
 

1 

 

 Covid 19 روسیو یدمیدر اپ نوزادان یغربالگر دستورالعمل

و  صیتشخ ،ی)غربالگر خدمت هیارا مختلف یها بخش در یسالمت یها برنامه ها، بحران و ایبال ها، یدمیاپ طیشرا در

 قیاستاندارد و دق هیاراو عدم  یسالمت یها برنامه پوشش کاهش احتمالشوند و  یم ریپذ بیها( آس یریگیدرمان، مراقبت و پ

 است تر شیب اریبس نوزادان در خصوص هب خدمات،

تال و به حداقل رساندن اب یریشگیپ یموثر برا ریتداب یریو به کارگ دنیشیاند ا،یدر دن Covid 19 روسیو یبا بروز پاندم اکنون،

 یتمام تا ،است یضرور یو مناسب خدمات سالمت قیدق هیو ارا نیوالد و نوزاد ،دهنده خدمات هیارا پرسنل در روسیو نیابه 

 .ابدیو پوشش برنامه ها کاهش ن برخوردارشده یسالمت خدمات از نوزادان

مرز و  نیا خدمات به نوزادان هیارا همچنان، ،گرید اقدامات ازین صورت در و ریز یها هیتوص یریکارگ به با است خواهشمند لذا

 .دیده ادامه احسن نحو به رابوم 

 

 :Covid 19 روسیو یدمیاپ درو مهم  یکل یها هیتوص

 .ابدی لیبه حداقل ممکن و الزم تقل ،دربسته و محدود یها طیو در مح یکیزیف یتماس ها (1

شدن  هباشد که احتمال آلود یا گونه به دیبا ،کنندگان مراجعه نیب یگذار فاصله و یریگ نمونه محل یکیزیف طیشرا (2

 به حداقل برسد. Covid 19 روسیبه و

 .شود زیپره مشخص، زمان در کار دیشد تراکم و ازدحام از و ،شده میتنظ خدمات هیارا زمان (3

 افتادن دارند، به بعد از بحران موکول شوند. قیتعو بهکه امکان  یخدمات هیامکان ارا صورت در (4

 امکانات نیا از لذا. داد انجام یرحضوریغ یها روش گرید ای و یمجاز یفضا قیطر از توان یم را خدمات از یبعض (5

 .گردد استفاده بهتر و تر شیب

 .شود انجام "افتهی ادغام" صورت به یبهداشت خدمات هیارا امکان حد تا (6

 در یکاف تعداد به و مستمر طور به و شده فراهم پرسنل یبرا ،یماریب به ابتال از حفاظت زاتیتجه و لیوسا هیکل (7

 .باشد ارشانیاخت

 یگخست مان،یزا ،یباردار ،یماری)ب مختلفکه به علل  ییروهاین یبه جا عیسر ینیگزیجا یرزرو برا یانسان یروین (8

 .شوند نییتع ستند،ین خدمت هیارا به قادر...(  و ادیز کار از یناش

 نمونه یریکارگ به از امکان حد تا بحران دوران در. شود استفاده ماهر و تجربه با پرسنل از حتماٌ خدمات، هیارا یبرا (9

 فراخوان با است یمساو نوزاد، یپا از شده اخذ نامناسب نمونه هر چون. شود اجتناب تجربه کم و ماهر ریغ رانیگ

 یهدر رفتن منابع مال باعث نیو همچن ،و همراهش نوزاد پرسنل،Covid 19 روسیو به یآلودگ امکان و نوزاد مجدد

 شود. یم مارانیب در درمان شروع زمانشدن  ریدو 

 اکرون به مبتال یا و مشکوک افراد به خدمات ارایه محل در "نوزادان پای پاشنه از گیری نمونه مرکز" که صورتی در (10

 درمان تحت مارانبی پیگیری و نیاز مورد داروی توزیع و تأمین نحوه اجرایی دستورالعمل" اساس بر گرفت، قرار

مقام محترم وزارت ابالغ  16/12/98مورخ  1702/100، که با نامه شماره "7 صفحه ،1 نسخه -COVID 19 سرپایی

