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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 دستورالعمل غربالگري نوزادان در مراکز نمونه گیري در بحران کروناموضوع: 

  

 با سالم و احترام،

خواهشمند است دستور فرمایید نکات بهداشـتی مهـم زیـر را بـراي انجـام نمونـه گیـري از پاشـنه پـاي          

  ن در مراکز نمونه گیري در زمان بحران کورونا مد نظر قرار دهند.   نوزادا

  نکات بهداشتی مهم براي نمونه گیري از پاشنه پاي نوزادان در زمان بحران کورونا

 .مرکز نمونه گیري از پاشنه پاي نوزادان اطمینان حاصل کنید مناسب تهویه از ) 1

 کلیه اصول کنترل عفونت در مرکز رعایت شود. ) 2

 .کنید ضدعفونی درصد و یا دیگر محلول هاي مجاز 70 الکل با را کار محیط سطوح و سایلکلیه و ) 3

 آورید (بیش از یک همراه با نوزاد نباشد). به عمل ممانعت خود کار محل در ازدحام ایجاد از ) 4

 در محل نمونه گیري از پاشنه پاي نوزادان حاضر نشوید. سرفه مطلقا و تب داشتن صورت در ) 5

 غربالگري).  1مراجعین حفظ شود (در هنگام پر کردن فرم شماره  با متر 2 فاصله امکان حد تا ) 6

 .کنید دستکش، ماسک و عینک استفاده از در هنگام انجام نمونه گیري حتماً ) 7

 .نکنید لمس را خود ها و بینی چشم صورت به خصوص، دهان، هرگز ) 8

 .) بشوییدثانیه 20خود را با آب و صابون (حداقل به مدت  هاي دست مکررا ) 9

  .نمایید در مرکز نمونه گیري و محل کار خوداري خوردن و آشامیدن از )10

  به منظور پیشگیري از عدم انجام غربالگري نوزادان و عواقب ناشی ازآن، می بایست: )11

  ر جا وهاطالع رسانی در ارتباط با اهمیت انجام غربالگري نوزادان و آدرس مراکز نمونه گیري (در 

  اقدام شود.به هر صورت ممکن) 

  ،از پاشنه گیري نوزاد خود را براي نمونه والدین، چنانچهدر صورت دسترسی به تلفن والدین نوزاد

 نمونه گیريبه مرکز  ،(چه در نمونه گیري نوبت اول و چه در نمونه گیري نوبت هاي بعدي) پا

 ، شما موظفید:نیاوردند

  ري از یت انجام غربالگري نوزادان و پیشگیتلفنی انجام دهید و در هر تماس اهم پیگیريبار  3تا

 عقب ماندگی ذهنی در بیماران احتمالی، به روشنی، ذکر گردد.
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 ي ر دفتردر هر بار تماس، شماره تماس والدین، نام و نام خانوادگی تماس گیرنده و زمان دقیق آن د

 ثبت و نگهداري شود.

به  یري مراقبت ها و اخذ اطالعات مربوطفراخوان موارد مشکوك، آموزش والدین نوزادان بیمار، پیگ )12

 برنامه ( جتی المقدور) تلفنی انجام شود. 4مراقبت ها براي ثبت در فرم شماره 

ه بتال بدر صورتی که مرکز نمونه گیري از پاشنه پاي نوزادان در محل ارایه خدمات به افراد مشکوك و م )13

 يو پیگیر نیاز مورد داروي توزیع و مینتأ نحوه اجرایی دستورالعمل "کرونا قرار گرفت، بر اساس 

مورخ  1702/100، که با نامه شماره "7، صفحه 1نسخه  -COVID 19 سرپایی درمان تحت بیماران

  می بایست اقدامات زیر انجام شود:مقام محترم وزارت ابالغ شده است،  16/12/98

  کز نزدیک ترین مرمرکز نمونه گیري نوزادان، به طور موقت تا پایان بحران کورونا، به

 ل یابدنمونه گیري نوزادان که محل ارایه خدمت به افراد مشکوك به کرونا نمی باشد، انتقا

 ونمونه گیري نوزادان توسط نمونه گیرهاي مرکز نمونه گیري مبدا انجام شود.

 ادي اطالع رسانی کافی و موثر به عموم مردم و زائوها، به روش مقتضی انجام شود تا نوز

 نمونه گیري نوزادان محروم نماند. از نعمت

  پیشاپیش از مساعدت شما کمال تشکر را دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


