فنیل کتونوري

-2

اختالالت اکسیداسیون اسیدهاي چرب و اسیدهاي ارگانیک

-3

سایر بیماریها :کمبود ،G9PDکمبود بیوتیناز ،گاالکتوزمی و غیره

عالئم
اکثرا این بیماريها در سنین پایین تظاهر مییابند و تقریبا در غالب این بیماريها سیستم عصبی مرکزي به صورت اولیه و یا ثانوي درگیر
می شود .عالوه بر این ،ارگان هاي حیاتی دیگر مانند چ شم ،کبد ،طحال ،کلیه ،قلب و سی ستم ع ضالنی و ا سکلتی در این بیماريها می
توانند درگیر شوند .عالئم این بیماري ها کامالً غیر اختصاصی بوده واغلب با سایر بیماریهاي شایع مانند سپسیس اشتباه می شوند و در
صورت تاخیر در تشخیص زودرس ،موجب صدمات جبران ناپذیر جسمی ،ذهنی و حتی مرگ کودك میشوند.
عالئم کلیدی بیماری های متابولیک ارثی:


سابقه حمالت استفراغ ،کاهش سطح هوشیاري



تاخیر تکامل یا عقب ماندگی ذهنی



شلی عضالت ،عدم تحمل ورزش



چهره غیرطبیعی



سابقه مشکل کبدي یا قلبی



سابقه مرگ در شیرخوارگی فرزندان قبلی

عوارض
هر یک از بیماري متابولیک نقش کوچک اما در مجموع تاثیر قابل توجهی در مرگ نامشخص شیرخوار دارند .تشنج ها ،تاخیر تکامل،
هپاتومگالی ،کاردیومیوپاتی ،میوپاتی استتکلتی نیز از عالیم این دستتته از بیماريها استتت .ضتتایعات شتتدید مغزي ،عقب ماندگی ذهنی،
فلجهاي ع ضالنی ،م شکالت کبدي ،سنگهاي ادراري ،نار ساییهاي چ شمی مانند کاتاراکت و گلوکوم و بیماريهاي قلبی از عوار ضی
هستتتند که در این بیماري ها ایجاد می شتتود .بیماري هاي متابولیک ارثی اغلب در اوایل شتتیرخوارگی با حمالت کمبود متابولیک که
تهدید کننده حیات هستند ،تظاهر مییابند.
تشخیص
تشخیص بیماریهاي متابولیکی بسیار مشکل است زیرا عالئم این بیماریها غیراختصاصی است و در بیماریهاي دیگر نیز مشاهده می شود،
نوزادان مبتال به بیماري متابولیک معموالً در بدو تولد نرمال هستند .به هر حال عالئم و نشانهها شامل خوابآلودگی -بیاشتهائی ،تشنج
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ال اواخر هفته اول که نوزاد به مقدار کافی شیر خورده ا ست
و ا ستفراغ ممکن ا ست حتی چند ساعت بعد از تولد ظاهر شود ولی معمو ً
ظاهر می شتتود ،بیماري هاي متابولیک نوزادي می تواند در نهایت منجر به عقب ماندگی ذهنی ،ناهنجاریهاي روانی شتتدید و حتی مرگ
نوزاد گردد.
پیشگیری از بروز بیماری های متابولیک ارثی
بهترین راه براي پیشتتگیري از عوارض این بیماریها ،غربالگري نوزادان از نظر ابتال به بیماري هاي متابولیک در روزهاي ابتدایی تولد می
باشتتد به ویژه در نوزادان با ستتابقه خانوادگی بروز این قبیل بیماریها و یا نوزادان حاصتتل از ازدواج هاي فامیلی الزم استتت تستتت هاي
غربالگري صورت پذیرد .همچنین ت شخیص ژنتیکی و قطعی این بیماران در مدیریت بارداريهاي بعدي براي پی شگیري فرزندان مبتال
در خانواده و خویشان مورد استفاده قرار می گیرد و سبب کاهش بروز بیماري می شود.
نحوه اجرای برنامه غربالگری نوزادان:
در حال حاضالالر غربالگری نوزادان از نظر ابتال به  59بیماری متابولیک ارثی قابل انجام اسالالت و برای اجرای این
برنامه مراحل زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد:


کلیه مادران باردار در  3ماهه اول و  3ماهه ستتوم و همچنین بعد از تولد نوزاد در زایشتتگاه ( یا در مرکز تستتهیالت زایمانی در

روستا ) در مورد غربالگري و زمان مراجعه به هنگام براي آزمایش غربالگري نوزاد در روز  3تا  0تولد تحت آموزش قرار گیرند.



