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پیشگفتـــار

در ابتداي هزاره سوم ميالدی 59 درصد كل مرگ ها در دنيا و 46 درصد بار جهاني بيماري 

بيماري هاي مزمن علت بيش از 70 درصد كل  بيماری هاي غيرواگير بوده و  از  ها، ناشي 

هزينه هاي پزشكي بوده اند .

ديابت يكي از مهمترين بيماري هاي غيرواگير و شايع ترين بيماري متابوليك است كه 

بهداشت  سازمان  پيش بيني  اساس  بر  به طوري كه  است،  افزايش  حال  در  پيوسته  آن  شيوع 

جهانی در سال 2025 ميالدي شيوع ديابت به 5/4 درصد در جهان  خواهد رسيد، در حالي 

افزايش  بر  عالوه  وضعيت،  اين  مسبب  عوامل  بود.  4درصد  ميزان  اين   1995 سال  در  كه 

جمعيت و باال رفتن ميزان اميد به زندگي ) افزايش سن متوسط جامعه( به دليل زندگي صنعتي 

و شهرنشـــيني است كه موجب تغيير شيوه زندگي مردم شده است.

در بررسي هاي انجام شده توسط مراكز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه هاي شهيد 

بهشتي و اصفهان شيوع ديابت در جمعيت باالي 30 سال تهران و اصفهان به ترتيب 7/2 

درصد و 6/5 درصد گزارش شده است. مطالعات اخير نشان مي دهد كه در حدود 3 تا 4 

ميليون نفر ديابتي در كشور زندگي مي كنند كه متأسفانه در حدود نيمي از آنها از بيماري خود 

بي اطالع هستند و بسياري از اين افراد هنگامي كه دچار يكي از عوارض  ديررس ديابت مي 

گردند از ابتالي خود به ديابت آگاه می شوند.

مقايسه نتايج مطالعات مختلف سال هاي اخير با  مطالعاتي كه در گذشته  در كشورانجام 

شده بيان گر آن است كه ميزان بروز و شيوع ديابت در ايران هم چون ساير كشورهاي در 

حال توسعه و توسعه يافته پيوسته در حال افزايش است.

با مسن شدن تدريجي جمعيت كشورمان مشكالت ناشي از ديابت و عوارض آن به مرور 
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مشهود خواهند شد و اجراي برنامه پيشگيري و كنترل ديابت در كشور مي تواند نقش اساسي 

در كاهش بار بيماري ديابت داشته باشد.

هاي  بيماري  كنترل  و  پيشگيري  برنامه هاي  خوشبختانه  فوق الذكر،  موارد  به  توجه  با 

غيرواگير از سال ها پيش در كشورمان طراحي شده و اكنون در حال اجرا مي باشد. در نظام 

سالمت ايران درحال حاضر به منظور كنترل بيماري هاي قلبي عروقي، ديابت، فشار خون، 

استئوپروز، سرطان، آسم، تاالسمي و بيماری كم كاری تيروييد نوزادان، برنامه هاي جداگانه اي 

طراحي شده و در حال اجرا هستند. مقدمات برنامه كشوري پيشگيري و كنترل ديابت از سال 

1375 فراهم شد و پس از طراحی و اجرای آزمايشی در 17 دانشگاه علوم پزشكی كشور و 

ارزشيابی و بازبينی مجدد، از سال 1383 در نظام سالمت كشور ادغام گرديد و در حال حاضر 

به عنوان يك برنامه موفق در سراسر كشور در حال اجرا می باشد.

                                                            دکتر سید محمد علوی نیا
                                                            رییس اداره غدد و متابولیک
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برنامه کشوري پیشگیري و کنترل دیابت 

تاریخچه

در سال 1989 و در چهل ودومین مجمع جهاني بهداشت کـه 32 کشور از منـاطق ششگانه ي 
عنـوان  تحت  بـرنـامـه اي  نیاز،  بـه  تـوجه  با  شـرکت داشتند،  آن  در  بهداشت  جهاني  سـازمان 
»پیشگیري و کنترل دیابت ملیتوس« پیشنهاد گردید  بـرمبناي این تصمیم، از تمام اعضا دعوت 
 شـد تـا وضعیت دیابت را در کشورهـاي خود بررسي کرده و با درنظر گـرفتن وضعیت محلي، 
براي پیشگیري و کنترل آن، برنامه ریـزي کنند  لذا در ایران پس از افتتاح اداره ي کل مبارزه با 
بیماري ها در سال 1370، گروه پیشگیري از بیماري هاي متابولیک و تغذیه، طرح پیشگیري و 
کنترل دیابت را تدوین و ارایه  نمود  این طرح با هدف کلي پیشگیري و کنترل دیابت و اهداف 

اختصاصي زیر به  مرحله ي اجرا گذاشته  شد:
1  تعیین میزان شیوع دیابت

2  شناسایي افراد مستعد مبتال به دیابت
3  حفظ و ارتقاي سطح سالمتي افراد مبتال به دیابت

4  کاهش مرگ  و میر ناشي از عوارض دیابت
پس از برگزاري کارگاه هاي آموزشي، طرح پیشنهادي به صورت آزمایشي در مناطق روستایي 
کاشان و بروجن و طارم علیاي زنجان از آبان ماه 1371 به اجرا گذاشته شد  نحوه ي اجراي طرح 
به صـورت بیماریابي ازطـریق تكمیل فرم و آزمـایش با نـوار آزمایش قنـد خون بـود و تمام افراد 
باالي 40 سـال و افراد 39- 15 ساله ي واجد شرایط)داراي عالیم خطر( غربالگري شدند که با 

انجام آزمایش قند خون بیماري آنها تأیید  مي شد 
تصمیم  زیر  به  دالیل  بنا  فوق  طرح  اجـراي  از  حاصل  اطالعـات  تحلیل  و  تجزیه  از  پس 
گرفته شد تا انجام اصالحات ضروري در نحوه ي اجراي طرح، از گسترش و ادغام آن در شبكه 

خودداري شود:
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نوار  با  آزمایش  استانداردنبودن  غربالگري)به علت  انجام  روش  بودن  غیراستاندارد   –
آزمایش قند خون(

هزینه ي زیاد انجام طرح براي هر مورد غربالگري و بیماریابي  –
عدم تجهیز کافي سیستم شبكه براي اجراي طرح  –

شیوع کم دیابت در مناطق روستایي)1/5درصد در کاشان و 0/53درصد در بروجن(  –

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  حكم  با  دیابت  کشوري  کمیته ي   1375 سال  تابستان  در 
پـزشكي وقت، تشكیل شـد و پیـرو تأکید ایشان بـر پیشگیري و کنترل دیابت، جلسه هاي کمیته ي 

کشوري دیابت از مهرماه همان سال برگزار شد 
در اولین جلسه ي این کمیته، آقاي دکتر فریدون عزیزي به عنوان مشاور عالي دیابت در کشور 
تعیین شدند و تصمیم گرفته شد تا برنامه ي کشوري دیابت با توجه به پیش نویس تهیه شده توسط 
الگوهاي  و  آماده شود  ها(  بیماري  مدیریت  )مرکز  ها  بیماري  مراقبت  و  پیشگیري  اداره ي کل 
پـزشكان عمومي و متخصصان  بهورزان، رابطان، کاردان هـا،  بـراي عموم مردم،  نیز  آمـوزشي 
با توجه به انتصاب آقـاي دکتر عـزیـزي به عنـوان مشاور مـوقت سازمان  فراهم گردد  همچنین 
ارایه ي  و  ایران  در  دیابت  وضعیت  بررسي  راستاي  در  دیابت،  برنامه ي  در  بهداشت  جهاني 
جلسه هاي  مطرح شد   ایشان  توسط  نیز  برنامه هایي  دیابت،  کنترل  براي  اجرایي  پیشنهادهاي 
از  پیشگیري  کلي  هدف  با  طرحي  جلسه ها،  این  طي  و  برگزار   منظم  به طور  کشوري  کمیته ي 

