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فنيل كتونوري
فنیل آالنین یک اسید آمینه ضروری است .چنانچه از فنیل آالنین مواد غذایی در بدن برای ساخت پروتئین استفاده
نشود ،این ماده بطور طبیعی تجزیه می گردد .کمبود آنزیم فنیل آالنین هیدورکسیالز یا کوفاکتور آن یعنی تترا
هیدروبیوپترین موجب تجمع فنیل آالنین در مایعات بدن

می شود .فرم های مختلف بالینی و بیوشیمیایی افزایش فنیل

آالنین در بدن وجود دارد.

فنيل كتونوري( (PKUنوع كالسيک:
این نوع بیماری بدلیل کمبود یا فقدان آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز ایجاد می شود .فنیل آالنین اضافی به فنیل پیرویک
اسید و فنیل اتیلین آمین تبدیل می شود .این متابولیت ها و سایر

متابولیت های بعدی همراه با فنیل آالنین اضافی

متابولیسم طبیعی را مختل نموده و موجب صدمه مغزی می گردند.
کودک مبتال در ابتدای تولد طبیعی است و عقب ماندگی ذهنی بتدریج پیشرفت می کند و طی چند ماه آشکار می شود.
کودک در صورتی که تحت درمان قرار نگیرد ،به ازاء هر ماه  4نمره از  IQاو کاسته خواهد شد و تا پایان سال اول 05
نمره از  IQرا از دست خواهد داد .عقب ماندگی مغزی در این بیماری شدید است و کودک مبتال پرفعالیتی همراه با
حرکات بی هدف پیدا می کند .اغلب بیماران مبتال ،نیاز به مراقبت مخصوص دارند .بوی مخصوص و نامطبوع این
کودکان مربوط به متابولیت اسیدالکتیک است .در معاینه عصبی ،عالئم یکنواختی را نمی توان یافت .اغلب بیماران
هیپرتونیک هستند و  1/4این بیماران تشنج نیز دارند.
در کشورهایی که غربالگری نوزادان در حال انجام است و کودکان مبتال به موقع شناسایی و درمان می شوند بندرت
می توان تظاهرات این بیماری را یافت.
این بیماری در بدو تولد با اندازه گیری فنیل آالنین خون قابل تشخیص است .کافی است چند قطره خون مویرگی بر
روی کاغذ فیلتر گرفته شود و به آزمایشگاه منتخب ارسال ،تا آزمایش الزم انجام گردد .توصیه می شود خون نوزاد
بعد از گذشت  27ساعت از تولد وی و بعد از شروع تغذیه با شیر گرفته شود .این موجب می شود تا نتایج منفی کاذب
کاهش یابد .در صورتی که این تست مقدماتی افزایش فنیل آالنین را نشان دهد ،فنیل آالنین و تیروزین سرم (با روش
 )HPLCباید اندازه گیری شود .در صورتی که فنیل آالنین خون بیش از  75 mg/dlو تیروزین خون طبیعی باشد و
همچنین متابولیت های فنیل آالنین در ادار افزایش یافته باشد و اختالل مربوط به تتراهیدروبیوپترین (کوفاکتور فنیل
آالنین هیدروکسیالز) رد شود ،تشخیص pkuکالسیک تائید می شود.
اقدامات درمانی این بیماری متمرکز بر کاهش فنیل آالنین و متابولیت های آن در خون است و هدف آن ممانعت یا
کاهش صدمه مغزی است .فنیل آالنین رژیم این بیماران باید محدود شود .این رژیم باید تحت نظر یک متخصص تغذیه
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تنظیم گردد و با آزمایشات مکرر خون از سطح مناسب فنیل آالنین خون اطمینان حاصل شود .سطح سرمی فنیل آالنین
کنترل شده در بیماران بین  7 mg/dlتا  6در کودکان زیر  27سال و  7 mg/dlتا  25برای کودکان بزرگتر از  27سال
است.
گرچه بعد از  6سال از عمر کودک شدت کنترل رژیم غذایی کاهش می یابد لیکن  ،رژیم مخصوص غذایی تا پایان عمر
ادامه یابد.

 PKUغير كالسيک يا بدخيم ( كمبود كوفاكتور :) BH4
در حداقل  %7کودکانی که افزایش فنیل آالنین خون دارند نقص در آنزیم هایی است که ایجاد یا تجدید  BH4را موجب
می شوند .در این کودکان حتی در صورتی که فنیل آالنین خون کنترل شود پیشرفت صدمه مغزی ادامه می یابدBH4 .
کوفاکتور آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز  ،تیروزین و تریپتوفان است و هیدروکسیالزهای تیروزین و تریپتوفان برای
ساخت نوروترانسمیترهای دوپامین و سروتونین ضروری است .چهار اختالل آنزیمی که منجر به کمبود این کوفاکتور
می شوند شناخته شده اند .بیش از  %05اختالل مربوط به کمبود آنزیم  -6پیروویل تتراهیدروپترین سنتتاز
) )6-PTSو کمبود  DHPRاست.
از نقطه نظر بالینی عالئم این بیماری شبیه بیماران فنیل کتونوری کالسیک است ولی علی رغم رژیم درمانی مناسب،
عالئم شان بعد از  3ماهگی ادامه می یابد (به استثنای کمبود یا فقدان آنزیم کاربینوالمین دهیدراتاز که عالئم بالینی ندارد
و این بدلیل آن ا ست که دهیدراتاسیون میتواند بطور غیر آنزیماتیک و به آهستگی انجام شود و  BH2ایجاد گردد) .یکی
از راه های تشخیص این بیماری تجویز  BH4است که به  loading testمعروف است .در این روش  BH4خوراکی
داده می شود یا داخل ورید تجویز می شود و در بیماران مبتال به این کمبود ،فنیل آالنین خون طی  4تا  6ساعت طبیعی
می گردد .تست در حالی انجام می شود که رژیم غذایی کودک حاوی فنیل آالنین باشد .برخی بیماران مبتال به نقص
آنزیمی دی هیدروپتریدین ردوکتاز) (DHPRبه این تست جواب نمی دهند .این گروه اخیر را می توان از طریق بررسی
آنزیمی تشخیص داد .این نقص همچنین می تواند از طریق مطالعه ژن مربوطه نیز شناسایی شود.
درمان به روش های مختلف انجام می شود و اثرات طوالنی مدت درمان همچنان نامعلوم است ،از جمله روش های
درمانی در این بیماری رژیم محدود در فنیل آالنین و همچنین تجویز پیش سازهای نوروترانسمیترها (5-
) hydroxytryptophan, L-dopaاست .روش دیگر درمان ،رژیم محدود در فنیل آالنین و تجویز خوراکی  BH4است.
دوز کم روزانه این ماده ،فنیل آالنین خون را کاهش می دهد و در صورتی که با دوز باال (  ) 75-45 mg/kg/ 74hتجویز
شود این ماده از سد خونی مغزی نیز عبور نموده و پیشرفت صدمات مغزی را مانع می گردد.
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فنيل آالنينمي گذرا:
افزایش فنیل آالنین خون در تیروزینمی گذارا نوزادان رخ می دهد .وقتی توانایی نوزادان برای اکسیده کردن تیروزین
فنیل آالنین ترانس آمیناز نیز اگر وجود

تکامل یابد ،سطح فنیل آالنین خون طبیعی خواهد شد.

نداشته باشد یا به حد کافی تکامل نیافته باشد ،می تواند این مشکل را در صورتی که نوزاد محتوای پروتئینی شیرش
باال باشد ،ایجاد نماید .این نوزادان حتی وقتی سطح فنیل آالنین خونشان به  35 mg/dlمی رسد فنیل کتونوری ندارند و
مبتال به فنیل آالنینمی گذرا هستند و اگر شیر آنها محتوای پروتئینی شیر انسان را داشته باشد وضعیت طبیعی پیدا می
کنند.

*

 PKUدر ايران:
بروز این بیماری همراه با افزایش مداوم فنیل آالنین خون بین  2در  3555تا  65/555بر حسب کشور متفاوت است .در
ایران بر اساس نتایج برنامه غربالگری نوزادان از سال  2326تا سال  2 ،2331در  3555است .بیماری اتوزوم مغلوب
است و شیوع آن در صورتی که ازدواج های خویشاوندی شایع باشد افزایش می یابد.

مطالعه شيراز:
در این مطالعه ( 21/1/2تا  3132 ،) 37 /27/71نفر نوزاد پسر و  3050نفر نوزاد دختر مورد آزمایش قرار گرفته اند و
در مجموع  2مورد مبتال شناسایی شده است.
\محققین در این مطالعه تاکید کرده اند که بدلیل اجباری نبودن برنامه ،بیشتر اطرافیان بیماران مبتال به  PKUبیشتر
نوزادان خود را برای بررسی آورده اند و این موجب شده است تا بروز بیماری از حدود مورد انتظار (  2در 4/555تا
 )25/555به میزان قابل مالحظه بیشتر باشد.

مطالعه اصفهان:
از میان  2622بیمار عقب مانده ذهنی که در آسایشگاه ها نگهداری می شده اند  36مورد ( )%7به  PKUمبتال بوده اند.
این درصد در مطالعه های پراکنده دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در برخی موارد تا  %3نیز اعالم شده است.
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مطالعه دكتر كبيري – دكتر فرهود:
در این مطالعه  3555کودک بررسی شده و شیوع بیماری  2در  3555پیش بینی شده است .تعداد نمونه در این مطالعه
برای تعمیم آن به جمعیت ،کافی نبوده است.

مطالعه دكتر نسرين حسين پور و همكاران:
در این مطالعه  32خانواده ایرانی که از تاریخ  22/22/4تا  21/3/27به کلینیک تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی
زیستی مراجعه کرده اند ،بررسی شده اند %37 .بیماران حاصل ازدواج خویشاوندی بودند و متوسط سن تشخیص
بیماری با عالئم کلینیکی مرسوم  75/2ماه قید شده است %26 .خانواده ها  7فرزند مبتال و  3 ،% 1/3فرزند مبتال داشته
اند .در این مطالعه تاکید شده است که  % 24فرزندان دوم و  % 23فرزندان سوم به علت تشخیص دیر هنگام درجاتی از
عقب ماندگی ذهنی داشته اند .،تشنج  ،شکایات پوستی و استفراغ به ترتیب به عنوان عالئم بارز بالینی ذکر شده است ،اما
در این مطالعه به سن متوسط تشخیص فرزندان دوم و یا سوم و پرفعالیتی و سایر اختالالت نرولوژیک و یا به علت
اصلی نگهداری بیماران در آسایشگاه اشاره ای نشده است .