انجام نمونه گیري در روز  3تا  0از پا شنه پاي نوزاد ،تو سط فرد آموزش دیده بر روي کاغذ گاتري با ا ستفاده از  3قطره خون

نوزاد .الزم است نوزاد قبل از نمونه گیري به مدت  52ساعت بطور کامل با شیر مادر یا شیرخشک تغذیه شده باشد در غیر این صورت
احتمال نتیجه کاذب در آزمایش وجود خواهد داشت.


آزمایشگاه به محض دریافت نمونه ها ،آزمایشات را انجام داده و در صورت مثبت شدن ،نتیجه را توسط تلفن و فاکس فوري

به اطالع نیروهاي بهداشتی می رساند.



آزمای شگاه موظف ا ست بر ا ساس نقطه برش(کات آف) اعالم شده در د ستورالعمل آزمای شگاهی موارد غیر طبیعی (وجود

متابولیت در محدوده غیر طبیعی) را مشتتخص نموده و همچنین اعالم می نماید که این موارد جز موارد نیازمند به انجام مجدد غربالگري
استتت *یا ضتتروري استتت ظرف  44ستتاعت به بیمارستتتان منتخب ارجاع گردند و این موارد را با تلفن فوري به کارشتتناس ژنتیک مرکز
بهداشت شهرستان اطالع می دهد .نیروهاي مسئول بالفاصله والدین نوزاد را فراخوان می نمایند و بر اساس اعالم آزمایشگاه یا از نوزاد
نمونه کاغذ فیلتر گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال می گردد و یا سریعاً به بیمارستان منتخب ارجاع می گردد.


آزمایشتتگاه منتخب باید پی گیري دریافت نمونه با استتتانداردهاي مربوطه و بهنگام را به انجام برستتاند و در هماهنگی کامل با

کار شناس ژنتیک ،آزمای شات غربالگري ،نمونه مجدد و تایید را به انجام بر ساند .بر ا ساس نتیجه آزمایش مجدد ،در صورت غیر طبیعی
بودن آزمایش ،آزمای شگاه غربالگري اعالم و نوزاد باید طی  44ساعت باید به بیمار ستان منتخب در اولین فر صت به بیمار ستان منتخب
ارجاع گردند و اقدامات درمانی نیز براي ایشان آغاز گردد.
موارد نمونه گیری مجدد:


از نوزادان نارس با وزن کمتر از  1055گرم می بایستتتت عالوه بر  3تا  0روزگی یک نمونه در یک ماهگی که وزن نوزاد به

 2055گرم برسد یک نوبت نمونه مجدد گرفته شود.


از نوزاد بستري در بیمارستان می بایست یک نوبت در روزهاي  3تا  0و یک نوبت در هنگام ترخیص نمونه گرفته شود.
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آیا می توان بیماری را پیشگیری کرد؟



با انجام آزمایش ژنتیک دربیمار و والدین ،نقص ژنتیکی تشخیص داده می شود.
در صورتی که این نقص مشخص شود،بررسی جنین در حاملگی هاي بعدي مادر امکان پذیر است و می توان از تولد نوزادان

مبتالي بعدي در آن خانواده جلوگیري کرد.


با مشتتخص شتتدن نقص ژنتیکی ،امکان مشتتاوره ژنتیک با افراد فامیل بیمار که قصتتد دارند با یکدیگر ازدواج کنند نیز وجود

خواهد داشت.


در صورت ت شخیص ابتالي جنین به بیماري،امکان سقط وجود خواهد دا شت .به این منظور می بای ست والدین بیمار مبتال به