 :شود انجام زیر اقدامات بایست میشده است، 

 یریگ نمونه مرکز نیتر کینزد به کورونا، بحران انیپا تا موقت طور به نوزادان، یریگ نمونه مرکز انتقال 

 .باشد ینم کرونا به مشکوک افراد به خدمت هیارا محل که نوزادان

 یبرا نیوالد ییراهنما و محله در موقت طور به یریگ نمونه مرکز شدن جابجا بر یمبن قیدق یرسان اطالع 

 دیجد یریگ نمونه محل به نوزادانشان بردن

 مبدا یریگ نمونه مرکز یرهایگ نمونه توسط نوزادان از یغربالگر  

ها  رستانمایها و ب شگاهیزا هینوزادان، کل یاز کاهش پوشش غربالگر یریشگینوزادان و پ هیاز کل یمنظور غربالگر به (11

را به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه گزارش دهند و مرکز  آنان تماس تلفن شماره و نیمتولد روزانه آمارموظفند که 

 نوزادان قرار دهد. یریمراکز نمونه گ اریرا در اخت ستیآن ل ستیبا یم زیبهداشت ن
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 .ردیانجام گ یهمگان آموزش و یرسان اطالع یبرا یمحل یها رسانه ای و مایس و صدا تیظرف از استفاده حداکثر (12

 یجا به( یدسترس صورت در) TeleHealth از استفاده و دور راه از یها آموزش و یمجاز یفضاحد امکان از  تا (13

  .شود استفادهها  مراقبتو  یریگیپ نیو چهره به چهره و همچن یگروه یآموزش ها

 

 نوزادان یغربالگر یها برنامه یاجرا روند در خدمات دهندگان هیارا فیوظا

 یرسان اطالع

 نیوالد بیترغ منظور به( یگرید ممکنهر روش  ای و) یمجاز یفضا و ها رسانه در نوزادان یغربالگر تیاهم آموزش 

 .کرونا روسیوابتال به  از و کاهش ترس در زمان مناسب یو انجام غربالگر نوزادان یبه غربالگر

 هنگام کرده  مانیتازه زا مادرانو  یدر دوران باردار باردار مادران به یدمیاپ دورهمتناسب با  آموزشو  یرسان اطالع

 مراکر قیدق آدرس هیارا ونوزادان در زمان مناسب  یانجام غربالگر یبرا مارستانیو ب شگاهیاز زا یو مرخص یبستر

 .نوزادان پا پاشنه از یریگ نمونه

 یریو نوزادان در مرکز نمونه گ نیاز تجمع والد یریشگینوزادان و پ یانجام غربالگر یبرا ینوبت ده ،امکان صورت در. 

 در نوزادان و نیوالد تجمع از یریشگیپ و نوزادان یغربالگر انجام یبرا ظهر از بعد فتیش کردن فعال از،ین ترصو در 

 .هوشمند یگذار فاصله تیرعا و یریگ نمونه مرکز

 بهورز و مراقب سالمت هر پوشش تحتمنطقه  ایو  روستا نیمتولد هینوزادان در کل یغربالگر انجام از نانیاطم.  

 (یبعد یرینوبت اول و چه در نمونه گ یریاز پاشنه پا )چه در نمونه گ گیرینوزاد خود را برای نمونه والدین، چنانچه، 

 :که موظفند سالمت مراقب و بهورز نیاوردند،به مرکز 

 یریشگینوزادان و پ یانجام غربالگر تیاهم حیتوض با ،و در هر تماس شود انجامبار  3 تا یتلفن پیگیری 

 .شوند بینوزادان ترغ یبه غربالگر نیوالد ،یاحتمال مارانیدر ب یذهن یاز عقب ماندگ
 ثبت یدفتر در آن قیدق زمان و رندهیگ تماس یخانوادگ نام و نام ن،یوالد تماس شماره تماس، بار هر در 

 .شود ینگهدار و
 آموزش

 روسیومربوط به  یآموزش ها انجام Covid 19 و یشخص حفاظت منظور بهدهنده خدمت  هیپرسنل ارا هیکل یبرا 

 به آموزش امکان صورت در) کنندگان مراجعه سواالت به یده پاسخ نیهمچن و روسیو به شدن آلوده از یاجتماع