هيپرفنيل آالنينمي در كشورهاي اروپايي:
بروز بیماری در یونان  2در  ،25/555در بلغارستان  2در  23555و در لهستان که برنامه ثبت بیماریهای ژنتیک دارد 2
در  2555گزارش شده است .بروز در آلمان  2در  ،2455اسپانیا  2در  ، 24555در انگلیس  2در  ، 3555در ایتالیا  2در
 22055و در ترکیه که همسایه ایران است  2در  4355گزارش شده است.

وضعيت  PKUدر ايران بر اساس اطالعات برنامه كشوري كنترل :pku
بر اساس برنامه غربالگری انجام شده در جمعیت  630000از نوزادان تحت پوشش  6دانشگاه علوم پزشکی در سه
استان بزرگ کشور (تهران ،فارس،مازندران) بروز کلی  2 PKUدر  3555برآورد شده است .اطالعات تفضیلی این
برنامه در مجموعه تحلیلی در سال  2331از سوی مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر منتشر شده است .این اطالعات با
توسعه برنامه غربالگری به کشور تعمیق خواهد یافت .در این مجموعه هم چنین اطالعات مربوط به روند پیشرفت و
تاثیر برنامه منعکس شده است.

هدف كلي:
کاهش بار بیماری فنیل کتونوری

4

اهداف اختصاصي:
- 2

کاهش بروز بیماری

- 7

کاهش معلولیت جسمی

- 3

کاهش عقب ماندگی ذهنی

- 4

کاهش صدمه به خانواده به عنوان واحد زیر بنایی اجتماع

استراتژي ها :
- 2

غربالگری و شناسایی کودکان مبتال و درمان استاندارد آنها

- 7

مشاورۀ ژنتیک و تشخیص پیش از تولد در خانواده و فامیل نزدیک بیمار

فعاليت ها :
در قالب استراتژي يک:
 -2تشکیل تیم فنی
 -7تدوین دستورالعمل برنامه
 -3شناسایی و انتخاب آزمایشگاههای معتبر برای انجام آزمایش
 -4شناسایی و انتخاب بیمارستان مرکز استان جهت ارائه خدمات بالینی جامع و متمرکز به بیماران شناسایی شده از
غربالگری و بیماران قبالً شناسایی شده شامل:


ویزیت دوره ای توسط متخصص منتخب



مشاوره تغذیه توسط کارشناس تغذیه



انجام آزمایشات کنترل درمان بصورت دوره ای



تحویل شیر و غذای مخصوص بیماران در داروخانه بیمارستان منتخب



مشاوره روان شناسی بالینی خانواده ها و ارائه خدمات بازتوانی ذهنی به بیماران در صورت نیاز



مشاوره کاردرمانی و گفتاردرمانی به بیماران در صورت نیاز



مددکاری اجتماعی و برقراری ارتباط سازمان یافته با بیماران از طریق تشکیل شبکه رابطین بیماران

 - 0آموزش گروه های هدف:


کارکنان بهداشتی درمانی(نمونه گیران ،بهورزان ،کاردانان ،کارشناسان ،پزشکان)



کارکنان آزمایشگاههای کنترل درمان در بیمارستان های منتخب pku
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کارکنان آزمایشگاه منتخب (مرجع یا رفرانس) غربالگری در استان



خانواده بیماران



روان شناسان



مددکاران



کارشناسان تغذیه



پزشکان درگیر در درمان pku

 -6استاندارد سازی آزمایشگاه های منتخب (مرجع و رفرانس) غربالگری وآزمایشگاه تایید تشخیص وآزمایشگاه های
کنترل درمان
-2مراقبت موارد مبتال مطابق با دستورالعمل
 -3اجرای پایلوت برنامه غربالگری
 -1ثبت ،جمع آوری و انتشار اطالعات برنامه به صورت دوره ای
 -25نظارت مستمر بر فرآیند های برنامه
 -22ارزشیابی و ارتقاء برنامه با برنامه ریزی و اجرای مداخالت مورد نیاز

در قالب استرتژي دو:
-2تدوین استانداردهای تشخیص ژنتیک  PKUدر کمیته فنی کشوری تشخیص ژنتیک
 -7شناسایی و انتخاب آزمایشگاه های منتخب تشخیص پیش از تولد  PKUبر اساس استاندارد تدوین (بند یک)
 -3ارجاع خانواده بیماران شناسائی شده به مراکز بهداشتی درمانی ویژه مشاورۀ ژنتیک
 -4آموزش مشاوران ژنتیک و پرسنل آزمایشگاه های پیش از تولد
 -0مشاوره ژنتیک و معرفی والدین بیمار مبتال به مرکز تشخیص پیش از تولد  PKUمنتخب و همچنین ارائه خدمات
مشاورۀ ژنتیک و ارجاع خویشاوندان بیمار مبتال که در معرض خطر داشتن فرزند مبتال می باشند.
 -6ثبت و جمع آوری و انتشار اطالعات مرتبط
 -2نظارت مستمر بر فرآیندهای برنامه
 -3ارزشیابی  ،ارتقاء مستمرو با برنامه ریزی مداخالت الزم

تشكيالت و وظايف
الف -مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير
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 - 2تدوین پیش نویس دستورالعمل کشوری برنامه ،بحث و بررسی مفاد پیش نویس با حضور اعضای کمیته فنی
کشوری و تدوین دستورالعمل کشوری
 - 7تدوین چک لیست های پایش و نظارت بخش های مرتبط در سطح ستاد مرکزی
 - 3تشکیل کمیته فنی کشوری متشکل از بخش های مرتبط از معاونت درمان ،معاونت غذا و دارو ،نمایندگان فعال و
ثابت ازسازمان ها و بخش های ذی ربط نظیر هالل احمر ،بهزیستی ،سازمان های مردم نهاد ،کمیته امداد و سازمان
های بیمه گر
 - 4تشکیل کمیته علمی متشکل از اعضای موثر هیئت علمی بالینی ،آزمایشگاهی ،روان شناسی ،توانبخشی
 -0ابالغ برنامه به استان های مجری برنامه پایلوت
-6ابالغ برنامه به کلیه دانشگاه های کشور(مجریان برنامه در سراسر کشور)
-2تدوین چک لیست های پایش و نظارت بخش های مرتبط
-3نظارت مستمر بر اجرای برنامه در مناطق تحت پوشش
 -1ارتقا ثبت و ارسال داده ها از طریق پرتال وزارت متبوع
-25جمع آوری گزارشات ساالنه از دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 -22جمع آوری دوره ای داده های اجرای برنامه و تحلیل و انتشار اطالعات کشوری
 -27ارزشیابی برنامه
 -23طراحی برنامه ارتقاء مستمر با مشورت کمیته فنی و علمی و اجرای آن
 -24صدور ابالغ (دوره ای) اعضای کمیته فنی و علمی
 -20پیگیری تهیه امکانات الزم جهت اجرای برنامه
 -26جلب مشارکت و هماهنگی با سازمان و بخش های ذی ربط جهت تامین و تدارک مستمر امکانات الزم برنامه
 -22پی گیری قوانین و مصوبات الزم برای اجرای هماهنگ برنامه در کشور
 -23طراحی و برنامه ریزی اجرای آموزش و ارتقاء دانش کلیه گروه های هدف برنامه
 -21تهیه  ،تدوین و انتشار بسته های آموزشی مورد نیاز برای گروههای هدف برنامه
-75پیش بینی و تدارک بودجه مناسب برای اجرای برنامه
-72ارائه گزارشات به سطوح باالتر در وزارت متبوع و سازمان ها و بخش های ذی ربط خارج از وزارتخانه

ب -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
 - 2طرح و بحث برنامه در کمیتۀ دانشگاهی ژنتیک متشکل از رئیس دانشگاه ،معااونین بهداشات ،درماان ،غاذا و دارو و
اعضای مؤثر ،فعال هیئت علمی و عوامل اجرایی مؤثر از بخش ها و سازمان های ذیربط
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 - 7تشکیل زیر کمیته های دانشگاهی  PKUمتشکل از نمایندگان موثر ،فعال معرفی شده از بخش های اصالی ذی رباط
قید شده در بند یک
 - 3تشکیل جلسات زیر کمیته دانشگاهی  PKUحداقل هر  6ماه یکبارو هر بار در صورت نیاز باا همااهنگی باین بخاش
های مختلف ذی ربط برنامه
-4پی گیری اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی
 -0صدور ابالغ اعضای هیئت علمی و اجرایی زیر کمیته دانشگاهی PKU
 -6نظارت بر حسن انجام کار در حوزه های تحت امر با مشارکت اعضای زیر کمیته های  PKUو گازارش دوره ای باه
معاونین بهداشت ،درمان و غذا و دارو و سایر سطوح ذی اثر در حسن اجرای برنامه
- 0

ارسال گزارشات دوره ای (به فواصل شش ماه) باه معاونات هاای بهداشات و درماان وزارت متباوع در زمیناۀ

شاخص های اصلی برنامه کشوری
- 6

پی گیری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و آیاین ناماه هاای ارساالی از مرکاز مادیریت بیمااری هاای

غیرواگیر وزارت متبوع
 -2حوزه معاونت درمان:
- 2

شرکت معاون درمان در کمیته ی دانشگاهی ژنتیک

- 7

شرکت نمایندگان فعال ،موثر و ثابت از بخش های مختلف از معاونت درمان در جلسات زیار کمیتاه فنای PKU

دانشگاه
- 3

مشارکت در طراحی و ارتقاء مستمر برنامه عملیاتی با هماهنگی معاونت بهداشت

- 4

مشارکت در اجرای آموزش دوره ای گروهای هدف در سطح منطقه تحت پوشش برنامه باا همااهنگی معاونات

بهداشت دانشگاه
- 0

معرفی بیمارستان منتخب  PKUمرکز استان

- 6

معرفی آزمایشگاه طرف قرارداد برای انجام آزمایش تایید (به روش  )HPLCبا همااهنگی معاونات بهداشات و