بیماري و کنترل عوارض دیابت ارایه  گردید 
اهداف ویژه ي این طرح در سه سطح پیشگیري به شرح زیر طبقه بندي شد:

آموزش بهداشت عمومي  1
تعیین افراد درمعرض خطر  2
بیماریابي دیابت نوع 2  3
باالبردن آگاهي  کارکنان بهداشتي  4
کنترل دقیق و سریع بیماري  5
جلوگیري از پیدایش عوارض   6
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محدودیت و ترك استعمال دخانیات  7
کنترل چربي هاي خون و فشار خون  8

افـزایش  جهت  کشـور  هاي  دانشگاه  در  ها  بیماري  بـا  مبـارزه  مشورتي  کمیته ي  تشكیل 
معرفي یک  و  دیابت  به خصوص  غیرواگیر  بیماري هاي  فعالیت هـاي علمي ـ  اجـرایي درباره ي 
پیشنهادهاي کمیته ي  دیگر  از  دیابت  برنامه ي  علمي ـ اجرایي  مسئول  به عنوان  متخصص  پزشک 

کشوري دیابت بود 
کمیته ي مشورتي دیـابت دانشگاه در واقع شاخه اي از کمیته ي کشـوري دیـابت است  رییس 
دانشگاه در رأس کمیته قراردارد و معاونین بهداشتي، درمـان و دارو و مسئول علمي ـ  اجـرایي 
دانشگاهي  کمیته ي  تشكیل  دستور  محسوب مي شوند   کمیته  تشكیل دهنده ي  اعضـاي  برنـامه، 
بیماري هاي غیرواگیر)دیابت( طي نامه اي در سال 1375 با امضاي مقام محترم وزارت به  تمام 

دانشگاه ها ابالغ شد  
همچنین مقرر شد در مجهزتـرین بیمارستان هر یک از 39 دانشگاه و دانشكده ي علوم پزشكي 
کشور در آن زمان یک واحد دیابت متشكل از پزشک فوق تخصص غدد یا متخصص داخلي 

به  همراه یک کارشناس تغذیه و یک کارشناس پرستاري تأسیس شود 
اسفند 1375، درباره ي  دارو در  معاونین درمان و  بهداشتي و  معاونین  در گردهمایي ساالنه 
برنامه ي کشوري دیابت توضیحات الزم ارایه شد و در خردادماه 1376 نیز کارگاه هاي آموزشي 
دیابت جهت مسئوالن اجرایي)متشكل از معاونین بهداشتي، درمان و دارو، مدیران گروه مبارزه 
با بیماري ها، کارشناسان مسئول بیماري هاي غیـرواگیر به  همراه پـزشكان، کارشناسـان تغذیه 
نفر  از 270  بیش  با شرکت  به مدت 4 روز و  و پرستار واحد دیابت( تمام دانشگاه هاي کشور 

برگزار شد 
تعیین وظایف واحد دیـابت، تشكیل زیرگـروه کمیته جهت تهیه و تـدوین مطالب آموزشي 
تهیه ي  افـراد درمعرض خطر و عموم مـردم(،  بیماران،  بـراي  دیابت )تدوین مطالب آمـوزشي 
متون آموزشي بهورزان، کاردان ها و پزشكان عمومي، تعیین وظایف تیم دیـابت، تهیه الگوریتم 
و  تغذیه  کارشناسـان  متخصص،  پزشكان  بـراي  آموزشي  کارگاه هاي  برگزاري  بیماریـابي، 
شرح  تعیین  و  بیمه  جهت  کمیته  زیرگروه  تشكیل  کشور،  سراسر  دیابت  واحدهاي  پرستاران 
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وظایف بهورزان و کاردان ها از دیگر فعالیت هاي به عمل  آمده برنامه هاي دیابت در سال 1376 
بوده  است 

در سال 1377 برنامه اجرایي و آموزشي گردآوري و تدوین شد و در مجموعه اي تحت عنوان 
جمهوري  بهداشتي درمـاني  شبكه هـاي  نظام  در  آن  ادغام  و  دیابت  کنترل  و  پیشگیري  »طرح 
اسـالمي ایران« ارایه شد  براساس تصمیم هاي اتخاذشده در جلسه هاي کمیته ي کشوري دیابت 
آن  مشكالت  تا  اجراشود  دانشگاه  چند  در  آزمایشي  به صورت  دیابت  طرح  ابتدا  که  مقرر شد 

آشكار  و مرتفع شود 
از دانشگاه ها جهت اجـراي طرح دیـابت، 17 دانشگاه و دانشكده ي علوم  طي نظرخواهي 
بـراي معاونین  بهمن ماه 1377 کارگـاه آموزشي 3 روزه اي،  پزشكي اعالم آمادگي کردند در 
بهداشتي، معاونین درمـان و دارو, مدیران گروه بیماري ها، کارشناسان غیرواگیر و اعضاي واحد 

دیابت 17 دانشگاه فوق برگزار شد و مقررشد از ابتداي سال 1378 برنامه ي دیابت را اجراکنند 
از ابتداي سال 1378 اجراي طرح دیابت در 25 و کمی بعد در 31 شهرستان آغاز شد  

روش انجـام غربـالگري و بیماریـابي در طـرح آزمـایشي پیشگیـري و 
کنتـرل دیـابت)1377-1382(

سطح اول

از  را  باردار  خانم هاي  تمام  و  سال   30 باالي  افراد  اسامي  بهداشتي  پایگاه  کاردان  یا  بهورز 
پرونده ي خانوار و دفتر مراقبت زنان باردار استخراج کرده و در فرم غربالگري درج مي نماید و از 

افراد فوق دعوت مي کند تا به خانه ي بهداشت یا پایگاه هاي بهداشتي مراجعه کنند 
هر یک از موارد حاملگي، بیش از دو نوبت سقط بدون دلیل یا مرده زایي، تولد نـوزاد با وزن 
باال، چاقي، وجود عالیم کالسیک  به فشار خون  ابتال  یا  از چهار کیلوگرم در خانم ها و  بیش 
بیماري)پرخوري، پرنوشي و پرادراري(، سابقه ي خانوادگي مثبت)ابتالي پدر، مـادر، خواهر و 
برادر( در خانم ها و آقایان به معني آن بود که فرد غربالگري شـونده درمعرض خطر بوده و در 
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غیر این صورت اگر هیچ عالمتي نداشت، 3 سال بعد دوباره غربالگري مي شد 

سطح دوم

افراد درمعرض خطر به تیم دیـابت ارجاع مي شـدند تا تحت آزمـایش غـربالگري)OGTT یا 
FBS( قرارگیرند  تفسیر نتایج آزمـایش به شرح زیـر بوده  است:

