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   ديروئي تي مادرزادي كم كاريمنفعت غربالگر -نهي هزليتحل
  1387 در سال ني شهرستان قزونيدر متولد

  
          يدهك چ  

 بـه   دني بخـش  تيـ  در خـصوص اولو    يريـ گ مي تـصم  يارهـا ي از مع  يكي ي اقتصاد ليتحل: نهيزم
  .ده استخدمات ارائه ش

 در  ديروئي ت ي مادرزاد ي كم كار  يمنفعت غربالگر  -نهي هز لي پژوهش به منظور تحل    نيا :هدف
  . انجام شد1387 در سال ني ساكن شهرستان قزونيمتولد

 ي و مقطع  يفيتوص نظر روش اجرا   از  و ي كاربرد جهينت هدف و  نظر  مطالعه از  نيا: روش كار 
 .دهـد  ي مـ لي تـشك ني زنده ساكن شهرسـتان قـزو   ني متولد هي پژوهش را كل   نيجامعه ا . باشد يم

جمـع   كـسر  منفعـت حاصـله از     و.  شـد  يريگ  واحد بهره  نهيها از روش هز    نهيجهت محاسبه هز  
 مـاران ي درمـان ب   مي مـستق  يهـا  نـه ي و هز  ش در سـه بخـ     ي انجـام غربـالگر    مي مـستق  يهـا  نهيهز

 در  يم غربـالگر  صـورت عـدم انجـا       در مـاران ي ب ي نگهدار مي مستق يها نهيهز  شده از  ييشناسا
 افـزار   و نـرم   ي آمـار  يهـا  هـا از روش     داده ليـ جهـت تحل   . كشور بوده است   يستيسازمان بهز 

Excel 2007استفاده شده است .  
 بـه منظـور     ني زنـده سـاكن شهرسـتان قـزو        ني نفـر از متولـد     8621 مطالعـه    نيـ در ا : ها  يافته

. گرفتنــد عـه قــرار  مــورد مطالديـ روئي تيزاد مــادري كــم كـار يمـار ي بيي و شناســايغربـالگر 
 در .دي محاسبه گرد  الير 266220000 در سه بخش به مبلغ       ي انجام غربالگر  مي مستق يها نهيهز
 در هزار تولد زنـده بـوده        08/2 وعي ش انگري ب كه دي گرد ييشناسا ماريب 18مطالعه    بخش از  نيا

به  محاسـ  اليـ  ر 54571500 شـده بـه مبلـغ        يي شناسـا  ماراني درمان ب  مي مستق يها نهيهز .است
 شـده از   يي شناسـا  مـاران ي و درمـان ب    ي انجام غربالگر  مي مستق يها نهيجمع هز  از كسر  .ديگرد
 316800000( يروز  و شـبانه   يستيـ  بهز اكـز  در مر  مـار ي كودكـان ب   ي نگهـدار  يها نهي هز زانيم
 برابـر   9/ 9بار هزينه كـردن      به عبارتي با يك   .  بوده است  9/9ه   ب 1، نسبت هزينه به سود      )الير

  .آيد دست مي همنفعت ب
 كـه   ييها نهي با وجود هز   دييروي ت ي مادر زاد  ي كم كار  يمنافع حاصل از غربالگر    :گيري  نتيجه

كـه بـا تـداوم انجـام         شـود  ي م هي نظام سالمت توص   رانيلذا به مد   در بر دارد قابل توجه است،     
  . وارد بر جامعه شونديبرنامه در مناطق مختلف كشور باعث كاهش بار اقتصاد

  نيشهرستان قزو ،دييروي تي مادرزادي، كم كاري منفعت، غربالگر-نهيهز: يدي كلواژگان
  

  6/11/90 :           تاريخ پذيرش مقاله 16/2/91 : تاريخ اصالح نهايي          20/2/89 :تاريخ دريافت مقاله
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   كوي ني قنبريعلو  يقي شهرام توفدكتر، ياحي راليدكتر ل  
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                                                   مقدمه
  