عقد قراردادهای مربوط برابر با ضوابط و اعالم موارد در دستورالعمل کشوری
- 2

نظارت و کنترل کیفی موثر آزمایشگاه های غربالگری و تایید و کنترل درمان بطور مستمر و گازارش وضاعیت

به رییس دانشگاه و کمیته دانشگاهی ژنتیک در زمان تشکیل
-3تأمین امکانات انجام آزمایش هاای دوره ای کنتارل درماان بارای بیمااران  PKUدر آزمایشاگاه بیمارساتان منتخاب
شامل نیروی انسانی ،تجهیزات  ،محیط فیزیکی و سایر موارد الزم
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 -1تعیین کارشناس تغذیه ثابت با صدور ابالغ و امکاناات مشااورۀ تغذیاه بیمااران و تاامین محایط فیزیکای مناساب در
بیمارستان منتخب PKUجهت مشاورۀ تغذیه منطبق بر ضوابط دستورالعمل کشوری و استانداردهای مربوطه
-25تأمین امکانات ویزیت دوره ای بیماران توسط پزشک متخصاص (منتخاب و ثابات) در درمانگااه  PKUبیمارساتان
منتخب
-22تعیااین کارشااناس روانشااناس بااالینی ثاباات بااا صاادور ابااالغ و امکانااات مشاااورۀ روان شناساای والاادین بیم ااران
ومشاورهروان شناسی والدین تامین محیط فیزیکی مناسب در بیمارستان منتخب جهات انجاام خادمات باازتوانی ذهنای
بیماران منطبق بر ضوابط دستورالعمل کشوری
-27تثبیت نظام ثبت اطالعات درخواست شده بر اساس دستورالعمل کشاوری در بخاش هاای مختلاف شاامل درمانگااه
 PKUو حمایت از ارسال اطالعات درخواست شده به معاونت بهداشت
-23نظارت بر سازماندهی مراجعه منظم و به هنگاام بیمااران توساط فارد تعیاین شاده از ساوی مادیریت پرساتاری و
درمانگاه  pkuدر بیمارستان منتخب
 -24نظارت بر حسن اجرا و انجام کار کلیه عوامل تیم پزشکی ( PKUشامل روان شناسی ،مشاورۀ تغذیه ،آزمایشگاه،
مددکار اجتماعی و داروخانه بیمارستان در رابطه با برنامه  PKUدر بیمارستان منتخب) با مشارکت نمایندگان حاضر
از زیر کمیته فنی
-20مشارکت در آموزش خانواده های بیماران با همکاری معاونت بهداشت
 -26هماهنگی با معاونت بهداشت و غذا و دارو در توسعه همکاری با بخش ها و سازمانهای موثر در مدیریت برنامه
نظیر هالل احمر ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و مجمع خیرین به منظور تسهیل خدمات دوره ای درمانی و آزمایشگاهی
بیماران بی بضاعت
 -3معاونت بهداشت:
 -2دبیری کمیته دانشگاهی ژنتیک و زیر کمیته های  PKUو انجام همااهنگی هاای الزم بارای برگازاری جلساات و پای
گیری مصوبات
 -7طراحی برنامه عملیاتی با مشارکت معاونت های درمان و غذا و دارو
 -3اجرای آموزش مستمر گروه های هدف برنامه با مشارکت سایر معاونت ها و عوامل ذی ربط
-4هماهنگی و مشارکت در پایش و نظارت مستمر بر اجرای برنامه
 -0پی گیر ی و مشارکت در تدارک مستمر و توزیع امکانات الزم جهت اجرای صحیح بخاش هاای مختلاف دساتورالعمل
برنامه
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-6پی گیری معرفی بیمارستان منتخب مرکز اساتان ،آزمایشاگاه طارف قارارداد بارای انجاام آزماایش تاییاد (باه روش
 )HPLCاز سوی معاونت درمان
-2دریافت مکتوب نتیجه آزمایشات HPLCاز آزمایشگاه انجام دهنده  HPLCو ارسال آن به ستاد پی گیری بیماری
های شهرستان
 -3تکثیااار متاااون آموزشااای و دساااتورالعمل ،آئاااین ناماااه هاااا و فااارم هاااای مربوطاااه و توزیاااع آنهاااا باااه
بخش های مرتبط در سطوح ذی ربط برنامه
 -1پی گیری و هماهنگی برای ثبت و جمع آوری اطالعات و ارسال آنها به مرکز مدیریت بیماریهاای غیرواگیار مطاابق
دستورالعمل کشوری برنامه
-25ارائه گزارش ساالنه و مطابق درخواست نحوه اجرای برنامه به مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر
 -22اعالم موارد نیازمند پی گیری به واحدهای تابعه (بر اسای فرم گزارش موارد غیبت از درمان ارسالی از بیمارساتان
منتخب استان)
 -27مشارکت در هماهنگی بین بخش های اصلی اجرای برنامه شامل نظام مراقبت برنامه در سطح مناطق تحت پوشاش،
آزمایشگاههای منتخب ،بیمارستان منتخب اساتان (و شهرساتان) ،مشااوران ژنتیاک مراکاز بهداشاتی درماانی و مراکاز
تشخیص ژنتیک منتخب و سایر بخش های ذی ربط
 -23پیگیری و مشارکت برای توسعه همکاری با بخش ها و سازمان های حمایتی از طریق مادیریت کال اماور اجتمااعی
استانداری و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) ،هالل احمر و بهزیستی ...در راستای حمایات اجتمااعی بیمااران در
چهارچوب ضوابط دستورالعمل کشوری
 -24شرکت در جلس ات ماهانه تیم پزشکی و جلسات سه ماهانه آموزش خانواده ها به طور مستمر (با حضور مستمر و
فعال کارشناس ژنتیک)
-20اعالم تلفن ستاد پی گیری بیماری های شهرستان به آزمایشگاه مرجع یا رفرانس غربالگری

ج) مركز بهداشت شهرستان:
 -2تشکیل کمیته ژنتیک شهرستان به ریاست مدی ر شبکه و دبیری رئیس مرکز بهداشت با حضور کارشناس غیرواگیر،
کارشناس برنامه ،کارشناس مسئول بیماری ها ،کارشناس مسئول خانواده ،کارشناس مسئول گسترش ،کارشناس
مسئول آزمایشگاه و سایر عناصر درون و بین بخشی مرتبط
 -7معرفی مرکز  /مراکز نمونه گیری در شهرستان به معاونت بهداشتی و مراکز بهداشتی ،بیمارستان ها و زایشگاه ها
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 -3شناسایی و معرفی آزمایشگاه گیرنده و ارسال کننده نمونه سرمی به آزمایشگاه تایید شده مرکز استان برای انجام
آزمایش تائید به روش  ، HPLCبراساس قرارداد فی مابین (و یا انجام آزمایش به روش  HPLCدر صورت موجود
بودن امکانات در شهرستان)
 -4شناسایی و پیشنهاد بیمارستان منتخب شهرستان به معاونت بهداشتی دانشگاه (در صورت اعالم ضرورت از سوی
دانشگاه)
 -0طراحی برنامه عملیاتی منطقه تحت پوشش
 -6آموزش و توجیه نیروهای درگیر در سطوح تابعه (آزمایشگاه نمونه گیری ،بیمارستان ،تیم مشاوره ،مراکز بهداشتی
درمانی ،نیروهای ثبت احوال)
 -2پایش و نظارت مستمر بر اجرای برنامه در سطوح تابعه با توجه به چک لیست
 -3مشارکت در اجرای آموزش مستمر سطوح محیطی
-1پیگیری کلیه اطالعات آزمایش های غربالگری براساس اعالم آزمایشگاه منتخب ،پیگیری مراجعه موارد برای آزمایش
تائید
-25فراخوان و پی گیری موارد مشکوک برای انجام آزمایش تایید تشخیص (به روش )HPLC
-22ثبت و پیگیری اطالعات آزمایش تائید (به روش  )HPLCدر دفتر پی گیری نوزادان مشکوک (یا آزمایشگاه های
تعیین شده دیگر مسئول انجام آزمایشات تائید) بر اساس شرایط تعیین شده در دستورالعمل کشوری این اطالعات از
طریق معاونت بهداشت دانشگاه و آزمایشگاه ارسال کننده نمونه سرمی شهرستان قابل دریافت است .در ضمن مرکز
بهداشت شهرستان یک کپی از جواب آزمایش ( HPLCچه مثبت چه منفی) را به مرکز نمونه گیری و مرکز پوشش
دهنده محل سکونت ارسا ل نماید تا در صورت مراجعه والدین به ایشان تحویل داده شود.
* کارشناس غیرواگیر موظف است در مورد مراجعه بیمار شناسایی شده به بیمارستان از طریق اعالم بیمارستان با فرم موارد جدید

 -27پیگیری ارجاع و مراجعه

مطمئن گردد و در صورت عدم مراجعه موارد شناسایی شده به بیمارستان با همکاری مرکز پوشش دهنده محل سکونت علت را پی گیری و رفع نماید مورد به بیمارستان
منتخب از طریق مرکز بهداشتی درمانی پوشش دهندۀ محل سکونت به بیمارستان منتخب
 -23ثبت و جمع آوری و ارسال کلیه اطالعات در فرم های مربوطه (شامل فرم بروز بیماران ،غیبت از درمان ،بیمار
جدید و مراجعه جدید ،مراقبت ژنتیک و اعالم موارد مهاجرت به داخل و خارج در دفتر پی گیری نوزادان مشکوک به
 PKUدر برنامه غربالگری نوزادان در ستاد پی گیری) به معاونت بهداشت دانشگاه
 -24پیگیری تدارک مستمر و توزیع امکانات الزم جهت اجراء برنامه
 -20صدور ابالغ جهت افراد شرکت کننده در کمیته ژنتیک شهرستان
 -26ارائه گزارش از نحوه اجرای برنامه به سطوح باالتر (ریاست شبکه و معاونت بهداشتی)
 -22ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت حل مشکالت اجرایی به معاونت بهداشت
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 -23تکثیر و توزیع متون ،دستورالعمل ها ،آئین ن امه ها و فرم های مورد نظر برنامه به بخش های مرتبط در سطوح
تابعه
 -21اعالم فوری جواب آزمایش های مثبت (ارسال شده از سوی آزمایشگاه منتخب استان(مرجع یا غربالگری) و
آزمایشگاه  )HPLCبه مراکز بهداشتی درمانی محل سکونت افراد مربوطه جهت شروع برنامه مراقبت بر اساس
دستورالعمل
 -75پیگیری ارجاع فوری بیماران از سوی مراکز بهداشتی درمانی مربوطه به بیمارستان منتخب مرکز استان جهت
تنظیم و شروع برنامه درمانی
 -72آرشیو منظم و قابل دسترسی کلیه دستورالعم ل ها ،آئین نامه ها و متون و کتب آموزشی مرتبط با برنامه و پی
گیری به روز رسانی آنها
-72هماهنگی های برون بخشی (شامل خدمات پست جهت ارسال به موقع نمونه ها ،ثبت احوال بر اساس دستورالعمل
کشوری و ایین نامه ها)
-73پی گیری و ارجاع جهت آزمایشات تشخیص ژنتیک و پی گیری موارد نیازمند به  PNDدر خانواده بیماران و
خویشان نیازمند این مراقبت تا حصول اطمینان از رفع خطرات از افراد در معرض خطر
 -74آموزش اطالع رسانی مستمر و مناسب به بیمارستان ها و زایشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی در خصوص
مراجعه به موقع غربالگری نوزادان در روز  3تا  0پس از تولد به مادران
-70نظارت کارشناس آزمایشگاه شهرستان به مراکز نمونه گیری برای اخذ نمونه مناسب و ارائه گزارش به واحد
مرتبط