بیش  قنـد خون  نـوبت  یا یک  از mg126 درصـد  بیش   )FBS(ناشتاي قند خـون  نوبت  دو 
تأییدمي کند،  را  به دیابت  ابتال   )OGTT(گلوکز g75 از مصرف از mg200 دو ساعت پس 
را   IGT یا   IFG به  ابتال  یا  و  بود  طبیعي  نتیجه ي آزمایش ها در محدوده ي  اما درصورتي  که 
مطرح مي کرد، غربالگري به طور ساالنه انجام مي گرفت، زیرا این افراد به هرحال یكي از عالیم 
یعني  بررسي مي شوند،  ساالنه  پره دیابتي  افراد  تنها  فعلي  کشوري  برنامه ي  داشتند)در  را  خطر 
کساني که IGT یا IFG هستند(  اگرچه بیماران توسط تیم دیابت تحت درمان قرار مي گرفتند، 
اما در بدو تشخیص دیابت یا درصورت ابتال به عوارض دیررس و یا عدم کنترل قند خون با رژیم 

درماني، به سطح سوم ارجاع شدند 

سطح سوم

بیماران در واحد دیابت توسط متخصصان داخلي یا غدد، پرستار و کارشناس تغذیه، معاینه 
مي شدند و نوع رژیم غـذایي، چگونگي و میزان فعالیت جسمـاني و رژیم دارویي آنها مشخص 
و  معاینه کـرده  را  بیـمار  نیز  مـربـوط  متخصص  دیـررس،  عـوارض  به  ابتـال  مي شد  درصورت 

پروتكل درمـاني را توصیه  مي کرد 

سطح چهارم

دادن  به  ملزم  سطوح  از  یک  هر  ارایه مي شـد   سطح  این  در  تخصصي  فـوق  اقدام هاي 
پس خـورانـد به سطح پایین تـر بودنـد 
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خالصه ي نتایج اجراي آزمایشی طرح دیابت )1378-1381( 

پـوشش  تحت  جمعیت  نفر(   3,215,587 نفـر)دقیقاً  هـزار  دویست  میلیون  و  سـه  از 
روستـا  در  یک سـوم)1,324,046(  و  شـهر  در   )1,891,541( آنها  دوسـوم  به  نزدیک 
بهداشت  خـانه ي   984 در  بهورز  هزار  دو  حدود  پایلوت  مناطق  در  زنـدگي مي کردند  
به دیابت پرداختند  تعداد 700 کاردان و  افراد مبتال  به  ارایه ي خدمات  به غـربالگري و 
300 پزشک عمومي در 171 مرکز بهداشتي  درماني شهري و 161 مرکز بهداشتي درماني 
روستایي)درمجموع 332 مرکز بهداشتي درماني( در قالب تیم هاي دیابت ضمن بیماریابي 
به کنترل و پیگیري بیماران نیز اقدام می نمودند  تا پایان دي ماه 1381 بیش از 730,000 
نفر از افـراد بـاالي 30 سـال غربالگري شده)دقیقاً 738,192( کـه بیش از 190,000 نفر 
آنان در معرض خطر بـودنـد)25/8درصد(  براسـاس نتایج بـه دست آمـده تعـداد 7362 
مـرد و 14765 زن از جمعیت غربالگري شده مبتال به دیابت بودند  به  عبارت دیگر، طي 
اجراي این برنامه 22127 فرد مبتال به دیابت شناسایي شدند  شیوع دیابت در کل جمعیت 

معادل 3درصد محاسبه گردید 

نمودار 1 : میزان شیوع دیابت در مناطق اجرای آزمایشی آن 1378 لغایت 1381
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نمودار 2 : جمعیت شهري و روستایي تحت پوشش در برنامه آزمایشي دیابت 1378 لغایت 1381
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مهم ترین نتایج به دست آمده از ارزشیابي طرح دیابت )1381-1382(:

درمجموع70  درصد از جمعیت هـدف 3,2 میلیون نفری غربالگري شده  بودند، اما در   1
مناطق شهري و روستایي و نیز بین زنـان و مـردان تفاوت چشمگیري وجود داشت.

72درصد از جمعیت غربالگري شده در روستا زندگي مي کردند.. 2

28درصد از جمعیت باقي مانده ساکن شهرها بودند . 3

در مناطق روستایي 56 درصد غربالگري شده ها زن و 44 درصد مرد بودند.  4
در مناطق شهري 67 درصد غربالگري شده ها زن و 33 درصد بقیه مرد بودند.  5
 26 درصد از کل افراد غربالگري شده داراي یک یا چند عالمت خطر بود ند.. 6

به طورکلي 15 درصد مردان و 33 درصد زنان درمعرض خطر بودند.  7
در مناطق روستایي 13 درصد مردان و 29 درصد زنان درمعرض خطر بودند.  8
در مناطق شهري 21 درصد مردان و 43 درصد زنان داراي عالمت خطر بودند.  9

منـاطق   10 در  بود   روستـایي  مناطق  از  بیش  بـرابـر  دو  منـاطق شهري  در  دیابت  شیوع 
روستـایي شیوع دیابت برابر با 2/21 درصد، اما در منـاطق شهري 5 درصد محاسبه 

گردید 
 شیوع بیماري هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستایي در زنـان بیش از مـردان 11  

است، در واقع زنـان دو برابر بیش از مـردان مبتال به دیـابت هستند.
40 درصد بیماران طي اجراي طرح از بیماري خود مطلع شدند، این درحالي است که   12

قبل از آن از ابتال به دیابت بي اطالع بودند 
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ادغـام برنـامه ي پیشگیري و کنترل دیـابت در نظام سالمت کشور )1383(

اطالعات به دست آمده طي اجراي آزمایشي برنامه دیابت و نتایج حاصل از ارزشیابي 
برنامه حاکي از لزوم ادغام برنامه در نظام سالمت کشور بود و لذا این مهم در مهرماه سال 

1383 محقق گردید  
پس از بـازنگري طرح، براسـاس نتایج ارزشیـابي، رونـد اجـرایي طرح و شـرح وظایف 
نیاز براي ادغام برنامه ي دیابت در  مجریان، تغییرات اندکي یافت  میزان بودجه ي مورد 
و  ارزیابي شد  ساله   3 دوره ي  یک  در  کشور،  روستایي  بهداشتي درماني  شبكه هاي  نظام 

جهت تصویب و تخصیص اعتبار به مسئوالن مربوط ارایه گردید 
بهداشتي  مراکز  پزشكان  دانش  و  آگاهي  ارتقاي  به منظور  ها  بیماري  مدیریت  مرکز 
 درماني، دوره هاي آموزشي ویـژه اي را به اجـرا گذارد که 3-2 هفته به طول مي انجامید و 
طي این دوره پزشكان بـا حضور در کالس هـاي تئـوري و عملي بـا دیـابت و عـوارض 
آن به خـوبي آشنا مي شدند  براساس تصمیم هاي اتخاذشده، اگرچه در ابتدا، کارکنان در 
مراکز بهداشتي درماني مجري طرح آموزش می دیدند، اما به دلیل ادغام برنامه ي دیـابت، 
حضور تمام پـزشكان در این دوره هـا آزاد اعالم شد و هر کس متقاضي شرکت در این 
دوره های بازآموزی بود، می توانست اقدام به ثبت نام نماید  درصورت موفقیت در آزمون 
پایاني گواهي نامه ي حرفه اي براي شرکت کنندگان صادر می گردید اولین مرحله ي این 