بیماري متابولیک ارثی تحت مراقبت ژنتیک قرار گیرند ،از خدمات م شاوره ژنتیک بهره مند گردند ،و ضعیت پی شگیري از بارداري آنها
بطور ماهیانه بررسی شود ،جهت انجام آزمایشات ژنتیک پیش از بارداري ارجاع گردند و در صورت وقوع بارداري بین هفته هاي  15تا
 19بارداري جهت انجام آزمایشتتات ژنتیک حین بارداري ارجاع شتتوند تا در صتتورت مبتال بودن جنین بتوان از طریق مراجع ذیصتتالح
نسبت به سقط قانونی جنین اقدام نمود .اخذ مجوز قانونی سقط تا قبل از هفته  16بارداري یعنی  14هفته و  9روز امکان پذیر خواهد بود.
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برنامه پیشگیری و کنترل کم کاری تیروئید نوزادان
بیماری کمکاری تیرویید نوزادان چیست؟
به کمبود هورمون تیروکستتتین در بدن نوزاد ،به هر علتی" ،بیماري کم کاري تیروی ید نوزادان" می گویند .این بیماري در بدو تولد
معموال" عالمت مشخصی ندارد و بهترین روش شناسایی بیماران انجام غربالگري نوزادان است .اهمیت این بیماري در این است که اگر
بیماري تشخیص داده نشود یا درمان دیر شروع شود و یا کنترل بیماري مناسب نباشد ،بیمار به عقبماندگی ذهنی دچار میشود.
آیا بیماری کمکاری تیرویید نوزادان انواع مختلف دارد؟
بله .بیماري کمکاري تیرویید نوزادان می تواند به صورت دایمی و گذرا با شد .در نوع گذرا بیمار تا مدتی (این مدت میتواند از حدود
 2هفته تا  3سال طول بکشد) نیاز به درمان داشته باشد و بعد از آن با شروع به کار تیرویید و تولید مقدار کافی هورمون درمان قطع شده
و دیگر نیاز به مصرف قرص لووتیروکسین نباشد .در نوع دایمی بیمار تا پایان عمر نیاز به مصرف قرص لووتیروکسین دارد و نباید دارو
را قطع نماید .البته دوز دارو ممکن است ،بر اساس نیاز بیمار و آزمایش هاي هورمونی وي ،کم و زیاد شود ،اما قطع کامل نخواهد شد.
عالیم بیماری کمکاری تیرویید نوزادان کدامند؟
بیماران در بدو تولد معموال" عالمتی ندارند و بتدریج عالیم و نشانههاي بیماري بروز میکنند .این عالیم و نشانهها عبارتند از :نوزادان با
وزن غیر طبیعی (نوزادان با وزن بیش از  4555و یا کمتر از  2055گرم) ،تولد بعد از هفته  42بارداري ،اختالل در شتتتیرخوردن (کم
اشتهایی ،گیرکردن مکرر غذا در گلو ،ضعف در مکیدن و  ،)...اختالالت تنفسی (آپنه ،تنفس صدادار و گرفتگی بینی) ناشی از بزرگی
زبان ،اختالل تنف سی ،خوابآلودگی ،کم گریهکردن ،کم تحرکی ،یبوست شدید ،شکم بزرگ ،فتق نافی ،کم بودن دماي بدن (درجه
حرارت بدن اغلب کمتر از  30درجه ا ست) شایع ه ستند .در مبتالیان معموال" وزن و قد در حد نرمال ا ست ،اما ممکن ا ست دور سر
مختصتتري افزایش داشتتته باشتتد .این عالیم در روزهاي اول تولد بستتیارکم و غیراختصتتاصتتی هستتتند .فقط  %0نوزادان مبتال به کمکاري
تیرویید نوزادان در هفته اول بر اساس عالیم بالینی قابل تشخیص هستند.
عوارض بیماری کمکاری تیرویید نوزادان کدامند؟
بیماري کمکاري تیرویید نوزادان ب سیار جدي ا ست .عدم ت شخیص به هنگام بیماري و یا شروع دیر هنگام درمان عوار ضی ب سیار مهم و
غیرقابل برگشتتت ایجاد میکند .این بیماري می تواند باعث عوارض مهمی هم چون عقبماندگی ذهنی ،کوتاهی قد و افت تحصتتیلی