د) مركز بهداشتي درماني (و خانه بهداشت):
- 2

ارجاع فوری بیماران جدید (اعالم شده از سوی مرکز بهداشت) به بیمارستان منتخب مرکز استان برای

شروع برنامه درمانی
- 7

پیگیری موارد غیبت از درمان بیمار براساس وعده های تعیین شده به بیمارستان منتخب

- 3

جمع آوری ،ثبت و ارسال اطالعات به سطوح باالتر بر اساس دستورالعمل کشوری و آیین نامه های

مربوطه ،در فرم های مرتبط و زمان تعیین شده
- 4

شرکت در برنامه های آموزشی تعیین شده توسط سطوح باالتر

- 0

آموزش مادران باردار در راستای دستیابی به اهداف برنامه ،براساس متون آموزشی و دستورالعمل

کشوری و آیین نامه های مربوطه
12

- 6

مراقبت از مادران بیماران  PKUمطابق فرم 6

- 2

آرشیو منظم و قابل دسترس متون آموزشی مرتبط ،دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به برنامه و

به روزرسانی آنها

ه) مراكز نمونه گيري خون (غربالگري نوزادان)
 - 2ثبت اطالعات در دفتر و فرم های تعیین شده
- 7

تهیه نمونه خون به روش تعیین شده در دستورالعمل برنامه و استانداردهای آزمایشگاهی

- 3

پیگیری جواب نمونه های غربالگری ارسالی و ثبت جواب آزمایشات غربالگری مثبت در دفتر ثبت اطالعات

حداکثر  7هفته از زمان نمونه گیری
- 4

ارسال فرم خالصه اطالعات فعالیت های انجام شده به مرکز بهداشت شهرستان براساس شرایط تعیین شده

در دستورالعمل
- 0

شرکت در برنامه های آموزشی تعیین شده توسط سطوح باال تر

- 6

پیگیری فراهم بودن تسهیالت الزم برای نمونه گیری و پیشگیری از بروز مشکالت اجرایی

- 2

تحویل رسید انجام نمونه گیری به والدین و راهنمایی ایشان برای پیگیری و دریافت جواب مکتوب آزمایش

غربالگری
- 3

راهنمایی والدین برای دریافت شناسنامه در زمان مقرر با ارائه رسید انجام نمونه گیری

- 1

تحویل برگه راهنما به والدین نوزاد

- 25

پیگیری دریافت متون آموزشی مرتبط از سطوح باالتر

- 22

آرشیو منظم و قابل دسترس آئین نامه ها ،دستورالعمل ها ،کتب آموزشی و یک نمونه از فرمهای مرتبط در

مرکز و پی گیری به روزرسانی آنها

و) آزمايشگاه منتخب غربالگري مركز استان (آزمايشگاه مرجع يا رفرانس غربالگري):
 - 2پذیرش و ثبت کلیه نمونه های غربالگری
- 7

انجام کلیه آزمایشات غربالگری

- 3

اعالم جواب آزمایشات مثبت (مشکوک اولیه) غربالگری و موارد نیازمند آزمایش مجدد(تکنیکال و پزشکی) به

ستاد پیگیری بیماریها در مرکز بهداشت شهرستان به فوریت ،بالفاصله بصورت تلفنی و فاکس
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- 4

اعالم موارد متناقض در ثبت (اختالف شماره کاغذ ،فرم گزارش دهی ،ثبت دو نوزاد با شماره یکسان و. )..به

ستاد پی گیری در مرکز بهداشت شهرستان
- 0

ثبت کلیه اطالعات درخواست شده در دستورالعمل کشوری و ارسال مکتوب جواب کلیه آزمایش های انجام

شده به نحوی که در دستورالعمل تعیین شده
- 6

اعالم و پیگیری فراهم بودن کلیه تسهیالت ال زم برای انجام آزمایشات غربالگری به نحو استاندارد و پیشگیری

از بروز مشکالت اجرایی
- 2

شرکت در برنامه های آموزشی تعیین شده از سوی سطوح باالتر

- 3

مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی پرسنل آزمایشگاه سطوح پائین ترو مراکز نمونه گیری

ت) آزمايشگاه محل انجام آزمايش تائيد (به روش : ) HPLC
- 2

عقد قرار داد با آزمایشگاههای تهیه کننده و ارسال کننده نمونه سرم

- 7

اعالم مکتوب چگونگی ارسال نمونه برای انجام آزمایش به کلیه آزمایشگاههای طرف قرارداد

- 3

پذیرش کلیه نمونه های ارسالی از آزمایشگاههای طرف قرارداد از شهرستان ها

- 4

اعالم فوری جواب آزمایش های مثبت با تلفن و همچنین ارسال مکتوب جواب کلیه آزمایشات به آزمایشگاه

طرف قرار داد و معاونت بهداشت دانشگاه
- 0

پیگیری تدارک کلیه تسهیالت الزم برای انجام آزمایشات تائید (به نحوی که وقفه ای در انجام آزمایشات

ایجاد نشود)
- 6

مشارکت در برنامه های آموزشی الزم در زمینه انجام آزمایشات

- 2

مشارکت در برنامه های نظارت و کنترل کیفی اداره امور آزمایشگاه های مرجع سالمت استان

ي) آزمايشگاه تهيه كننده و ارسال كنندۀ نمونه سرم جهت آزمايش تائيد(به روش : )HPLC
- 2

پیگیری عقد قرارداد با آزمایشگاه محل انجام آزمایش تائید (به روش  )HPLCکه معاونت درمان معرفی

کرده وبه تایید اداره امور آزمایشگاه های مرجع سالمت رسیده و ارسال کپی آن به معاونت بهداشت و درمان
- 7

پیگیری دریافت راهنمایی چگونگی تهیه و ارسال نمونه با توجه به استاندارد های تعیین شده از سوی

آزمایشگاه تائید ()HPLC
- 3

تهیه نمونه سرم کلیه ارجاع شدگان برای انجام آزمایش تائید (به روش )HPLCبا استاندارد تعیین شده

- 4

ارسال نمونه سرم کلیه ارجاع شدگان به آزمایشگاه HPLC
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- 0

پیگیری جواب کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه HPLC

- 6

اعالم جواب های مثبت با تلفن به مرکز بهداشت شهرستان (کارشناس بیماریهای غیرواگیر) به طور

همزمان
- 2

پیگیری دریافت جواب مکتوب آزمایشات از آزمایشگاه انجام HPLC

- 3

ارسال جواب مکتوب آزمایشات به مرکز بهداشت شهرستان

ک) بيمارستان منتخب مركز استان:
حوزه مدیریت بیمارستان:
- 2

همکاری و هماهنگی با تیم پزشاکی در جهات اجارای صاحیح و باه هنگاام وظاایف محولاه در دساتورالعمل

کشوری،
- 7

پذیرش بیماران ارجاعی از سوی مراکز بهداشتی درمانی و سایر مبادی تعیین شده در چهارچوب ضاوابط و

استانداردهای تعیین شده در دستورالعمل کشوری برنامه
- 3

شرکت در جلسات ماهانۀ تیم پزشکی و هدایت جلسه در جهت اهداف تعیین شده در دستورالعمل

- 4

هم اهنگی و مشارکت موثر ،مستمر و فعاال در راساتای رفاع مشاکالت برناماه و تساهیل عرضاه خادمات باه

بیماران
حوزه درمانگاه :PKU
پزشک متخصص منتخب :PKU
 -2هدایت تیم بالینی و شرکت در جلسات ماهانه تیم پزشکی (شامل کارشاناس آزمایشاگاه ،کارشاناس تغذیاه ،مسائول
داروخانه و مسئول درمانگاه ،روانشناس بالینی ،مددکار اجتماعی ،مسئول پذیرش و مسئول نگهبانی در صورت نیاز) باا
هماهنگی ریاست و مدیریت بیمارستان در جهت تحقق درمان کامل و مطابق با استاندارد بیمار در بیمارستان
 -7تکمیل فرم ثبت اطالعات در ویزیت بار اول (ویزیت پایه) و فرم های ثبات اطالعاات دوره ای بیمااران در چهاارچوب
دستورالعمل کشوری برنامه(توسط پزشک متخصص منتخب )pku
 -3برقراری ارتباط و تعامل علمی با بیمارستانهای مرجع  PKUدر کشور (یکی از بیمارستان های حضرت علی اصاغر،
مرکز طبی ،مفید)
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 -4راهنمایی و معرفی خانواده بیمار (بعد از تثبیت وضعیت درمانی بیمار) و ارجاع ایشاان باه مرکاز بهداشاتی درماانی
ویژه مشاوره ژنتیک شهرستان محل سکونت جهت انجام مشاوره و مراقبت ژنتیک
*(باا توجاه باه شارایط

