
سطح خدمتفقنامه توا  

"غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان "  

 مقدمه-1

 :نقص شنوايي نوعي معلوليت پنهان و يکي از شايعترين ناهنجاريهاي بدو تولد بوده و در جوامع مختلف به داليلي نظير

 فقدان نمود ظاهري آن در کودک (1

 آن ناآشنابودن خانواده باعاليم اوليه (2 

  عدم اطالع از مراکز موجود (3 

دانش ناکافي دربارة ميزان شيوع و عوارض بسيارجدي آن و همچنين اهميت تشخيص به موقع اين معلوليت، با تأخير بسيار زياد شناسايي مي  (4 

 .گردد و اثرات بسيار منفي بر رشد گفتار، زبان و شناخت نوزاد برجاي مي گذارد

شنيدن نيست تمامي فرآيندها و تعامالت توسعه تدريجي زبان شکننده مي شود. در واقع ناشنوايي، تجارب درک گفتار نوزاد  زماني که نوزاد قادر به

ند، را محدود مي کند و نمادهاي صوتي مهم در گفتار کودکانه که به تفکيک قسمتهاي مختلف توالي گفتار و يادگيري اجزاي زبان مادري کمک مي ک

ود. همچنين به دليل کاهش فرصت هاي گوش دادن، توانايي توسعه نظام آوايي زبان صدمه مي بينند. اين امر بر توانايي يادگيري از صحنه کنار مي ر

 .واژگان و زبان، تأثير دامنه داري دارد

آن نيز بسيار مشکل بوده و  کم شنوايي از جمله شايع ترين نقايص مادرزادي در زمان تولد مي باشد و از آنجا که نقص پنهاني است تشخيص زودرس

عموما بسيار دير تشخيص داده ميشود. کم شنوايي در کودکان وضعيتي پنهان است ودر صورت اجرا نشدن برنامه هاي غربالگري شنوايي ممکن 

 2تولد بيش از  ماهگي پنهان بماند.کاهش شنوايي شايع ترين نقص مادرزادي است و ميزان شيوع کم شنوايي در زمان18-24است کم شنوايي تا

 .برابر مجموع ديگر اختالالت قابل ارزيابي کودکان است

 هدف-2

 غربال شنوايي کليه نوزادان براي مشخص نمودن وضعيت سالمت شنوايي آنها يا شناسايي نوزادان مبتال به اختالالت شنوايي يا ناشنوايي

 مسئولیت -3

 OAEبيمارستانها به شيوهارائه خدمات غربالگري شنوايي براي هر نوزاد در  

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4

 اجراي غربال و تست شنوايي به OAE تا سه مرحله براي هر نوزاد توسط غربالگران تحت نظارت بهزيستي وبرابر پروتکل سازمان بهزيستي

 اعالم نتيجه غربال به خانواده اعم از سالم يا مشکوک با فرم مشخص

 آگاهسازي و ارجاع نوزادان مشکوک شناسايي شده به مراکز تشخيصي



 پيگيري از خانواده ها تا سه مرحله از نتايج ارجاع

 مراجعه واعالم رضايت براي غربال نوزاد

 تعهد براي پيگيري نوزادان ارجاعي از سوي خانواده

 : مدارک الزم براي دريافت خدمات

 گواهي والدت

 شنوايي غربال تست  امرضايت خانواده براي انج

 : مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده

 گواهي والدت-

 فيش واريزي برابر تعرفه سازمان بهزيستي براي انجام تست 

 مدت زمان انجام خدمت :بعد از تولد در بيمارستان و قبل از ترخيص

 .تعداد مرتبه مراجعه حضوري : يکبارو در صورت عدم همکاري نوزاد تکرار ميشود

 هزینه ها و پرداخت ها-5

  برابر آخرين تعرفه اعالم شده از سوي سازمان بهزيستي کشور

 دوره عملکرد-6

 طي يک سال و در زمان تولد هر نوزاد

 امه نخاتمه توافق-7

موازين سازمان و چنانچه به تشخيص رياست سازمان ومعاونت تخصصي ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطالع قبلي و 

 .براساس دستورالعملهاي اجرايي سازمان اقدام خواهد شد