کارگاه ها در دي ماه 1382 برگزار شد 
همچنین در متون اجرایي و آموزشي برنامه ي پیشگیري و کنترل دیـابت، بـا نظر اعضاي 
کمیتـه ي کشوري دیابت، تغییراتي اعمال  شـد و راهكارهـایي جهت پیشگیـري و کنترل 
از  منتشرشدند   پس  نهایي،  از تصحیح  متون پس  این  تهیه  شد   بیمـاري و عوارض آن 
تصویب و تخصیص بودجه ي برنامه ي دیابت و برگزاري کارگاه هاي کشوري، مرحله ي 

غربالگري و بیماریابي برنامه ي کشوري دیابت از اول مهرماه 1383 آغاز گردید 
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برنامه ي کشوري پیشگیري و کنترل دیابت نوع 2

هدف کلي

پیشگیري و کنترل دیابت و عوارض ناشي از آن

اهداف اختصاصي

 پیشگیري اولیه
)IGT و IFG کاهش بروز و شیوع دیابت نوع 2 در افراد پره دیابتي )مبتالیان به

استراتژي

1  )IGT و IFG( تغییر و اصالح شیوه ي زندگي افراد درمعرض خطر و پره دیابتي
شناسایي افراد درمعرض خطر ابتال به دیابت و سندرم متابولیک طبق دستورالعمل  2
پیگیري و مراقبت از افراد درمعرض خطر طبق دستورالعمل  3
افـزایش آگاهي و درك، نسبت به عـوامـل مستعد کننده ي ابتـال به دیـابت و مضرات آنها   4

و نحوه ي پیشگیري و کنترل دیـابت و عـوارض آن در افـراد درمعرض خطر، مسئوالن، 
کارکنـان نظام سالمت)بهداشت و درمـان( و تمام افراد جـامعه 

پیشگیري ثانویه
پیشگیري، کـاهش و تـأخیر در بروز عوارض کوتـاه  مـدت و درازمدت دیابت)یعني تغییر در 

سیر طبیعي بیماري و توقف پیشرفت آن( 

استراتژي

باردار و   1 افـراد در معرض خطر و زنـان  بیمـاري از طریق غربالگري  تشخیص زودرس 
شناسـایي افراد مبتال به دیابت نوع 2 طبق دستـورالعمل
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و   2 بیماري  کنترل  به منظور  شناسایي شـده  بیماران  مناسب  و  سـریع  درمـان  و  مراقبت 
جلوگیري از پیشرفت آن طبق دستورالعمل

افزایش آگاهي و درك از دیابت و عوارض آن و نحوه ي کنترل بیماري و پیشگیري از   3
عوارض، درمان و هدف درمان در افـراد مبتـال به دیـابت و خانـواده ي آنها، جـامعه و 

کـارکنـان بهداشتي درماني 
نحوه ي   4 و  آنها  زیان  قلبي عروقي،  هاي  بیماري  خطر  عوامل  مورد  در  آگاهي  افزایش 

کنترل و پیشگیري از این عوامل مانند: مصرف دخانیات، فشار خون باال، چربي خون باال، 
تحرك کم  و چاقي در افراد مبتال به دیابت، خانواده ي آنها و کارکنان بهداشتي درماني 

پیشگیري ثالثیه
کاهش یا تـأخیر در بـروز معلولیت، ناتواني هـا، مـرگ ناشي از عـوارض دیـابت و کـاهش 

سال هـاي ازدست  رفته ي عمر افراد مبتال بـه دیابت 

استراتژي

غربالگري مبتالیان به دیابت نوع 2 ازنظر تشخیص زودرس و به موقع عوارض چشمي،   1
کلیه، عصبي، قلبي عروقي و شناسایي عوارض مذکور در مراحل اولیه طبق دستورالعمل

درمان به موقع عوارض طبق دستورالعمل  2
پیشگیري و مراقبت مستمر بیماران طبق دستورالعمل  3
افزایش بازده  نهایي برنامه  4
کاهش هزینه هاي اقتصادي   5
کاهش ناتواني ها   6
کاهش مرگ ومیر   7
افزایش طول عمر مفید   8
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استراتژي هاي کلي

تعیین حداقل استاندارد بهداشتي درماني براي کنترل و مراقبت دیابت و امكانات مورد نیاز  1
کمک  به تأمین حداقل استاندارد بهداشتي درماني  2
مراکز   3 در  نیاز  مورد  آزمایشگاهي  تجهیزات  و  استاندارد  بهبود  و  تهیه  به  کمک 

بهداشتي درماني 
کمک به توسعه ي آزمایشگاه هاي مرجع)رفرانس( براي کنترل کیفي آزمون هاي مربوط   4

به دیابت
کمک به تأمین داروها، وسایل و مواد مورد نیاز براي کنترل، پایش و خودپایشي دیابت  5
جلب حمایت سیاست گذاران و منابع مالي  6
کمک براي بیمه کردن افراد مبتال به دیابت  7
پشتیباني از تحقیقات در زمینه ي دیابت  8
انجام غربالگري براي کارمندان و اصناف توسط سازمان هاي دولتي و غیردولتي در نقاط   9

شهري
انجام غربالگري به طور غیرفعال ازطریق اطالع رساني و افزایش آگاهي مردم در روزها   10

و مكان هاي خاص
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سطوح کنترل و مراقبت دیابت

سطح چهارمسطح سوم)واحد دیابت(سطح دوم )تیم دیابت(سطح اول

پزشک عمومي، کاردانبهورز، کاردان
غدد،  یا  داخلي  متخصص 
دیده،  دوره   عمومي  پزشک 
دهنده،  آموزش   پرستار 

کارشناس تغذیه، مشاوران

یا  غدد،  متخصص داخلي 
دهنده،  آموزش   پرستار 
کارشناس تغذیه، مشاوران

• آموزش به 	
افراد در معرض 
خطر، بیماران و 

عموم مردم
• شناسایي و 	

ارجاع افراد 
در معرض 

• تشخیص بیماري 	
• کنترل و درمان دیابت	
• ارجاع به سطوح سوم 	

طبق دستورالعمل
• آمـوزش )بیمـاران و 	

عمـوم مردم(
• جستجوي زودرس 	

عوارض طبق  
دستورالعمل 

• جمع آوري و ارسال 	
گزارش

• آموزش)بیماران، 	
عموم مردم و کارکنان 

بهداشتي(
• درمان دیابت غیر قابل 	

کنترل 
• تشخیص عوارض	
• مراقبت از عوارض	
• مراقبت دیابت حاملگي	
• ارجاع به سطح چهارم 	

طبق دستورالعمل 
• ثبت اطالعات و ارسال 	

گزارش
• پژوهش )همگام 	

با پژوهش  هاي 
تعـریف شـده از طـرف 

کمیته ي کشوري(

• آموزش)عموم 	
بیماران و تمام 

کارکنان بهداشتي  
درماني(

• تشخیص عوارض در 	
سطح تخصصي تر

• درمان عوارض	
• مراقبت از عوارض در       	

سطح  تخصصي تر
• تهیه ي مطالب 	

آموزشي
• ثبت اطالعات، 	

جمع آوري      و 
ارسال گزارش

• پژوهش	

بهداشت/  خانه ي  
پایگاه بهداشت

بهداشتي درماني   مرکز 
بیمارستان مرکز استانبیمارستان شهرستانروستایي و شهري
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نتایج برنامه کشوری دیابت طی سالهای 1384 لغایت 1387