پرستار درمانگاه  PKUیا پرستار مسئول درمانگاه یا پرسنل ذی ربط در پذیرش و یا ماددکار اجتمااعی
موجود در بیمارستان از گزینه های فوق انتخاب گردد) :
 -2تکمیل دقیق فرم اطالعات ماهانه بیماران جدید و ارسال به هنگام آن به معاونت بهداشتی
-7مشارکت با پزشک در ویزیت به هنگام بیماران و پیگیری مراجعات به هنگام بیمار
- 0

شرکت در جلسات ماهانه تیم بالینی

مسئول انجام آزمایشات :PKU
 -2تأمین کیت مور د نیاز با هماهنگی با مسئولین مربوطه و باا حمایات ادارۀ اماور آزمایشاگاهها در ساتاد دانشاگاه و
انجام آزمایش در آزمایشگاه بیمارستان منتخب و تحویل پاسخ آزمایشات در زمان تعیین شده برای ویزیت بالینی دوره
ای (در صورتی که بیمارستان به انجام آزمایش به دالیل خاص و قابل قبول مبادرت نمای کناد ،الزم اسات نموناه بیماار
اخذ و توسط آزمایشگاه بیمارستان منتخب  PKUبه آزمایشگاه طارف قارارداد ارساال شاود و بعاد از اخاذ جاواب باه
خانوادۀ بیمار در محل بیمارستان منتخب  PKUتحویل گردد به نحوی که خانواده برای دادن نمونه و یا اخاذ جاواب باه
خارج از بیمارستان اعزام نشود).
 -7شرکت در جلسات ماهانه تیم پزشکی و جلسات برنامه ریزی شده توسط سطوح باالتر
-3ثبت دقیق و ارسال اطالعات درخواستی از سطوح باالتر
کارشناس تغذیه:
 -2بررسی چگونگی تنظیم رژیم غذایی و برنامه تغذیه بیمار ارجاع شده از طرف متخصص بالینی بیمارستان منتخب در
مراجعات دوره ای
 -7پیگیری و تعامل با خانواده در اجرای رژیم غذایی تنظیم شده برای بیماار باا برناماه ریازی ارتبااط باا خاانواده در
فواصل ویزیت های دوره ای
 -3تکمیل دقیق و صحیح فرم و ثبت خالصه برنامه غذایی بیمار در فرم مخصوص ارزیابی تغذیه در پرونده بیمار
 -4شرکت در جلسات ماهانه تیم پزشکی و جلسات برنامه ریزی شده توسط سطوح باالتر
 -0مشارکت در اجرای برنامۀ آموزش  3ماهانه خانوادۀ بیماران در بیمارستان
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 -6محاسبه و ثبت شیر و غذای بیماران در جداول مخصوص  3ماهانه جهات ارساال باه مرکاز مادیریت بیمااری هاای
غیرواگیر (از طریق کارشناس ژنتیک حوزه معاونت بهداشت)
مسئول داروخانه:
 -2دریافت شیر و غذای مخصوص از مبادی تعیین شده از سوی معاونت غذا و دارو در دانشگاه مرتبط
-7تحویل ش یر و غذای مخصوص مورد نیاز به بیمار بر اساس لیست توزیع و نظارت بر ضوابط تعیین شده با همکااری
کارشناس تغذیه بیمارستان
-3شرکت در برنامه های توجیهی ابالغ شده توسط دانشگاه علوم پزشکی
-4شرکت در جلسات تیم پزشکی در جهت تحقق اهداف برنامه در بیمارستان
روانشناس بالینی:
 -2شرکت فعال و مؤثر در دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری برنامه ریزی شده توسط سطوح باالتر
 -7ویزیت دوره ای بیماران و تکمیل پرونده بیمار طبق دستورالعمل کشوری و ضوابط بستۀ خدمت بیماران PKU
 -3ویزیت دوره ای خانوادۀ بیماران (پدر ،مادر ،خواهر و برادر بر اساس جادول اعاالم شاده در بساته خادمت بیمااران
) PKU
 -4ارائه خدمات روانشناختی شامل انجام ارزیابی های رشادی ،انجاام تساتها ی روانشاناختی و عصابی روانشاناختی،
انجام مشاورۀ انگیزشی به بیمار و خانوادۀ بیمار ،ارزیابی مشکالت رفتاری بیماران و طراحی برناماه اصاالح رفتاار باه
کمک روش بازتوانی  NRHTدر چهارچوب ضوابط دستورالعمل کشوری و آیین ناماه هاای ارساالی از مرکاز مادیریت
بیماریهای غیر واگیر
 -0آموزش والدین بیماران  PKUجهات باازتوانی حسای – حرکتای کودکاان جهات قادرساازی ایشاان باه همکااری و
مشارکت در امور روانشناختی و بازتوانی ذهنی فرزندانشان
 -6شرکت در جلسات ماهانه تیم پزشکی و همکاری و هماهنگی با این تیم جهات ارتقااء ساطح خادمات باه بیمااران ،در
چهارچوب دستورالعمل کشوری
 -2ثبت و ارسال اطالعات و گزارشات مربوطه هر سه ماه یاک باار در چهاارچوب تعیاین شاده توساط مرکاز مادیریت
بیماریهای غیرواگیر
- 2

همکاری مؤثر و فعال با مددکار اجتماعی (و رابط بیماران تحت نظر مددکار اجتماعی) جهت بهبود و ارتقااء

شرایط روحی و همکاری خانواده بیماران
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مددکار اجتماعی:
 - 2حمایت اجتماعی از بیماران در جهت اجرای برنامه کامل درمانی شاامل تاامین شایر و غاذای مخصاوص و ویزیات
بالینی و انجام آزمایشات دوره ای و سایر خدمات مورد نیاز در قالب بسته خدمت بیماران
 - 7تشکیل پرونده اجتماعی برای هر بیمار
 -7تنظیم جدول زمانی و لیست مراجعۀ بیماران (برای مراجعه و ویزیت بار اول بیماران) و

برناماه ریازی مراجعاات

بعدی بیماران بعد از هر بار ویزیت صورت گرفته با همکاری رابط بیمااران (کاه تحات نظار مساتقیم ماددکار اجتمااعی
داوطلبانه فعالیت می نماید)
 -3جمع آوری و ارسال اطالعات مربوط به بسته خدمت از طریق پرتال (در صورت دسترسی باه پرتاال و در غیار ایان
صورت ،هماهنگی با کارشناس ژنتیک جهت انجام امر).
 -4تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت های رابط به نحوی که وی صرفاً وظایف خود را زیر نظر ماددکار اجتمااعی (و در
جهت بهبود حمایت اجتماعی از بیماران) به انجام رساند.
 -0اجرای برنامۀ آموزش  3ماهانۀ خانواده های بیماران در بیمارستان منتخب با همکاری و مشارکت رابط بیماران و باا
استفاده از همکاری تیم پزشکی و کارشناس ژن تیک معاونت بهداشت و نمایندگان معاونت های غذا و دارو در زیر کمیتاه
فنی pkuدانشگاه
 -6شرکت در جلسات ماهانه تیم پزشکی و جلسات آموزشی برنامه ریازی شاده بارای ماددکاران اجتمااعی مساتقر در
بیمارستانهای منتخب  PKUتوسط سطوح باالتر
-2پذیرش و راهنمایی بیمار ارجاعی برای بار اول و تکمیل فرم ارجاع و ارسال آن به معاونت بهداشت

رابط بیماران :
با توجه به ضرورت در بیمارستان و تعداد بیماران تحت پوشش رابط  7نفر است که یک نفر رابط اصلی ونفر دیگر علی البدل می باشد که در غیاب رابط اصلی کلیه وظایف به عهده
رابط علی البدل

رابط بیماران  ،PKUیکی از افراد فعال از والدین بیماران  PKUاست که توان و تمایل الزم برای انجام

وظایف رابط بیماران را دارد .این فرد از میان والدین بیماران و بر اساس رای و نظر ایشان و تایید مددکار اجتماعی در
جلسه سه ماهانۀ آموزش والدین در بیمارستان منتخب ( PKUبه شرط آنکه در این جلسه غالب والدین بیماران شرکت
نموده باشند و از قبل قصد انتخاب رابط در جلسه به ایشان اعالم شده باشد) انتخاب می شود .رابط بعد از انتخاب
توسط والدین به مدت حداقل  7سال فعالیت می نماید.
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 - 2هر گاه در طول زمان خدمت ،رابط به دلیل تقاضای شخصی یا به پیشنهاد مددکار اجتماعی و یا اعتراض متعدد و
مکرر والدین نیاز به جایگزین داشته باشد الزم است موضوع در جلسۀ دوره ای سه ماهانه توسط مددکار با ذکر دالیل
مستند مطرح و رابط جدید توسط والدین انتخاب شود

 - 7در صورتی که رابط نیاز به مرخصی در روزهای کاری داشته باشد موضوع باید قبالً به اطالع مددکار رسانده
شده تا از وجودرابط علی البدل در غیاب ایشان استفاده شود.
 - 3رابط بیماران  PKUدر روزهای تعیین شده جهت ویزیت بیماران  ، PKUطی ساعاتی که اقدامات بالینی بیماران در
بیمارستان انجام می شود ،در محلی که مددکار اجتماعی تعیین می نماید حضور بهم می رساند و این حضور یا عدم
حضور توسط مددکار اجتماعی نظارت می شود (البته در صورت نیاز به خدمت رابط در دیگر زمانها حضور ایشان
ضمن هماهنگی با مددکار اجتماعی بالمانع است).
 - 4مسئول هر یک از بخش های مرتبط با برنامه از جمله کارشناس تغذیه برای استفاده از خدمات رابط باید قبالً
درجلسات تیم پزشکی با مددکار اجتماعی هماهنگی و برنامه ریزی نماید.
- 0

رابط می تواند در توزیع شیر با مسئول توزیع شیر در داروخانه همکاری نماید .کمک به توزیع شیر صرفاً

زیر نظر مسئول مربوطه در داروخانه می تواند صورت گیرد.
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مسئول توزیع شیر باید در تیم پزشکی موضوع را برنامه ریزی و با مددکار اجتماعی هماهنگ نماید.

 -3رابط می تواند در جلسات بین بخشی با حضور کارشناس ژنتیک معاونت بهداشتی دانشگاه شرکت نماید.

