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 ۹۱پروتکل غربال شنوایی نوزادان در دوران همه گیری بیماری کووید

 

 (مقدمه:۹

ابعاد مخرب آن در حوزه هایی غیر از مسائل سالمت و بهداشتی آشکار میشود. احساساتی چون  به تدریج  ۹۱ماه شیوع بیماری کووید ۲پس از 

؛ افزایش تخاصمات خانوادگی؛ سردرگمی در برنامه ریزیهای روزمره؛ترس از مبتال شدن عزیزان و از بودن در جمع؛ خودبیمار پنداری ترسِ

ردی و اجتماعی با گزینه های مجازی؛ تضاد ناشی از سونامی ارتباط اجتماعی به دست دادن نزدیکان؛ سرگشتگی در جایگزینی روابط مرسوم ف

برنامه ها در کل  . یک راه موثر در غلبه بر این معضالت از سرگیری حفاظت شده امور و بیش از پیش بروز می یابند غیره  شیوه غیرحضوری و 

شروع مجدد برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله و  ۹۱الذکر همه گیری کوویدجامعه است. لذا این پروتکل برای جلوگیری از برخی تبعات فوق 

 ارائه میگردد.زودهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران 

 (اهداف:۲

 خطر انتقال بیماری ازسرگیری برنامه غربال شنوایی نوزادان با حداقل -الف

 کاهش مخاطرات تجربه اجرایی در غربال شنوایی در حالت همه گیری یک بیماری با -ب

 

 (اهداف فرعی:9

 گیرند. نوزادان و اطفالی که تحت غربال شنوایی قرار نمی جا ماندنالف(کاهش ریزش  و 

 تخصصی( کاهش می دهد.-ب(تداوم برنامه غربال شنوایی و جلوگیری از قطع کامل آن که بار مالی شروع مجدد آنرا  )بدلیل فراموشی اجتماعی

 کشور در حوزه تداوم برنامه های سالمت محور در جهان و کسب تجارب اجرایی بهینه با حداقل آسیب در این حیطه.پ(سردمداری و پیشتازی 

 



 :های اجرایی پروتکل(  4

 الف: رعایت موارد بهداشتی مهم   و الزم االجرا :

 گردد. ضدعفونیمکان غربالگری و اتاق انتظار باید از تهویه مناسب برخوردار و بصورت مستمر   -۹

 در اتاق انتظار فاصله مراجعین بیش از دو متر باشد. -۲

 ازکاوریکبارمصرف برروی تخت غربالگری نوزاد استفاده شود . -3

پرسنل واحد غربالگری ضمن شستشوی مرتب دستها به هنگام مواجهه با نوزاد دارای تجهیزات حفاظت فردی مناسب  -4

 )ماسک،محافظ چشم وصورت ودستکش مناسب( باشند.

نوزاد دارای تجهیزات حفاظت فردی مناسب )ماسک،محافظ چشم هر مواجهه با  قبل و بعد ازضمن شستشوی مرتب دستها  لگرغربا -5

 وصورت ودستکش مناسب( باشند.

به مدت درجه  07جهت غربالگری از الکترود و پروب یکبار مصرف استفاده گردد و درصورت استفاده مجدد از پروب حتما با الکل  -6

 ضدعفونی گردند. نیهثا 37حداقل 

 کودک در ساعت پذیرش شود. 4الی  3فاصله در نوبت دهی نوزادان رعایت گردد و حداکثر  -0

  به والدین تاکید گردد که برای آوردن نوزاد به واحد غربالگری حتما از ماسک و دستکش استفاده کنند. -8

 نوزاد تنها با یک همراه وارد اتاق غربال شود. -۱

 شت به خانه لباسهای نوزاد تعویض و ضدعفونی گردد.بعد از بازگتاکید شود  -۹7

 در پایان هر نوبت کاری مکان غربالگری ضدعفونی و پس ماندهای موجود تخلیه گردد. -۹۹

 مجریان غربالگری  در صورت داشتن عالیم سرماخوردگی از انجام تست های نوزادان خودداری کنند. -۹۲

 نوزادان نیازمند غربال مجدد -ب

کلینیک های شنوایی شناسی یا واحدهای مستقل رهگیری شده و به ، نوزادانی که غربال اول را انجام داده و باید مجدداً غربال شوند  -۹

 تست مجدد شوند.  ،از سوی پرسنل غربالبند الف ارجاع شوند و با در نظرگیری اقدامات حفاظتی  غربالگری

 ه در دستورالعمل غربال شنوایی نوزادان ذکر شده است.پروتکل غربال مجدد در این خصوص همانی است ک -۲

 نوزادانی که در دوران قرنطینه متولد شده اند و بدون تست از زایشگاه ترخیص شده اند.-ج

مجریان غربالگری شنوایی ماه است که برنامه غربال شنوایی نورادان در زایشگاهها و بیمارستانها متوقف شده است. توصیه میشود که  ۲بیش از

، مطب های پزشکان متخصص اطفال و پروند های موجود در بیمارستان)از طریق فهرست و شماره تماس خانواده های این نوزادان را اخذ 

ال از سوی را برای انجام غربال شنوایی به کلینیکهای شنوایی ذیصالح و دارای مجوز غرب آنانو ضمن تماس با والدین مراکز بهداشت و ...(

 .بهداشتی و درمانی این امر را تسهیل و تسریع می نماید.سازمان هدایت کنند. طبیعی است که همکاری مراکز 

 و اجرای این دستورالعمل بدنیا میایند.ارسال نوزادانی که از تاریخ -د

بستری  نمی شوند و  از سوی مسوالن ران کرونایی در آن  نیستند  و بیما قرنطینهبیمارستانها و مراکز درمانی که جزو مراکز   -۹

ی غربالگری شنوایی نوزادان  اانجام تسته با تایید و مجوز کمیته استانی  ،بیمارستان منعی برای انجام غربالگری شنوایی وجود ندارد

 بالمانع است.