اگرچه جمعیت مناطق روستایی طی سالهای اخیر رشد نزولی داشته  و طی سالهای 1384 تا 
اما جمعیت گروه سنی باالی 30 سال  نفر رسیده است،  میلیون  به 15/9  میلیون  از 16/8   1387
افزایش یافته است  تعداد تقریبی 6 میلیون نفر در سال 1384 به بیش از 7 میلیون نفر در سال 1387 
رسید)اطالعات و آمار ارایه شده در این گزارش مربوط به کل 41 دانشگاه کشور در سال های 
1384 تا 1387 است ولی آمار سال 1387 به دلیل عدم انجام نوبت دوم غربالگری و بیماریابی در 

دانشگاه اصفهان بدون اطالعات آماری دانشگاه علوم پزشكی اصفهان است( 
تعداد افراد غربالگری شده از 5/88 میلیون نفر در 41 دانشگاه در سال 1384 به 5/95 میلیون 
به  توجه  با  واقع  در  و  نداشته  داری  معنی  افزایش  در سال 1387 رسید که  دانشگاه  در 41  نفر 
افزایش جمعیت باالی 30 سال طی سالهای 1384 تا 1387 میزان پوشش کمتری نسبت به سال 

اول اجرای برنامه داشته است  
نمودار 2 : میزان جمعیت مناطق روستایی طی سالهای 1384 تا 1387
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نمودار 3 : تعداد افراد غربالگری شده در دو نوبت غربالگری طی سالهای 84 و 87 در مناطق 

روستایی کشور

تعداد افراد در معرض خطر طی سالهای 1384 تا 1387  از دومیلیون و شصت وچهار هزار نفر 
به بیش از دومیلیون و دویست و دوازده هزار نفر رسید و به عبارت دیگر جمعیت در معرض خطر 

از 35درصد به 37درصد افزایش یافت 
نمودار 4 : تعداد افراد در معرض خطر طی دو نوبت غربالگری در سالهای 83 تا 87
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میزان شناسایی تعداد افراد پره دیابتی و دیابتی نیز طی این دوره 3 ساله افزایش چشمگیری 
یافت به نحوی که افراد پره دیابتی از 51089 به 109008  رسید که به معنی شیوع 0/9درصد در 
سال 84 در مقابل 1/8درصد در سال 1387 است، افزایشی به میزان 50 درصد                                                                 

نمودار 5 : تعداد افراد پره دیابتی شناسایی شده طی دو نوبت غربالگری در سالهای 83 تا 87 

نمودار 6 : تعداد افراد دیابتی شناسایي شده طی دو نوبت غربالگری در سالهای 1383 تا1387

اما تعداد بیماران جدید یا میزان بروز دیابت طی نوبت اول تا دوم اندکی کاهش یافت که قابل 
پیش بینی بود  در واقع تعداد 62377 دیابتی در سال 1384 به 60980 نفر در سال 1387 کاهش 
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به 1/03درصد  از 1/06درصد  ساله   3 دوره  این  دیابت طی  بروز  میزان  دیگر  عبارت  به  یافت  
کاهش یافت که تفاوت معنی داری نمی باشد، اما تعداد کل بیماران طی این دو دوره تفاوت 
چشمگیری داشت، یعنی تعداد 192794 بیمار در سال 1384 به عدد 237167 در سال 1387 رسید 
و به عبارت دیگر شیوع دیابت در این فاصله زمانی کوتاه 3 ساله از 3/30 درصد به 4درصد رسید 
که به معني افزایشي بیش از 20 درصد در تعداد بیماران است )نمودار 8(  این میزان در سال 1381 

معادل 2/21 درصد بود  )نمودار9(
معادل  نیز   1387 سال  طی  شده  غربالگری  جمعیت  در  باال  فشارخون  شیوع  میزان  ضمناً 

6/4درصد بود )نمودار 7(
نمودار 7 : تعداد مبتالیان به فشارخون باال در غربالگری سال 1387

نمودار 8 : میزان شیوع دیابت و فشارخون باال طی دو نوبت غربالگری در سالهای 83 تا 87
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نمودار 9 : مقایسه شیوع دیابت در مناطق روستایی طی سه نوبت غربالگری در طول سالهای 

1381 تا 1387
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بحث و نتیجه گیری

همان گونه که از اعداد و ارقام فوق الذکر استنباط میشود، میزان شیوع دیابت طي سال هاي 
این  میزان شیوع  از یک دهه،  زماني کمتر  فاصلة  در  و  است  بوده  افزایش  به  رو  پیوسته  اخیر، 
بیماري در مناطق روستایي کشور از 2/21 درصد در سال 1381 به 3/3 درصد در سال 1384 
رسید و تا ابتداي سال 1388 به میزان 4 درصد منتهي گردید  اگرچه زندگي شهري و روستایي 
کماکان تفاوت هاي بسیاري دارند اما توسعه کشور یكي از عواملي است که الگوهاي فعالیت 
بدني و تغذیه اي را تحت تاثیر قرار میدهد  افزایش میانگین سن جامعه که اکنون نزدیک 30 سال 
است و کاهش جمعیت در مناطق روستایي و مهاجرت جوانان و نیروي کار کشور به شهرهاي 
بزرگ در کنار شیوه هاي خاص زندگي در شهر، که کم تحرکي و مصرف مواد غذایي پرانرژي 
نظام سالمت کشور ترسیم مي  براي  را  نامطلوبي  بارزترین خصوصیات آن است، دورنماي  از 
نماید  بدون انجام مداخالت هزینه اثربخش و مناسب در زمینه کنترل و پیشگیري بیماري هاي 
غیرواگیر هم چون دیابت ملیتوس، باید در انتظار هزینه هاي سنگیني بود که قادر به ایجاد اختالل 
در عملكرد هر نظام قدرتمند بهداشتي در جهان است  با جدي گرفتن این زنگ خطر و تالش هر 
چه بیشتر در راستاي کنترل عوامل خطر بیماري هاي غیر واگیر هم چون کاهش مصرف نمک 
و انواع چربي ها توسط تصویب قوانین مناسب و اثربخش، به عالوه ارایه آموزش هاي مناسب به 
عموم مردم و نیز در اختیار قرار دادن تسهیالت ورزشي به منظور افزایش فعالیت بدني و طراحي 
تضمین  تا ضمن  بود  خواهیم  قادر   ، گردد  مي  وزن  کاهش  به  منجر  که  دیگري  هاي  فعالیت 

سالمت هم وطنان مان ، از میزان شیوع و حتي بروز بیماري دیابت بكاهیم  
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غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان

مقدمه

غربالگري نوزادان در هر جامعه اي، به عنوان خدمتی پیشگیرانه، عالوه بر شناسایي زودرس 
نوزادان مبتال به بیماري های متابولیک، اندوکرین، ژنتیک و خونی، درمان سریع و جلوگیري از 
بروز عوارض آن بیماري ها و کاهش آالم خانواده ها و جلوگیری از به هدر رفتن منابع انسانی 
و مالی، موجب بدست آوردن اطالعات مهمي در زمینه هاي اپیدمیولوژي و فیزیوپاتولوژي این 
بیماري در آن جامعه شده که عالوه بر تولید علم، بالطبع طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای 