 -1رابط ملزم به حضور در محل تعیین شده می باشد و حضور وی در سایر بخش های مرتبط به برنامه در
بیمارستان ،با یستی با هماهنگی مسئول آن بخش با مددکار اجتماعی بیمارستان صورت پذیرد و در خارج از ساعات
تعیین شده برای انجام مسئولیت خود تحت عنوان رابط در بیمارستان (و اطراف و حوالی) حضور یابد.
 -25رابط نباید در محل بیمارستان به اقدام دیگری به جز آنچه در ذیل وظایف رابط بیماران آمده است مبادرت نماید؛
این فعالیت ها شامل تبلیغات در خصوص انجمن های حمایتی یا ارتباط برقرار کردن با خیرین برای جمع آوری کمک
نیز می شود.
 -22رابط پل ارتباطی مابین خانواده بیماران و نظام خدمات بیماران  PKUمی باشد لذا باید تالش نماید این وظیفه به
نحو احسن انجام شود .به دلیل گفته شده یکی از وظایف مهم رابط ،راهنمایی والدین در خصوص انجام به موقع
آزمایشات دوره ای درخواست شده توسط پزشک ،مراجعه در زمان مناسب برای تحویل شیر از داروخانه ،مراجعه به
موقع به پزشک و مشاوره ژنتیک است  .سعی در راستای افزایش تمایل والدین به انجام صحیح امور مربوط به بیمار
توسط والدین در منزل به نحوی که پزشک ،مشاور تغذیه ،مسئول آزمایشگاه و روانشناس بالینی ،مشاور ژنتیک،
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مددکار اجتماعی اعالم داشته است به عهده رابط بیماران  PKUمی باشد .این امور باید با برنامه ریزی و هماهنگی با
مددکار اجتماعی صورت پذیرد.
-27نحوه برقراری ارتباط رابط با خانواده ها با توافق با مددکار اجتماعی تعیین می شود .این ارتباط باید ترجیحاً تلفنی
و با استفاده از امکانات بیمارستان و بخش مددکاری اجتماعی و در روزهای حضور رابط در بیمارستان صورت گیرد.
ضروری است رابط از اتکای والدی ن به خود و اقدام شخصی در مورد رفع مشکالت بیماران پرهیز نماید و در صورت
مشاهده مشکالت ویژه در بیمار و خانواده ،خانواده را جهت دریافت حمایت اجتماعی و سایر اقدامات الزم به مددکار
اجتماعی ارجاع دهد مددکار اجتماعی نیز باید از طریق تشکیل پرونده اجتماعی برای هر بیمار از وضعیت کامل ایشان
مطلع گردد و اقدامات الزم برای رفع مشکالت را با همکاری رابط برنامه ریزی کرده و به مورد اجرا گذارد به نحوی که
مانعی برای اجرای دستورات تیم پزشکی توسط بیمار وجود نداشته باشد .هم چنین مددکار اجتماعی باید فعالیت های
مربوط برای رفع مشکال تی که منجر به ایجاد مانع برای اقدامات پزشکی می شود به نحو مقتضی در پروندۀ اجتماعی
بیمار ثبت شود و قابل رویت توسط تیم نظارت برنامه باشد .رابط می تواند با توافق با مددکار اجتماعی در تشکیل این
پرونده مشارکت نماید
 -23رابط باید در جلسات حمایتی و اجتماعی مربوط به بیماران  PKUاز جمله جلسات آموزشی که هر سه ماه یکبار
در محل بیمارستان و با هماهنگی مددکار اجتماعی تشکیل می شود ،شرکت نماید و در تشکیل این جلسات و دعوت
خانواده ها برای شرکت مؤثر در جلسات مشارکت نماید.
همچنین رابط باید در جمع آوری نظریات خانواده ها و ساماندهی و برنامه ریزی ابراز نظر

خانواده ها در جلسات

سه ماهانه آموزشی والدین با هماهنگی و زیر نظر مددکار اجتماعی ،مشارکت نماید.
 -24رابط باید هر گونه اعتراض و شکایت در ارتباط با خدماتی که به بیمار  PKUارایه می شود را به صورت مکتوب و
مستدل به مددکار اجتماعی (با رونوشت به مدیر بیمارستان) تحویل نماید تا از آن طریق در جلسات ماهانه تیم پزشکی
مطرح و تصمیم گیری شود.
 -20تفهیم چگونگی تهیه مواد غذایی و طبخ غذا و تفهیم و توجیه خانواده ها در مورد چگونگی اجرای دستورات
کارشناس تغذیه به عهده رابط است .انجام این امر زیر نظر کارشناس تغذیه باید صورت گیرد.
رابط نباید تحت هیچ شرایطی اطالعات اضافی در مورد رژیم غذایی به بیمار بدهد .در صورتی که نظری راجع به رژیم
غذایی دارد باید نظر خود را به کارشناس تغذیه ارایه نماید.
تاکید می نماید تفهیم موضوع به معنی ساده کردن رژیم داده شده توسط کارشناس تغذیه برای بیمار است و رابط نباید
بدون هماهنگی با کارشناس تغذیه رژیمی را به والدین توصیه یا مواد غذایی خاصی را به والدین عرضه نماید.

گ) بيمارستان منتخب ديگر در استان:
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چنانچه در عرصه تحت پوشش دانشگاه بنا به دلیل موقعیت جغرافیایی یا فرهنگی و یا تعداد بیماران صالح است (به غیر
از بیمارستان منتخب استان) ،بیمارستان دیگری خدمات بالینی را به بیماران عرضه نماید باید معاونت درمان به تعیین
بیمارستان مناسب برای اجرای خدمت بیان شده در دستورالعمل اقدام نماید .شرح کلیه وظایف و اقدامات عیناً مانند
وظایف بیمارستان منتخب استان است .الزم است آموزش های الزم توسط اعضای تیم خدمات بالینی بیمارستان
منتخب استان پیش از فعالیت بیمارستان منتخب دیگر استان به تیم بالینی ارائه شود و معاونت درمان از توانمندی الزم
تیم بالینی مستقر در بیمارستان منتخب دیگر استان اطمینان حاصل نماید .بدیهی است نظارت و پایش و سایر وظایف
مربوط به بیمارستان منتخب استان برای بیمارستان منتخب دیگر استان نیز الزم االجراست.

ه) مركز بهداشتي درماني ويژه مشاوره ژنتيک:
- 2

پذیرش موارد ارجاع شده از بیمارستان های منتخب (توسط پزشک متخصص منتخب  PKUبرای مشاوره

ژنتیک
- 7

انجام مشاوره ژنتیک والدین بیمار و ارجاع آنها برای تعیین موتاسیون به آزمایشگاه های منتخب عضو

شبکه تشخیص ژنتیک پیش از تولد ( PKUمعرفی شده از سوی مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر)
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انجام مشاوره با خویشان در معرض خطر بیمار

خطر تولد بچه  pkuهستند باید اقدامات ویژه مشاوره ژنتیک و تشخیص ژنتیک برای ایشان

خویشانی که ازدواج فامیلی نزدیک نموده یا قصد این نوع ازدواج را دارندو در معرض

انجام گیرد و ارجاع

آن ها برای انجام  * PNDدر صورت

نیاز
- 4

ثبت کلیه اطالعات الزم در فرم های مربوطه

- 0

ارسال خالصه اطالعات در فرم های مربوطه به سطح باالتر

- 6

شرکت در برنامه های آموزشی تعیین شده از سوی سطوح باالتر

- 2

مشارکت در برنامه های آموزشی در صورت ابالغ سطوح باالتر

- 3

آرشیو منظم کلیه متون آموزشی ،دستورالعمل ها ،آئین نامه های مرتبط به شکل قابل دسترس

روش اجراي برنامه:
خانم های باردار در دوران بارداری ضروری است حداقل در دو نوبت و ترجیحاً در  3ماهه اول و  3ماهه سوم در
مورد غربالگری وزمان مراجعه به هنگام برای آزمایش غربالگری نوزاد
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آموزش های الزم را کسب نمایند و بعد از

تولد نوزاد در زایشگاه (یا در مرکز تسهیالت زایمانی در روستا) باید مجدداً و موکداً توصیه های الزم را مبنی بر اهمیت
آزمایشات غربالگری در روز  3تا  0نوزادی و منوط بودن دریافت گواهی والدت و یا شناسنامه نوزاد به تحویل رسید
نمونه گیری از نوزاد برای غربالگری نوزادی توسط کارکنان زایشگاه ،دریافت دارند.
در روز  3تا  0از پاشنه پای نوزاد که توسط والدین به مرکز نمونه گیری آورده شده ،توسط فرد آموزش دیده (به
روشی که در استاندارد های آزمایشگاهی برنامه آمده است) النست زده می شود و چند قطره از خون مویرگی بر روی
کاغذ گاتری ،گرفته می شود و کاغذها در هوای مناسب به مدت  3ساعت خشک شده و براساس پروتکل ارسال ،در
پاکت گذاشته می شود و در پایان روز با سایر نمونه های خون تهیه شده از سایر نوزادان به آزمایشگاه منتخب مرجع
یا رفرانس غربالگری) فرستاده می شود .الزم است مشخصات کامل نوزاد قبل از گرفتن نمونه خون بر روی فرم
مخصوص و بر روی کارت گاتری به طور هم زمان مطابق دستورالعمل نوشته شود.
آزمایشگاه به محض دریافت نمونه ها ،آزمایشات را انجام داده و در صورت مثبت شدن ،این امر را توسط تلفن،
فوری به اطالع نیروهای بهداشتی تعیین شده در دستورالعمل می رساند و نیروی مسئول بالفاصله والدین نوزاد را
می نماید .نمونه سرمی همان روز تهیه شده و برای

برای اخذ نمونه سرمی (جهت آزمایش تائید) فراخوان

انجام آزمایش به آزمایشگاه  HPLCمنتخب ارسال شود و در صورت مثبت شدن آزمایش ،فوراً (با تلفن و فاکس) به
مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشت اعالم می گردد .مرکز بهداشت شهرستان ،مرکز بهداشتی درمانی (پوشش
دهنده محل سکونت نوزاد) را آگاه می سازد و این مرکز ،والدین نوزاد را فراخوان می نماید و ایشان را بعد از راهنمایی
و دریافت فرم ارجاع به بیمارستان منتخب (واحد مددکاری) ارجاع می نماید .درمان مطابق با دستور العمل در مورد
نوزاد انجام می گردد و بیمارستان منتخب قسمت دوم فرم ارجاع را تکمیل و به شهرستان محل ارجاع ارسال می نماید.
ارجاع به کار درمانی ومرکز بهداشتی درمانی مشاورۀ ژنتیک اولین بار در بیمارستان منتخب مرکز استان صورت می
گیرد و ارجاعات بعدی بر حسب ضرورت توسط همین متخصص به انجام

می رسد .تهیه لیست بیماران مراجعه

کننده به بیمارستان منتخب در فرم مربوطه صورت می گیرد و به معاونت بهداشت ارسال می شود .تیم نظارت استان،
موظف است ،نحوه درمان صحیح و استاندارد را کنترل می نماید.