دقیقه   ۲7- ۹5رعایت فواصل ) در مراکز بهداشتی در صورت نبود ازدحام و موافقت مسئولین و همچنین با انجام نوبت دهی قبلی  -۲

 بالمانع است.استانی   با تایید و مجوز کمیته به منظور پیشگیری از ازدحام انجام تست های غربالگری شنوایی نوزادان ای(



 در صورت عدم امکان انجام تست در موارد فوق الذکر به روش زیر عمل شود: -ه

 ا مسئول غربال شنوایی قرار گیرد.هفتگی از سوی زایشگاه در اختیار مجری یفهرست اسامی و شماره تماس نوزادان بطور روزانه یا  -۹

غربالگر با والدین تماس گرفته شود و نوزادان جهت تعیین  و یا  هفته از سوی مسئول پیگیری یا شنوایی شناس 3حداکثر ظرف  -۲

 .مراکز شنوایی ذیصالح ارجاع گردندنوبت و انجام تست غربال شنوایی به 

مخصوص غربال شنوایی  روشورهای اطالع رسانیا بکارت ی ، این است که   این بند ی نمودن اجرایپیش نیاز مهم جهت الزم به توضیح است   

والدین برای انجام تست ) شامل آدرس و  شماره تماس مکانهای غربالگری  در اختیار پرسنل بیمارستان در بخش زایشگاه قرار گیرد تا نوزادان

به  اخذ شماره تلفن والدینو همچنین  شوند یا فرد ذیصالح و مورد تایید سازمان هدایت مرکز ،مکان غربالگری مشخص غربال شنوایی به 

ربال شنوایی و شامل اهمیت غارائه بروشور اطالع رسانی  به مادر ،منظورنوبت دهی و پیگیری انجام غربال شنوایی پس از ترخیص از بیمارستان

 در این مرحله ضروری است.   جهت اخذ نوبت و یا پیگیری ،سالمت شنوایی در نوزاد و شماره تلفن 

 

 :خالصه می گرددبنابراین  

الزم به ق الذکر انجام گردد. بر اساس پروتکل های فو، ۹۱شیوع بیماری کووید  زمان تولد نوزاد در ایام  : انجام تست های غربالگری با توجه به۹

ندارد و مجری از همان پروتکل قبلی که غربال  نسبت به قبل تفاوتی از نظر نوع تست و شیوه ارجاع( )توضیح است پروتکل های اجرایی غربال

 پرهیز گردد.در واحد غربالگری مستقر در بیمارستان جز آنکه از غربال مجدد را اجرا میکرده تبعیت کند؛ 

 

 الزامی است.: رعایت نکات بهداشتی بر اساس موارد مشروحه فوق 2

شنوایی شناس یا مجری غربال تاکید میشود که حتماً روند غربال شنوایی را در یک جلسه به اتمام برساند. از ارجاع کودک جهت غربال  هب: 3

ی آزمونی مورد نیاز است ارجاع به مرکز تشخیص مجدد پرهیز گردد. حتماً در همان جلسه اول تکلیف کودک مشخص گردد و اگر پیگیر

از جمله کلینیک های  مخاطره -محیطهای کمبه  شنوایی انجام شود. چنانچه به هر دلیلی تست ناکامل باشد کودک برای تست های الزم 

 ارجاع شود.شنوایی و یا واحدهای مستقل غربالگری 

 

شود. در صورت در دسترس نبودن محیطهای جایگزین از اقدامات و وسایل محافظتی کامل  انجام مخاطره -محیطهای کمغربال شنوایی در : 4

 استفاده شود. نوبت دهی به گونه ای انجام شود که از تجمع نوزادان و والدین و مواجهه غیرضروری با مراجعین دیگر اجتناب شود.

 

)مگر در موارد  پرهیز شود و ارزیابی ایشان به پس از بهبودی کامل موکول گردد. از انجام غربال در کودکان دارای تب و عالیم بیماری -5

کانات استثناء مثالً در حالتی که فقط امکان یک بار ویزیت و تست کودک وجود دارد و اگر نتوان دیگر به او دسترسی پیدا کرد با استفاده از ام

 عفونت زدایی و وسایل محافظتی غربال انجام شود(.

 

 الم نتایج و ارایه گزارش(اع۷

 انجام شود.  قبل  نحوه اعالم و ارایه گزارش نسبت به گذشته تفاوتی نکرده و به روال

 (موارد خاص و تجارب ویژه۹



تجربه ای ندارد موردی کامالً جدید است که هیچ کشوری در برخورد با آن رونا با توجه به اینکه انجام غربال شنوایی نوزادان در همه گیری ک

 ارایه دهند. گروه غربالگری شنواییاندرکاران برنامه تقاضا میشود تا تجارب خود را مکتوب و به  لذا از تمامی دست

 

 

 

 

 