را در پی خواهد داشت 
پروفسور گاتری در دهه 1960، برای اولین بار، با استفاده از کاغذ فیلتر مخصوص )که بعد از 
آن به کاغذ گاتری مشهور شد( غربالگري بیماري های متابولیک در نوزادان را آغاز نمود   در 
حال حاضر تقریبا تمامي کشورهاي صنعتي و بسیاري از کشورهاي در حال توسعه جهان برنامه 
غربالگري نوزادان را به طور نظام مند انجام مي دهند   بار بیماری سنگین ناشی از ابتال به بیماري 
های دوران نوزادی، کشورها را بر آن داشته تا برای ارتقاي سالمت نوزادان و کاهش بار بیماری، 

اقدام به طراحی و اجرای برنامه غربالگری این بیماري ها نمایند 
اصفهان،  پزشكی  علوم  های  دانشگاه  در  شده  انجام  تحقیقات  به  استناد  به   ،1381 سال  در 
شیراز، و شهید بهشتی و نتایج حاصله مبنی بر شیوع باالی بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید 
هزینه  نسبت  برآورد  مطالعه  مناطق،  آن  در   )Congenital Hypothyroidism = CH(
به سود برنامه کشوری CH در دستور کار اداره بیماري های غدد و متابولیک مرکز مدیریت 
بیماري ها قرار گرفت   مطالعه مذکور با همكاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه شهید 
بهشتی انجام شد و نشان داد که نسبت هزینه فایده برنامه کشوری غربالگریCH  1 به 7/8 است 
و انجام برنامه کشوری غربالگری کاماًل مقرون به صرفه می باشد   الزم به ذکر است که بعد 
از اجرای برنامه و مشخص شدن شیوع بیماری در کل کشور، نسبت هزینه فایده اجرای برنامه 
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مجدداً محاسبه گردید که نسبت 1 به 15 بدست آمد 
با توجه به اینكه در سال هاي اخیر، مداخله در هر سه سطح پیشگیري )اولیه، ثانویه و ثالثیه( 
به دلیل،  بیماري هاي غیرواگیر جزو اولویت هاي بهداشتي کشور قرار گرفته است   همچنین 
شیوع باالي بیماري CH، عوارض جبران ناپذیر مغزي بیماري در صورت عدم تشخیص و درمان 
به موقع که جز با غربالگري بیماري، قابل پیشگیري نمي باشد و مقرون به صرفه بودن اجرای 
برنامه در کشور، مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را برآن داشت تا برنامه 

غربالگري را در سطح ملي برنامه ریزي نمایند 
در سال 1382، طراحی برنامه کشوری غربالگری بیماري های متابولیک در نوزادان به اداره 
با  بیماري ها محول شده و کارشناسان این اداره  بیماري های غدد و متابولیک مرکز مدیریت 
همكاری کمیته کشوری متشكل از متخصصین بالینی و آزمایشگاهی و مسئولین اجرایی، موفق به 
طراحی برنامه در چندین فاز گردیدند   در فاز اول برنامه، غربالگری بیماری کم کاری مادرزادی 
تیرویید در اولویت قرار گرفت و در فاز های بعدی برنامه، دیگر بیماري های متابولیک مورد 
غربالگری قرار می گیرند  بدین ترتیب، امید آن مي رود که با انجام این برنامه در کشور، زیر 
ساخت مناسبي جهت غربالگری، تشخیص و درمان نوزادان مبتال به بیماری CH و به دنبال آن 

براي سایر بیماري هاي متابولیک نوزادان ایجاد گردد 
در سال 1383، برنامه کشوری غربالگری نوزادان، به طور آزمایشی در استان های اصفهان 
و بوشهر و شهر شیراز اجرا شد   تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که برنامه طراحی 
شده قابلیت اجرای موفق در کشور را داراست   سپس "ضوابط و الزامات ادغام برنامه در نظام 
بهداشتی کشور" تعیین گردید و هماهنگی های درون و برون بخشی الزم انجام شد   سمینارهای 
توجیهی و کارگاه های آموزشی کشوری برای معاونین درمان، بهداشتی، مدیران امور آزمایشگاه 
بیماري ها و کارشناسان غیر واگیر دانشگاه  ها، مدیران گروه بهداشت خانواده، مدیران گروه 
از مسئولین وزارت  امضای 3 تن  با  برنامه  برگزار گردید و خوشبختانه در مهر سال 1384،  ها 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی )رییس مرکز توسعه شبكه و ارتقاي سالمت، مدیر کل دفتر 
ادغام  نظام سالمت کشور  در  ها(  بیماري  مدیریت  مرکز  رییس  و  و جمعیت  خانواده  سالمت 

گردید  
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مجریان برنامه عالوه بر سود جستن از علم دانشمندان و نخبگان ایرانی تحت عناوین کمیته 
علمی کشوری و کمیته علمی-مشورتی استانی، از تجربیات اساتید انجمن بین المللی غربالگری 
نوزادان )International Society of Newborn Screening=ISNS( و آژانس بین  
المللی انرژی اتمی بخش غربالگری نوزادان به عنوان "مشاورین خارجی برنامه" به منظور ارتقاي 

علمی اجرایی برنامه استفاده می کنند 
به طور کلي، میزان بروز بیماري در جهان 1 در هر 4000-3000 تولد زنده برآورد شده است   
این میزان درکشورهای  بیماري 1 در 3800 تولد بوده است    نیز میانگین میزان بروز  اروپا  در 
آسیایي در مقایسه با کشورهاي آمریكایي و اروپایي بیشتر است که نشان مي دهد تفاوت هاي 

خاصي بین کشورهاي آسیایي و غیر آسیایي و جود دارد، مثل:
وجود هم خوني )Consanguinity( بیشتر که در افراد یک قوم یا نژاد خاص مي    1

تواند وجود داشته باشد 
احتمال وجود کمبود ید در منطقه که مي تواند ایجاد کم کاري تیرویید به خصوص    2

نوع گذراي آن نماید 
احتماال˝ تغییرات خاص ژنتیكي که در افراد ساکن آسیا وجود دارد    3

غربالگری بیماریCH  به دالیل زیر انجام می گردد:
بروز بیماریCH  در کشور بر اساس پژوهش های انجام شده در نقاط مختلف کشور    1

باال است 
عالیم و نشانه هاي بیماری در نوزادان در اوایل زندگی، کم و غیر اختصاصي است که    2

در 95 درصد موارد، تشخیص بیماري را به تاخیر می اندازد 
تاخیر در تشخیص و درمان به موقع و مناسب بیماري، بروز عوارض جبران ناپذیر مغزي    3

بویژه کاهش ضریب هوشي درمبتالیان را اجتناب ناپذیر می کند 
در صورت تشخیص و درمان به موقع و مناسب بیماري، که فقط با اجرای برنامه هاي    4

غربالگري امكان است، از عوارض بیماري پیشگیري به عمل مي آید  
آزمون غربالگري این بیماری در دسترس بوده و از حساسیت و اختصاصي بودن آن    5
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است 
آزمایش های تایید تشخیص دقیق و قابل اعتماد در تمام کشور، موجود و در دسترس    6

است 
درمان بیماري آسان، ارزان و کاماًل موثر است و نیاز به اقدامات بیمارستاني و پر هزینه    7