آزمايشات كنترل درمان و پيگيري وضعيت باليني:
نمونه خون جهت آزمایش کنترل درمان براساس زمان تعیین شده در پرونده بیمار با نمونه گیری از پاشنۀ پا یا سر
انگشت بیمار براساس دستورالعمل آزمایشگاهی برنامه (استانداردهای آزمایشگاهی برنامه) بر روی کاغذ گاتری گرفته
می شود .بیمار با پاسخ آزمایش برای بررسی بالینی دوره ای که قبالً زمان آن توسط متخصص منتخب تنظیم شده به
بیمارستان منتخب مراجعه می نماید.
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ناظر بر حسن اجرای برنامه ،معاونت بهداشت دانشگاه با همکاری مؤثر و تنگاتنگ معاونت درمان و اعضا تیم فنی
دانشگاه است.
مرجع اجرای برنامه ،دستورالعمل کشوری است و کلیه سطوح موظفند بر این اساس عمل نمایند .متون آموزشی و فرم
های مربوط به هر سطح توسط مرکز بهداشت استان در سطوح تابعه شهری و روستایی توزیع می شود.بدیهی است
متن کلیه متون آموزشی و فرم های مربوطه توسط مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر تهیه می گردد مسئولیت کلی
برنامه و ریاست جامع آ ن به عهده رئیس دانشگاه علوم پزشکی است و ایشان هماهنگ کننده معاونت برای حسن اجرای
برنامه می باشد.

ارجاعات و اقدامات
در برنامه

غربالگري نوزادان
)(PKU
آموزش مادر باردار ،در  3ماهه اول و  3ماهه سوم بارداری برای انجام به موقع غربالگری
آموزش در بیمارستان ها یا بخش زایمان،زایشگاه ها برای مراجعه به هنگام برای غربالگری
در مركز منتخب نمونه گيري ،نمونه خون تهیه می شود
نمونه خون به آزمايشگاه منتخب مرکز استان(آزمایشگاه رفرانس یا مرجع) ارسال می شود
آزمایشگاه موارد مثبت را به مركز بهداشت شهرستان (ستاد پیگیری) گزارش فوری می نماید
مرکز بهداشت شهرستان موارد مثبت را به مرکز نمونه گيري گزارش فوری می نماید
مرکز نمونه گیری پس از فراخوان والدین (و بعد از درخواست آزمایش توسط پزشک در دفترچه بیمار)  ،نوزاد را به مرکز انجام
دهنده آزمایش / HPLCآزمایشگاه تهیه کننده نمونه سرم ارجاع فوری می دهد.
آزمایشگاه HPLCدر صورت مثبت بودن جواب آزمایش به صورت فوری جواب را به معاونت بهداشتی،مرکز بهداشت شهرستان و
آزمایشگاه تهیه کننده نمونه سرم گزارش می نماید،پاسخ های نرمال نیز باید در اسرع وقت به این مراکز ارسال گردد
موارد مثبت توسط مرکز بهداشتی درمانی پوشش دهندۀ محل سکونت با فرم ارجاع به بیمارستان منتخب مرکز استان ارجاع فوری می
شوند
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بیمارستان منتخب برنامه درمانی نوزاد را مطابق با دستورالعمل آغاز می نماید و اولین گزارش را در قسمت دوم فرم ارجاع تکمیل و
ارسال می نماید
بیمارستان منتخب مرکز استان لیست بیماران جدید به همراه آدرس موارد را در فرم مربوطه ،ماهانه به معاونت بهداشت ارسال می
دارد و معاونت بهداشت مواردرا به مرکز بهداشت مربوطه و از آنجا به مرکز بهداشت و خانه بهداشت گزارش می نماید و مراقبت ا
یشان ا براساس گزارش مراقبت بیمار انجام می شود

گزارش وضعیت مراقبت بیمار و والدین در فرم اعالم وضعیت مراقبت ژنتیک از سوی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به
مرکز بهداشت شهرستان ارسال می شود

فرآيند غربالگري پي.كي.يو .در نوزادان
مراجعه جهت غربالگري  8تا  5روز بعد از تولد

تهيه نمونه خون در مركز نمونه گيري

ارسال نمونه تهيه شده بر روي كاغذ فيلتر به
آزمايشگاه منتخب مركز استان

گزارش
پايان

خیر

هيپرفنيل
آالنينمي دارد

عمليات

بله
گزارش فوري به مركز بهداشت شهرستان

فراخوان فوري جهت اخذ نمونه خون براي
آزمايش تائيد توسط مركز نمونه گيري

ارجاع مستقيم به Iآزمايشگاه / HPLCآزمايشگاه
تهيه كننده نمونه سرم

انجام آزمايش تائيد در آزمايشگاه HPLC
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خیر

گزارش

هيپرفنيل

پايان

آالنينمي دارد

عمليات

بله
معرفي به بيمارستان منتخب مركز استان توسط
مركز پوشش دهندۀ محل سکونت

اقدامات درماني بر اساس دستورالعمل

مراجعه منظم به بيمارستان منتخب براي نگهداري

مراقبت بر حسب دستورالعمل
نظام مراقبت بيماري

سطح فنيل آالنين خون در محدوده تعيين شده

الگوریتم اقدامات آزمایشگاهی
در برنامه
غربالگری نوزادی pku

مراجعة والدين به واحد

پايان اقدامات

خیر(≥4mg/dl
)*

بلي

گزارش کتبي
به مرکز
بهداشت

تهیة نمونه از پاشنة
پا
ارسال نمونه به آزمايشگاه مرجع
استان
انجام آزمايش در
آزمايشگاه
آيا مقدار
بلي()<4mg/dl
فنیلآالنین
طبیعي است؟

آيا فرد طبیعي است؟

معرفي به بیمارستان منتخب
و مرکز مشاورة ژنتیک
شهرستان و ادامة درمان

خیر

فراخوان
والدين
ارجاع نوزاد به آزمايشگاه برای تهیة نمونة

خون*-
ارسال نمونة خون به آزمايشگاه منتخب

در بیمارستان منتخب تحت نظر قرارميگیرد
(بدون تغییر در برنامة غذايي)

انجام آزمايش فنیلآالنین به روش HPLC

4-7mg/dl

پايان اقدامات

بلي()<4mg/dl

ان
اقدامات

آيا مقدار فنیلآالنین
خیر()≥4mg/dl
طبیعي است؟

گزارش کتبی به
مرکز بهداشت و

فراخوان والدين
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ارجاع به بیمارستان منتخب و
اقدام براساس سطح فنیلآالنین 01 ≤ mg/dl

7-01mg/dl
انجام آزمايش مجدد به روش  ،HPLCيک
هفته بعد(بدون تغییر در برنامة غذايي)

درمان استاندارد

چک لیست عملکرد سطح ستاد دانشگاه



 -2آیا تیم فنی دانشگاهی تشکیل شده است؟
بلی

(متشکل از معاونین ،هیئت علمی مرتبط و مؤثر ،هیئت اجرایی مرتبط و مؤثر)

خیر

 -7آیا برنامه عملیاتی منطقه طراحی و به طور دوره ای ارتقاء یافته است( با مشارکت تیم فنی )؟
بلی

خیر

 -3آیا موارد الزم (مصرفی) جهت اجرای طرح تهیه و توزیع شده است؟
بلی

خیر

 -4آیا توجیه و آموزش نیروهای تمام سطوح درگیر به انجام رسیده است؟
بلی

خیر

 -0آیا چک لیست نظارت تدوین شده و ارتقاء می یابد؟
بلی

خیر

 -6آیا فرم های مربوطه و متون آموزشی الزم در همه سطوح توزیع شده و به روز می شود؟
بلی

خیر

 -2آیا نظارت دوره ای بر سطوح تابعه در ستاد دانشگاه برنامه ریزی شده است؟
 توجه :چک لیست سایر سطوح می بایست توسط دانشگاه براساس فعالیت های پیش بینای شاده بارای هار ساطح طراحای شاود .همچناین
سطوح بعدی هر یک باید براساس فعالیت های سطح تابعه چک لیست مربوطه را تهیه نمایند و در نظارت ها از این وسیله نیز استفاده کنند.
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بلی

خیر

 -3آیا اطالعات براساس دستورالعمل ثبت می شود؟
بلی

خیر

 -1آیا اطالعات براساس دستورالعمل جمع آوری می شود؟
بلی

خیر

 -25آیا اطالعات براساس دستورالعمل ارسال می شود؟
بلی

خیر

 -22آیا بیمارستان منتخب  PKUاستان معرفی شده و بر اساس دستورالعمل فعالیت دارد؟
بلی

خیر

 -27آیا بیمارستان منتخب مرکز استان بر اساس دستورالعمل و توسط تیم نظارت دانشاگاه نظاارت
دوره ای می شود؟
بلی

خیر

 -23آیا آزمایشگاه (غربالگری) در مرکز استان شناسایی و معرفی شده است؟
بلی

خیر

 -24آیا ابالغ اعضای کمیته فنی دانشگاهی صادر شده است؟
بلی

خیر

 -20آیا در نظارت دوره ای در بیمارستان منتخب  PKUعملکرد متخصصین بالینی ،کارشناس تغذیه،
آزمایشگاه و داروخانه ،روانشناس بالینی ،ماددکار اجتمااعی و راباط والادین باه تفکیاک بررسای و
گزارش تهیه و به مقامات ارسال می شود؟
بلی

خیر

 -26آیا مراکز نمونه گیری انتخاب و وضعیت آنها ارتقاء می یابد؟
بلی

خیر

 -22آیا پایش مراکز نمونه گیری با چک لیست مشخص بصورت برنامه ریزی شده انجام می شود و
مشکالت پی گیری شده است؟
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بلی