 .(یمجاز صورت

 درو  یتلفن حایترج) روسیو بهشدن  آلوده از یریشگیموارد پ هیکل تیرعا باشده  ییشناسا انماریب نیوالد آموزش 

 (.یمجاز صورت به آموزش امکان صورت

 

 ( یغربالگر) لتریف کاغذ بر پا پاشنه از یریگ نمونه

 یم لیکودکان و نوجوانان تشک تیرا در جمع  19Covid روسیدرصد موارد ابتال به و 15سال فقط  کی ریکودکان ز چه گر

  .نمود تیرعا را یریشگیپ اقدامات هیکل و کرد فرض روسیو ناقل را کننده مراجعه هر دیبا امادهند. 

 مشکل بروز صورت در آن سریع اصالح و نوزادان پای پاشنه از گیری نمونه مرکزدر مناسب هیتهو داشتن. 

 (. در گان کننده، یعفون ضد محلول و ژل دستکش، لد،یش ای و نکیع ماسک،) یحفاظت لیوسا هیاز کل استفاده

 روپوش بسته باشند. یمدت دکمه ها تمام در و شده استفاده روپوش از دیبا ست،یدسترس ن درکه گان  یموارد

 هر  یاز پاشنه پا یریکننده، قبل و بعد از انجام نمونه گ یاستفاده از ژل و محلول ضدعفون دستکش، ضیتعو

  .نوزاد

 (ثانیه 20 مدت به حداقل) صابون و آب با ها دست مکرر شستشوی. 
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 گیری نمونه اتاق در آشامیدن و خوردن از اجتناب. 

 ضدعفونی مجاز های محلول گردی یا و درصد 70 الکل باکار  لیو وسا طیمح مستمرکردن  یضدعفون.  

 و موبایل کیف، مثل وسایلی و نباشد نوزاد با همراه یک از بیش) گیری نمونه محل در ازدحام ایجاد از ممانعت  ....

 .(باشد نداشته خود با

 غربالگری 1 شماره فرم کردن پر هنگام در مراجعین با ایمن فاصله حفظ.  

 یمصرف ترایتجه و لیوسا و یریگ نمونه اتاق یپسماندها مناسب کردن معدوم و یآور جمع. 

 بالفاصله موضوع به مافوق  دیبرنامه، با یاجرا میت یدر هر کدام از اعضا روسیو به یآلودگ میعال بروز صورت در

 . گردداطالع داده شود و اقدامات الزم انجام 

 

 .شود انجام یبستر نوزادان یکشور دستورالعمل اساس بر ستیبا یم ها مارستانیب در یبستر نوزادان یغربالگرمهم:  نکته

 

 ها مراقبت و صیتشخ دییتا شیآزما انجام یبرا ییراهنما و فراخوان

 خبمنت آزمایشگاه و برنامه پوینت فوکال پزشک به مراجعه برای راهنمایی مشکوک، موارد فراخوان تلفنی انجام 

 رمف در ثبت برای ها مراقبت به مربوط اطالعات اخذ و ها مراقبت پیگیری ص،یتشخ دییتا شیآزما انجام برای

 .برنامه 4 شماره
 باالتر سطوح به آن هنگام به ارسال و ها داده قیدق یآور جمع. 

 تر نییپا سطوح به وقت اسرع در دبکیف هیارا. 

 یدمیدر دوره اپ یضرورریغ کیولوژیات یها یربرداریو تصو ها شیانجام آزما عدم . 