ندارد 
مطالعات برآورد هزینه فایده در جهان و ایران نشان مي دهند که انجام برنامه غربالگري    8

کم کاري مادرزادي تیرویید، ایمن، موثر، مفید و مقرون به صرفه است  

هدف اصلي برنامه

شناسایي و کنترل نوزادان مبتال به کم کاري تیرویید نوزادان، درمان و پیشگیري از عوارض 
آن

اهداف اختصاصی
• 	CH غربالگري نوزادان در بدو تولد جهت تشخیص بیماري   
• شناسایي نوزادان مبتال به بیماری  CHدر اوایل تولد	   
• 	CH  کنترل و درمان نوزادان مبتال به بیماري   
• شناسایي نوزادان مبتال به افزایش گذراي TSH در اوایل تولد	   
• کنترل و درمان نوزادان مبتال به افزایش گذراي TSH در صورت نیاز به درمان	   
• پیشگیري از عقب افتادگي ذهني و دیگرعوارض CH با درمان و کنترل دارویي	   
• ایجاد بستری مناسب برای غربالگري دیگر بیماري هاي متابولیک نوزادي	   

استراتژي ها

آموزش و اطالع رسانی عمومي •	
غربالگري کلیه متولدین زنده •	
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از  بیماري و جلوگیري  منظورکنترل  به  بیماران شناسایي شده  مناسب  و  درمان سریع  •	
بروزعوارض

پیگیري و مراقبت مستمراز بیماران طبق دستورالعمل  •	
و  درمان  بیماري،  کنترل  نحوه  و  آن  عوارض  و  بیماري  از  درك  و  آگاهي  افزایش  •	

پیشگیري از عوارض در خانواده نوزادان بیمار و کارکنان بهداشتي و درماني
بهبود نظام اطالعات و گزارش دهی بیماري کم کاري تیرویید نوزادان •	

تشكیل بانک اطالعاتي بیماري کم کاري تیرویید نوزادان •	
کاري  کم  بیماري  از  مراقبت  درماني  بهداشتي-  استاندارد  حداقل  تامین  به  کمک  •	

تیرویید نوزادان و عوارض آن
کمک به توسعه آزمایشگاه هاي رفرانس براي کنترل کیفي آزمایش هاي مربوط به  •	

بیماري کم کاري تیرویید نوزادان
کمک به تهیه و بهبود استاندارد و تجهیزات آزمایشگاهي مورد نیاز در مراکز بهداشتي   •	

درماني
پشتیباني از تحقیقات کاربردي در زمینه بیماري کم کاري تیرویید نوزادان •	

جلب حمایت سیاست گذاران و منابع مالي •	
جلب حمایت بیمه ها جهت پوشش آزمایش غربالگري •	

جلب مشارکت جامعه و همكاری با سازمان های مردم نهاد •	
سازمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  پست  )سازمان  بخشی  بین  های  هماهنگی  تقویت  •	
بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال، صدا و سیما، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد امام خمینی 

)ره(، رسانه هاي مكتوب، راه آهن، پایانه هاي مسافربري، هواپیمایي، و    (
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فعالیت های مربوط به اجرای برنامه در ایران

برنامه غربالگری در ایران نیز با توجه به شرایط خاص این کشور طراحی شده است و به شرح 
زیر اجرا می شود:

آموزش مادران باردار در دوران بارداری و به خصوص در سه ماهه سوم •	
تشویق و راهنمایی مادران زائو برای انجام غربالگری نوزادانشان در دوره بستری در  •	

بیمارستان برای انجام زایمان و یا در زمان مرخص شدن از بیمارستان
نمونه گیری در روز های 5-3 تولد نوزاد در مراکز نمونه گیری معرفی شده به مادران •	

))903 S&S نمونه گیری از پاشنه پا بر کاغذ فیلتر •	
ارسال کاغذ فیلتر حاوی لكه خونی توسط پست پیشتاز در اکثر نقاط کشور از مراکز  •	

نمونه گیری به آزمایشگاه غربالگری نوزادان مستقر در مرکز استان
اولیه  آزمون  عنوان  )به  فیلتر  برکاغذ  پا  پاشنه  خون  نمونه  در   TSH غلظت  سنجش  •	

غربالگری( در آزمایشگاه غربالگری نوزادان
فراخوان فوری موارد مشكوك  •	

انجام  برای  تشخیص  تایید  های  آزمایشگاه  به  مشكوك  نوزادان  والدین  راهنمایی  •	
آزمایش سرمی و تایید و یا رد ابتال به بیماری

شروع سریع درمان جایگزینی با قرص لووتیروکسین توسط اولین پزشک در دسترس •	
معرفی به پزشک فوکال پوینت شهرستانی، در صورتی که درمان توسط ایشان صورت  •	

نگرفته است 
انجام آزمایش ها و اقدامات اتیولوژیک در صورت امكان مشروط بر این که موجب  •	

فوت وقت و تاخیر در شروع درمان مبتالیان نشود
مراقبت دراز مدت از نوزاد مبتال براساس دستورالعمل کشوری •	

انجام مشاوره های تخصصی مورد نیاز مبتالیان •	
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روند گزارش دهی

گزارش دهی برنامه در قالب 3 فرم گزارش دهی از مراکز نمونه گیری تا ستاد انجام می گیرد 

نتایج اجرای آزمایشی برنامه

برنامه غربالگری بیماری CH در استان های اصفهان )به جز شهر اصفهان(، بوشهر و فارس، 
به طور آزمایشی، به اجرا گذاشته شد و نتایج زیر بدست آمد   جدول شماره-1 نتایج حاصل از 

انجام آزمایشی برنامه را نشان می دهد:

جدول شماره1- نتایج حاصل از انجام آزمایشی برنامه

جدول شماره-1 نتایج حاصل از انجام آزمایشی برنامه

تعداد کل نوزادان محل

غربالگری شده

تعدادکل بیماران

)موارد گذرا و دایمي(

میزان

استان اصفهان )به جز 
شهر اصفهان(

1 در هر310 81569
تولد زنده

18725استان بوشهر
1697273استان فارس

2700087مجموع
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نتایج حاصل از اجرای برنامه در کشوراز زمان ادغام برنامه در نظام سالمت 
)مهر 1384( تا پایان خرداد90 

)آمار  نوزادان در سال  تولد  "میزان  از گزارش های  تولد در سال  میزان  برآورد  برای  نكته: 
سازمان ثبت احوال کشور( و همچنین "آمار واکسن ب ث ژ" در کشور استفاده شده است

از زمان ادغام برنامه کشوری در سیستم سالمت تا پایان خرداد90 تعداد 5715914 نوزاد مورد 
غربالگری قرار گرفته اند که از این تعداد  49درصد دختر و 51درصد پسر بودند  

همه نوزادان با آزمون غربالگری مشكوك، فراخوان شده و مورد آزمایش های تائید تشخیص 
وریدی قرار گرفتند و تعداد 13696 نوزاد مبتال به بیماري کم کاری تیرویید )گذرا و دایمی( 
تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفتند   بیماران بر اساس دستورالعمل کشوری تحت 

مراقبت های دوره ای قرار گرفتند 
مدت  در  برنامه  پوشش  است   بوده  چشمگیر  و  خوب  بسیار  برنامه  پوشش  افزایش  سرعت 