خیر

 -23آیا متخصص بالینی در روزهای تعیین شده به بررسی بالینی بیماران می پردازد و نتاایج را در
فرم بررسی بالینی ثبت می کند؟
بلی

خیر

 -21آیا کارشناس تغذیه در روزهای تعیین شده (همان روزهای بررسی بالینی) باه مشااوره تغذیاه
بیماران می پردازد و نتایج را در فرم وضعیت تغذیه ثبت می کند؟
بلی

خیر

 -75آیا سطح فنیل آالنین حداقل  %10بیماران (حداقل  3فی اخیرشان) کنترل شده است؟
بلی

خیر

 -72آیا داروخانه بیمارستان منتخب شیر مخصوص را براساس تنظیم و توصیه کارشاناس تغذیاه
(در همان روزهای بررسی بالینی) به بیماران تحویل می دهد؟
بلی

خیر

 -77آیا کارشناس تغذیه در روزهای تعیین شده (همان روزهای بررسی بالینی) به کارشناسی تغذیه
بیماران می پردازد و نتایج را در فرم وضعیت تغذیه ثبت می کند؟
بلی

خیر

 -73آیا داروخانه بیمارستان منتخب شیر یارانه ای و غاذای بیمااران را براسااس تنظایم و توصایه
کارشناس تغذیه (در همان روزهای بررسی بالینی) به بیماران تحویل می دهد؟
بلی

خیر

 -74آیا آزمایشگاه بیمارستان منتخب ،پاسخ آزمایشات کنترل درمان را (در همان روز مراجعه بیمار
و هماهنگ با پزشک و کارشناس تغذیه) به بیماران اعالم مای نمایاد(یاا پایش از مراجعاه ایشاان باه
بیمارستان)؟
بلی

خیر

 -70آیا بیمارستان منتخب مرکز استان لیست بیماران جدید را در فرم مربوطه همراه با آدرس محل
سکونت صحیح و به هنگام به معاونت بهداشت دانشگاه ارسال می دارد؟
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بلی

خیر

 -76آیا متخصصین بالینی ،کارشناس تغذیاه ،آزمایشاگاه داروخاناه ،روانشاناس باالینی و ماددکار
اجتماعی با حمایت و مشارکت رئیس و مدیر بیمارستان و نمایندگان ثابات عوامال مارتبط از ساطح
دانشگاه شامل بهداشت بر درمان در قالب تایم پزشاکی ،جلساه ماهاناه را تشاکیل و رفاع مشاکالت
پاسخگویی به بیماران را دنبال میکند؟
بلی

خیر

 -72آیا رابط والدین در بیمارستان منتخب با هماهنگی کارشناس ژنتیاک دانشاگاه تحات نظار و باا
مدیریت مددکار اجتماعی در روزهای تعیین شده توسط تیم پزشکی انجام وظیفه می نماید؟
بلی

خیر

 -73آیا جلسه والدین با کمک مددکار اجتماعی ،روانشناس و رابط والدین و با حمایت و مشارکت در
اجرای برنامه توسط تیم پزشکی و عوامل مرتبط از دانشگاه هر  3ماه صورت می پذیرد؟
بلی

خیر

 -71آیا جلسات بین بخشی استانی برای تسهیل امور برنامه و جلاب حمایات هاای معناوی و ماادی
سایر بخش ها(صرفاً در چهارچوب سیاست برنامه کشوری) انجام می شود؟
بلی

خیر

 -35آیا عوامل بالینی و درمانی بیمارستان منتخب شامل متخصص بالینی ،کارشناس تغذیه و ساایر
عوامل اصلی درمان و حمایت بیمار با بیمارستان های مرجع  PKUدر ارتباط برنامه ریازی شاده و
موثر هستند؟
بلی

خیر

(سواالت اضافی نیز بحث شود)
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جدول متغیرها :
نام متغییر
2
7
3
4
0
6
2
3
1
25
22

مقدار فنیل آالنین خون
(غربالگری)
مقدار فنیل آالنین خون (تائید)
فنیل آالنین خون (کنترل
درمان)
زمان انجام آزمایش

تعریف
مقدار فنیل آالنین خون نوزاد در زمان تعیین شده در

 mg/dlفنیل آالنین خون

دستورالعمل (مجموعۀ استانداردهای آزمایشگاهی)

مویرگی

بررسی مجدد فنیل آالنین خون در نوزادانی که در تست

 mg/dlفنیل آالنین خون

غربال گری فنیل آالنین خون آنها بیش از  4 mg/dlبوده است .وریدی
فنیل آالنین خون در دوره درمان بیمار مبتال به هیپرفنیل
طیف زمانی در نظر گرفته شده برای آزمایش غربالگری نوزاد

زمان آزمایش تایید غربالگری زمان انجام آزمایش تائید
زمان ارسال گزارش آزمایش مثبت غربالگری

غربالگری
زمان گزارش آزمایش تایید

زمان ارسال گزارش موارد مثبت در آزمایش تائید

زمان اقدام سیستم بهداشتی

زمان فراخوان موارد مثبت غربال گری گزارش شده در زمان

در موارد مثبت غربال گری

تعیین شده به تفکیک غربالگری مثبت و تأیید مثبت

زمان اقدام سیستم بهداشتی

زمان ارجاع بیمار به بیمارستان منتخب

در موارد مثبت آزمایش تایید
زمان ویزیت بیمار در
بیمارستان منتخب استان
استاندارد درمان

 mg/dlفنیل آالنین خون

آالنینمی

غربالگری
زمان گزارش آزمایش

واحد سنجش /معیار

زمان اولین مراجعه بیمار بعد از ثبت شدن آزمایش تائید و
ویزیت وی
زمان شروع ،نوع درمان و نحوه ادامه آن توسط متخصص
30

دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
پرونده بیمارستانی بیمار

بالینی و کارشناس تغذیه و آزمایشگاه در بیمارستان منتخب

دستورالعمل

مرکز استان و شهرستان (به تفکیک)
27

( IQدر  4سالگی)

ضریب هوش بیمار در پایان  4سالگی

واحد ( IQارزیابی شده بر
اساس استاندارد)
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23
24
20
26
22

مواردی که پرونده مشاوره

خانواده های ارجاع شده و مراجعه کرده به مشاوره ژنتیک

دستور المل

ژنتیک دارند
تعداد ارجاع به PND
تعداد ارجاع به مرکز PND

خانواده در معرض خطر ارجاع شده برای بررسی موتاسیون
مواردی از حاملگی مادر فرد مبتال که به مرکز PNDارجاع
شده است.

انجام PND

مواردی از حاملگی مادر فرد مبتال که  PNDبرای آن انجام
شده است

سقط موارد
موارد بروز در میان موارد

 PKU 23منفی در PND

مواردی که با تشخیص  PKUدر  PNDسقط شده اند

دستور العمل
دستور العمل
دستور العمل
دستور العمل

به تفکیک کالسیک و غیر کالسیک
بروز  PKUدر مواردی که آزمایش  PNDدر زمان جنینی

فنیل آالنین خون نوزاد در

برای آنها انجام شده و امکان بیماری در نوزاد رد شده (سالم

غربالگری نوزادان و فرم

ناقل یا سالم تشخیص داده شده)

بررسی بروز

ارزیابی و ارزشیابی:
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الف – عوامل ارزیابی

- 2اطالعات جاری
- 7بررسی های دوره ای ناظران و کارشناسان اعزامی و گزارشات مربوطه و چک لیست های
تهیه شده
- 3بررسی های مقطعی برنامه ریزی شده (با توجه به گزارشات و داده های ارسالی طراحی و
اجرا خواهد شد)
ب – شاخص های ارزشیابی

 شاخص های ناظر به اهداف

 )1ميزان بروز
تعريف :تعداد رخداد جدید  PKUدر متولدین زنده در زمان تعیین شده
نحوه محاسبه:
× 10/000

موارد متولد شده مبتال در جمعيت غربالگري شده در يک سال+تعداد بروز در موارد
PNDشده و سقط شده
كل موارد تولد زنده همان جمعيت همان سال

محل كسب اطالعات:
 فرم های ثبت اطالعات در سطوح مختلف-

نظام ثبت جمعیت و واقعه های حیاتی کشور

 )2در صد موارد كنترل نشده:
تعريف :درصد مواردی از  ( PKUکالسیک و سایر هیپرفنیل آالنیمی های کاندید درمان) که فنیل
آالنین خون آنها زیر درمان کنترل نشده است.

نحوه محاسبه:
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× 100

موارد كنترل نشده در جمعيت مشخص در سال
تعداد بيماران تحت پوشش در بيمارستان

 )3درصد بروز در موارد تست منفي (خطاي تشخيص تست غربالگري):
تعريف :در صد مواردی از بروز که تست غربالگری منفی داشته اند

نحوه محاسبه:
موارد بروز در ميان افرادي كه تست منفي داشته اند در متولدين يک سال

× 100

كل موارد تست منفي  /در همان جمعيت  /همان سال

 ) 4بروز  PNDشده:
تعريف  :درصد مواردی از بروز در میان موارد ارجاع شده برای  PNDکه  PNDبرای آنها انجام
شده و جنین سالم تشخیص داده شده

نحوه محاسبه:
× 100

موارد بروز در  PNDانجام شده و سالم تشخيص داده شده  /سال
كل موارد  PNDشده و سالم تشخيص داده شده  /همان سال

 )5استاندارد درمان :
تعريف  :در صد درمان استاندارد ( مطابق دستورالعمل)

نحوه محاسبه:
تعداد بيماراني كه  3فنيل آالنين آخر آن ها كنترل است(بر اساس محدوده ذكر شده در دستورالعمل)

× 100

تعداد كل بيماران تحت پوشش

 IQ ) 6بدست آمده:
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تعريف :متوسط ( IQبر اساس تست استاندارد) بدست آمده به تفکیک نوع بیماران شناسایی شده
در غربالگری

نحوه محاسبه:
مجموعه نمرۀ  IQمبتاليان شناسايي شده در  4سالگي به تفكيک نوع هيپرفنيل آالنينمي
كل بيماران شناسايي شده همان سن ،همان نوع بيماري

*)درصد بروز در موارد منفی :HPLC
تعداد موارد  PKUکه HPLCمنفی داشتند
تعداد مواردی که  HPLCبرای آن ها انجام شده
*)درصد بروز در موارد :PND
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