شود .در بعضی موارد ،در این بیماران کم شنوایی نیز وجود دارد .به دلیل وجود نداشتن عالیم مشخص بیماري در بدو تولد ،غربالگري
نوزادان در سنین  3-0روز بعد از تولد اهمیت بسیار زیادي دارد و فقط با غربالگري ،می توان در زمان مناسب بیماري را تشخیص داده و
با درمان بههنگام از بروز عوارض آن پیشگیري کرد.
چرا باید همه نوزادان در روز  9-5تولد غربالگری شوند؟
نوزادان مبتال به بیماري کمکاري تیرویید در اوایل تولد معموال" بدون عالمت هستتتند و امکان تشتتخیص بیماران در  4هفته اول تولد ،با
استتفاده از عالیم بالینی بستیار کم استت .عالیم بالینی بتدریج و تا حدود  9ماهگی شتیرخوار بروز میکنند .در نتیجه بااستتفاده از عالیم
بالینی (و بدون انجام غربالگري نوزادان) تشتتتخیص بیماري دیرهنگام انجام شتتتده و کمبود هورمون تیرویید اثرات منفی خود را بر
شیرخوارگذاشته و عقبماندگی ذهنی اتفاق خواهد افتاد.
از این رو ،باید تمام نوزادان در روزهاي  3-0تولد غربالگري شتتوند تا اگر به این بیماري مبتال هستتتند ،با شتتروع درمان به موقع از عقب
ماندگی ذهنی پیشگیري گردد.
نحوه انجام غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان
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با استتتفاده از یک النستتت و ایجاد ستتوراخی کوچک بر روي پاشتتنه پا  0قطره خون از نوزاد گرفته و برروي کاغذ فیلتر مخصتتوص قرار
داده می شود .سپس قطره هاي خون در دماي محیط به مدت  3ساعت طوري قرار می گیرد که جریان هوا از باال و پایین آن عبور کرده
و نمونه کامال خشک شود .سپس نمونه ها به همراه فرم مربوط به هر بیمار در پاکت مخصوص قرار گرفته و به آزمایشگاه انتقال داده می
شود.
آیا مثبت شدن آزمایش غربالگری (آزمایش نمونه خون پاشنه پا بر کاغذ فیلتر) ،نشان دهنده ابتالی نوزاد به بیماری
کمکاری تیرویید است؟
مثبت شتتدن آزمایش غربالگري (آزمایش نمونه خون پاشتتنه پا بر کاغذ فیلتر) نشتتان میدهد که ممکن استتت این نوزاد مبتال به بیماري
کمکاري تیرویید باشد .فقط با انجام آزمایش هاي تایید تشخیص (که با استفاده از خون وریدي انجام می شود) میتوان ت شخیص قطعی
داد .این آزمایش باید به طور سریع انجام شود و بسیار مهم و ضروري است.
آیا درمان بههنگام و مناسالالب میتواند از بروز عقب ماندگی ذهنی در نوزاد مبتال به کمکاری تیرویید پیشالالگیری
کند؟
بله ،خوشتتبختانه شتتروع درمان بههنگام (قبل از  24روزگی نوزاد) از بروز عقبماندگی ذهنی در نوزاد مبتال به بیماري کمکاري تیرویید
جلوگیري میکند .عالوه بر زمان شروع درمان ،مصرف صحیح دارو بر اساس دستور پزشک ،رعایت توصیههاي هنگام مصرف قرص،
انجام آزمایشات هورمونی در فواصل معین و ویزیت مستمر براساس دستورالعمل کشوري و عدم توجه به توصیههاي غیر علمی اطرافیان
در ارتباط با مصرف دارو ضامن حفظ ضریب هوشی شیرخوار بیمار است.
درمان بیماری کم کاری تیروئید نوزادان چگونه است؟
درمان به راحتی و با مصرف قرص لووتیروکسین بر اساس مقدار تجویز شده توسط پزشک می باشد.
بهور ز/مراقب سالمت می بایست چه نکاتی را در خصوص مصرف دارو به خانواده آموزش دهند؟