حدود 5 سال، به بیش از94 درصد رسید 

شیوع و بروز بیماری کم کاری تیرویید در نوزادان در ایران

تحقیقات انجام شده در دانشگاه های مختلف قبل از ادغام برنامه در کشور نیز، بروز باالی این 
بیماری را درکشور نشان می دهد، به طور مثال 1 به 914 نوزاد زنده توسط دانشگاه علوم پزشكی 
شهید بهشتی، 1 به 300-400 نوزاد زنده در دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان و فارس که این 

امر نشان دهنده شرایط متفاوت کشورمان از دیگر کشورهاست   
• اطالعات به دست آمده از اجرای برنامه در کشور نشان می دهد که شیوع این بیماری      	

) هر دو نوع دایمی و گذرا بیماری( در کشور بسیار باال است 
• قبلی 	 گزارشات  با  یافته  این  که  بود  پسران  از  بیش  دختران  در  بیماری  بروز  احتمال 

هماهنگی دارد 
• مطالعات نشان می دهد که بروز CH در مناطق مختلف دنیا متفاوت است و این تفاوت 	
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احتماال˝بیشتر به کمبود ید بستگی دارد تا به تفاوت های نژادی
• مطالعه ای که در اصفهان انجام شده که نشان مي دهد شیوع کم کاری مادرزادی تیرویید 	

گذرا را از آمارهای جهانی باالتر گزارش کرده است )32درصد در مقابل 10-15درصد(
• اطالعات موجود از اجرای برنامه در کل کشور، میزان کم کاری تیرویید گذرا را برابر 	

با 30 درصد نشان می دهد 

شاخص های اجرایی برنامه

هر برنامه کشوری شاخص های مختلفی برای پایش و ارزشیابی برنامه دارد و این برنامه نیز 
مستثنی نیست 

به  به روز" نشان می دهد که  انجام نمونه گیری برحسب سن نوزاد  "زمان  میانگین شاخص 
اهداف از پیش تعیین شده این شاخص )65 درصد نوزادان در روزهای 3 - 5 تولد، 25 درصد در 
روزهای 21 - 6 و 10درصد در سنین باالتر نمونه گیری شوند( برای پنج سال اول برنامه دست 

یافته است 
اما امید است که با تقویت و استمرار آموزش عمومی و به خصوص آموزش زنان باردار در 
زمان مراقبت های دوران بارداری، آمار نمونه گیري 100درصد نوزادان در روزهاي 3 - 5 تولد 

شود  و بقیه ستون ها به صفر درصد برسند 
میانگین شاخص "زمان اعالم نتیجه آزمایش غربالگری )TSH( بر حسب سن نوزاد به روز" 
آزمون  انجام  )گاتری(،  فیلتر  کاغذ  ارسال  گیری،  نمونه  فرایندهای  خوب  انجام  گر  بیان  نیز 

غربالگری بر کاغذ فیلتر و اعالم نتایج حاصل از آن است   
امید است که با کسب تجربه بیشتر و رفع مشكالت موجود، شاهد ارتقاي این شاخص باشیم  
دستورالعمل کشوری برنامه، "سطوح آزمون غربالگری )TSH( اندازه گیری شده بر کاغذ 
فیلتر" را به 4 گروه تقسیم بندی می کند  میانگین مقادیر مختلف TSH نشان می دهد که بالغ 
بر 96 در صد نوزادان غربالگری شده دارای TSH در مقادیر نرمال و کمتر از 4 درصد نیاز به 

فراخوان و انجام آزمایش تایید تشخیص وریدی داشته اند 
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شاخص "زمان شروع درمان بر حسب سن نوزاد" یكی از مهم ترین شاخص های برنامه است 
که تمامی فرآیندهای قبل از آن برای بهبود بخشیدن به این شاخص و شروع زود هنگام درمان 
در بیماران است  علي رغم جوان بودن برنامه، برای حدود 95درصد بیماران، در "زمان مطلوب"، 
درمان جاي گزینی با قرص لووتیروکسین شروع شده است و در کمتر از 5  درصد از بیماران 
برنامه در  از سوی مجریان  تدابیر و تالش هایی  بوده است    از 40 روزگی  شروع درمان پس 

دانشگاه های مختلف در جریان است که هر چه ممكن است درمان بیماران زودتر شروع شود 

نتیجه گیری

اجرای موفق برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیرویید در کم ترین زمان ممكن، نشان داده 
است که همت ایرانی همیشه کار ساز و تحول آفرین است   این برنامه یكی از منسجم ترین برنامه 
های وزارت بهداشت بوده و دستیابی به پوشش 94درصد در عرض حدود پنج و نیم سال بیانگر 
این ویژه گی برنامه می باشد   اما مثل هر برنامه دیگر، عالوه بر نقاط قوت دارای مشكالتی نیز 
است که مجریان برنامه، با استعانت از ایزد متعال و با استفاده از قدرت "کار تیمی" در صدد رفع 
آنان بر آمده اند   همچنین بر آن هستند که بر اساس تصمیم قبلی، از ساختار فعلی غربالگری 
بیماری کم کاری تیرویید نوزادان به عنوان بستری مناسب برای غربالگری دیگر بیماري های 
متابولیک استفاده نموده و در آینده نه چندان دور با انجام یک بار نمونه گیری از پاشنه پا بر کاغذ 
فیلتر در یک نوزاد، بیماري های متعددی را در یک سیستم و با صرف حداقل نیروی انسانی و 
منابع مالی را غربالگری کرده و خدمتی ارزشمند به نوزادان ایران عزیز ارایه نمایند و در سطح 

بین المللی نیز درخشش دیگری داشته باشند  
راهبردهای مواجهه با مشكالت اجرایی برنامه :

الزامي کردن غربالگري نوزادان به پشتوانه قانون   1
تحت پوشش قرار گرفتن بیماران از طرف سازمان های بیمه گر   2

تعیین آزمایشگاه مرجع غربالگری نوزادان بر اساس استاندارد   3
افزاری )کامپیوتر و دستگاه فاکس( در  تامین وسایل سخت  اعتبار الزم جهت  تامین    4
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آزمایشگاه های غربالگری مرکز استان
طراحی و نصب برنامه نرم افزاری ثبت غربالگری نوزادان   5

تامین سخت افزار الزم در سطوح مختلف اجرای برنامه جهت انجام امر ثبت   6
ممانعت از اجرای طرح های تحقیقاتی و اجرایی در محل نمونه گیری و یا دیگر قسمت    7

های برنامه بدون هماهنگی و رعایت دستورالعمل برنامه غربالگری 
همكاری بیشتر با مراکز علمی، سازمان های بین المللی، انجمن های علمی و NGOها    8

ارتباط مستمر با کمسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی   9
ممنوعیت انجام غربالگری نوزادان در آزمایشگاه های خصوصی، حداقل تا زمانی که    10
امكان نظارت علمی و اجرایی کافی محقق شود و انطباق کامل آن آزمایشگاه ها با دستورالعمل 

کشوری و ارایه گزارش در قالب فرم های برنامه بوجود آید 
باردار و  به خصوص در زمینه بررسی وضعیت ید در زنان  انجام تحقیقات کاربردی    11

نوزادان در سطح کشور
استفاده از نتایج غربالگری نوزادان برای کم کاری تیرویید نوزادان به عنوان شاخص    12

برای پایش و ارزیابی برنامه "غنی سازی نمک با ید"
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