 

 برنامه اجرای حسن بر نظارت
 مربوطه یها ستیبا استفاده از چک ل قیدق و هنگام به یاجرا بر نظارت تیتقو  

 روسیو یدمیاپ دورهاز پاشنه پا در  یریمضاعف و مستمر بر مراکز نمونه گ نظارت Covid 19 و  نیبا هدف تام

توسط  یریشگیاصول پ تیپرسنل، رعا یبرا یو حفاظت یغربالگر ازیمورد ن لیو وسا زاتیبودن تجه دسترسدر 

 بهتر خدمات و کاهش احتمال ابتال.  هیپرسنل، ارا

 الزم از یاز انجام مراقبت ها نانیاطم و برنامه، پوشش کاهش از یریشگیپ یبرا مناسب یراهکارها یریکارگ به 

 .آنان

 به سواالت آنان. ییبا پاسخگو امیا نیا در نیوالد ینگران و اضطراب کاهش و استرس تیریمد به کمک 

 

  Covid 19 روسیو به مبتال ایمشکوک و  نوزادان از یریگ نمونه

نبودن  ایمتولد شده اند، صرف نظر از مثبت بودن و  Covid 19 روسیکه از مادران مبتال به و ینوزادان از یریگ نمونه یبرا

 :کرد استفاده ریز یها روش از یکی از توان یم آنان، یتست کرونا

 یریشگیپمربوط به  یها هیو توص اقدامات هیکل تیرعا با و نوزادان گرید یریگ نمونه اتاق از مجزا یمحل ای و اتاق در (1

 .شود یضدعفون محل آن یریگ نمونه از پس که است یهیبد. از نوزاد انجام شود یرینمونه گ ،ابتال از

 تست)که  لیفام افرادنفر از  کیصورت که  نیا به استفاده کرد. Drive Through Serviceتوان از روش  یم (2

 ریآورده و نمونه گ یریمرکز نمونه گ محوطهبه  لی( نوزاد را با اتومبندارد ابتال بر دال یمیعال ای و دارد یمنف یکرونا

 .دهدانجام  یریگ نمونهاز نوزاد  ل،یاتومب در

به منزل نوزاد و  ریاعزام نمونه گ با نداشت، وجود یریگ نمونه مرکز به نوزاد آوردن امکان وجه چیه به که یصورت در (3

 .شودانجام  یریاز ابتال، نمونه گ یریشگیمربوط به پ یها هیاقدامات و توص هیکل تیبا رعا
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 نوزادان سرپرست و نیوالد فیوظا

 روسیو به ابتال از یریشگیپ یها هیتوص هیکل تیرعاCovid 19  شاننخود و نوزادا یبرا.  

 یغربالگر مرکز به نوزاد آوردن هنگام دستکش و ماسک از استفاده. 

 کنندگان مراجعه گرید با منیا یگذار فاصله تیرعا. 

 زباله مجزا و قرار دادن آن در سطل زباله. سهیک کیدر  ها ماسک و دستکش قراردادن 

 شتریدرجه و ب 40 کامل آن ها با آب گرم یو شستشو خانه به دوور از بعد ها لباس ضیتعو. 

 الکل یحاو کننده یضدعفون یها محلول ای و صابون و آب با هیثان 20 قل)حدا ها دستو استاندارد  قیدق یشستشو 

 (.درصد 70

 خانه به برگشتن از بعد نوزاد ورتص و ها و شستن دست ها لباس ضیتعو. 

 

 نوزادان شنوایی غربالگری یکشوربرنامه  یمهم در اجرا یها نکته

ست  نوزاد هر با تماس از پیش (1 سته    صابون  و آب با را ها د سک  از آزمایش انجام از قبل و ش ستکش  و ما   بار یک د

 .شود استفاده مصرف

 .گردد استفاده الکل با شده ضدعفونی پروب یا کاف از OAE غربالگری آزمایش انجام برای (2

 .گردد استفاده مصرف بار یک الکترودهای از نوزاد هر برای ، AABR غربالگری آزمایش انجام برای (3

 .شوند داده قرار جداگانه ظرف در ،OAE غربالگری آزمایش ویژه دستگاه های پروب یا کاف استفاده، از پس (4

ستگاه  های پروب یا کاف کاری، روز هر پایان در (5 صد  70طبی الکل با OAE غربالگری آزمایش ویژه د   ضدعفونی  در

 .گردد نگهداری شده ضدعفونی و تمیز ظرف در و شده

ستگاه  پروب یا کاف تعداد بودن ناکافی صورت  در (6 ستفاده  برای OAE آزمایش ویژه د   ها آن توان می روز، طول در ا

 .داد قرار استفاده مورد "مجددا ،شدن خشک از پس و کرده ضدعفونی را
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