دارو را هر روز در یک وقت معین به کودك بدهند( .مثالً هر روز صبح ها قبل از خوردن صبحانه).
بهتر است بیماریک ساعت قبل از مصرف قرص تا یک ساعت بعد از آن چیزي نخورده باشد.



نباید دارو را در آب حل نموده و براي ساعت ها و یا روزهاي بعد نگه داشت.



اگر کودك پس از خوردن دارو استفراغ کرد (قبل از حدود یک ساعت) الزم است مجددا" ،همان دوز دارو به وي خورانده

شود.



باید بین مصرف دارو و قطره آهن ،مولتی ویتامین و کلسیم بین  3تا  4ساعت فاصله باشد.
بین مصرف دارو با ترکیبات سویا (مثل شیرخشک هاي حاوي سویا) حداقل  1تا  2ساعت فاصله باشد.

پیشآگهی بیماری در مبتالیان چگونه است؟
با انجام برنامه کشتتوري غربالگري بیماري کمکاري تیرویید نوزادان ،تشتتخیص به هنگام و درمان مناستتب مبتالیان ،پیشآگهی نوزادان
بیمار بهطور چشمگیري بهبود یافته است .اما بدون درمان و یا درمان دیررس و یا نامناسب عقبماندگی ذهنی و کوتاهی قد اجتنابناپذیر
است.
شرح وظایف بهورز و مراقب سالمت در خصوص برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان
.1

شناسایی زنان باردار منطقه تحت پوشش

.2

آموزش عموم مردم درباره بیماري کمکاري تیرویید نوزادان و عوارض آن
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.3

آموزش زنان باردار در مورد بیماري کمکاري تیرویید و عوارض آن و اهمیت انجام غربالگري نوزادان و تاکید بر لزوم انجام

غربالگري نوزاد در سنین  3 -0بعد از تولد
.4

دریافت نتیجه غربالگري از آزمایشگاه غربالگري استان

.0

فراخوان و ارجاع "نوزادان مشکوك" به "آزمایشگاه منتخب شهرستان" براي انجام آزمایش هاي تایید ت شخیص سرمی در

اسرع وقت بر اساس دستورالعمل
.9

فراخوان سریع نوزادانی که نمونه از پاشنه پاي آنها ،از طرف آزمایشگاه "نامناسب" شناخته شده است براي انجام نمونه گیري

مجدد از پاشنه پا (در کم تر از  44ساعت)
.5

پیگیري نوزادان مشکوك و راهنمایی والدین براي مراجعه فوري (پس از دریافت جواب آزمایشات تایید تشخیص) به فوکال

پوینت و یا اولین پزشک در دسترس
.4

آموزش والدین بیمار بر اساس کتاب والدین و بیماري کمکاري تیرویید (کتاب با جلد صورتی)

.6

ثبت اطالعات در کارت مراقبت نوزاد بیمار

.15

ثبت و گزارش اطالعات برنامه

.11

پیگیري م ستمر بیماران و یادآوري اهمیت م صرف در ست دارو و پیروي از د ستورات پز شک ،انجام آزمای شات هورمونی و

ویزیتهاي مستمر توسط پزشک معالج
نمونه گیری مجدد:


نوزادانی که داراي شرایط زیر باشند عالوه بر نمونه گیري در روزهاي  3-0یک هفته بعد (یعنی در روزهاي  4 -14تولد) نیاز

به نمونه گیري مجدد دارند:



نوزادان نارس (این نوزادان عالوه بر هفنه  2تولد ،در هفتههاي  9و  15تولد هم نمونه گیري مجدد می شوند)



نوزادان با وزن کم تر از  1055گرم



نوزادان با وزن بیش از  4555گرم



دو و چندقلوها



نوزاد ان بستري و یا با سابقه بستري در بیمارستان (هر بخش از بیمارستان از جمله )NICU



نوزادان با سابقه دریافت و یا تعویض خون



نوزادانی که داروهاي خاص مصرف کردهاند :مثل دوپامین ،ترکیبات کورتونی و ...



نوزادانی که نتیجه آزمون غربالگري (نتایج آزمون اولیه  TSHبر کاغذ فیلتر) آنان بین  0-6/6بوده است.



نمونه نامناسب :نوزادانی که نمونه غربالگري آنان (کاغذ فیلتر حاوي لکه خون از پاشنه پا) ،توسط آزمایشگاه نامناسب ارزیابی

شده است
چند نکته:


چنانچه والدین ،نوزاد خود را براي نمونه گیري از پاشتتتنه پا به مرکز نیاوردند ،بعد از  2بار پیگیري (حداکثر تا روز  15تولد

نوزاد) ،بهورز /مراقب سالمت باید به منزل نوزاد مراجعه و نمونهگیري از پاشنه پا را در منزل انجام دهد.


در صورت عدم تمایل والدین به انجام غربالگري نوزاد شان ،باید "برگه عدم ر ضایت" تو سط والدین ام ضا شده و در خانه

بهداشت بایگانی گردد (تا در صورت بروز مشکل قانونی به عنوان مدرك ارایه شود).
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در صتتورت عدم دریافت پاستتخ کلیه آزمایشهاي غربالگري (جوابهاي نوزادان ستتالم) از آزمایشتتگاه غربالگري استتتان

(حداکثر تا  2هفته پس از نمونهگیري) ،باید با آزمایشتتتگاه تماس حاصتتتل نموده و جواب آزمایشتتتات را گرفت و با استتتامی نوزادان
غربالگري تطبیق داد تا نمونه نوزادي گم نشده باشد.
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