 از نظر   يع اجتما نيمأ از ت  ي برخوردار ينون اساس  قا 29مطابق با اصل    
ـ  ياز كـار افتـادگ     ،يريـ ، پ يكاري، ب يبازنشستگ ، در راه   يسرپرسـت  ي، ب

 يهـا   و مراقبـت ي درمانيو سوانح و حوادث، خدمات بهداشت     ،يماندگ
 و دولـت مكلـف اسـت        ي حق همگـان   رهيغ  و مهيصورت ب ه   ب يپزشك

 حاصـل از    يا و درآمـده   ي عمـوم  ي درآمـدها  محـل  از   نيطبق قـوان  
 افراد كي كي ي فوق را براي ماليها تيحما مشاركت مردم خدمات و

 نـه ي از اطالعات مربوط به هز     ي آگاه اري بس ليبه دل .  كند نيمأكشور ت 
 يزيـ ر از جمله به منظور برنامـه     .  است ي ضرور ي بهداشت يها مراقبت

ـ        ارائه خدمات در   نهيدر زم  هـا   نـه ي هز ينـ يب شيمحدوده بودجـه بـه پ
  .]1 [ميمندازين

 يريشگيـ  از علـل مهـم قابـل پ        يكـ ي ديـ روئي ت ي مـادرزاد  ي كار كم
 و كشور  در يماري ب ي باال وعيش.  در نوزادان است   ي ذهن يافتادگ عقب

 و  صيصـورت عـدم تـشخ       در يمـار ي ب يمغـز  ريناپـذ  عوارض جبران 
 قابـل  يمـار ي بيدرمان به موقع كه جـزء بـا انجـام برنامـه غربـالگر             

 رانيـ  ا ي اسالم يورجمهر  كشو  در يملدر سطح    .باشد ي نم يريشگيپ
كه  اند ان داده  مطالعات نش  ي وجود همگ  نيبا ا .  شده است  يزير برنامه

 هـدر  از ي كودكان عقب مانده ذهن    يي ضمن شناسا  يبا انجام غربالگر  
در . عمل خواهد آمد  ه   ب يري جلوگ يارز ريذخا  از يهنگفت ريرفتن مقاد 

 در  1 بـروز    زانيـ  بـه م   يل با اختال  ديروئي ت ي مادرزاد ي كم كار  يماريب
 2 در هزار تولد زنده در كشور،      1  تولد زنده در جهان،       4000 تا   3000

 عالمـت  چي و البتـه بـدون هـ   نيهزار تولد زنده در شهرستان قـزو      در
العمـر بـودن      و مـادام   ي مغز ريناپذ  در بدو تولد و عوارض جبران      ينيبال
 نيتار بـار سـنگ     را گرف  يري نه تنها فرد مبتال كه جمع كث       عاتي ضا نيا
  .]2 [كند يكننده م  العالج و ناتوانيماري بكي
 يهـا  يتـوان اسـتراتز    يمنفعت م  -نهي هز كي استفاده از تكن   قي طر از

 روش نيـ  در انكـه يبـا توجـه بـه ا   .  قرار داد  يابيمختلف را مورد ارزش   
شود لذا از    ي م لي پول تبد  يعني ي به واحد مشترك   يمنفعت هر استراتز  

 مختلف با اثرات متفـاوت را بـا         يها توان پروژه  ي م كي تكن ني ا قيطر
 يشتريـ منفعـت ب   -نـه ي كـه هز   ييهـا   آنها پروژه  ني ب از و   سهيهم مقا 

 بيـ  بـه ترت   يها دارند با توجه بـه سـقف اعتبـار           پروژه رينسبت به سا  
 يا سهيـ  مقا لي به صورت تحل   ي اقتصاد يابيارزش . انتخاب كرد  تياولو

 )هـا  يخروج (امدهايپ و) ها يورود( ها نهي مختلف از نظر هز    يها برنامه
 برنامه را نسبت    كي يها يها و خروج   ي ورود ديلذا با . شود ي م فيتعر

 ي عدم اجـرا   بي مطالعه برنامه رق   نيدر ا  . كرد سهي مقا بيبه برنامه رق  
  .]3 [باشد ي مهبرنام

 ي عناصـر  نيتـر   مهـم  نهيتوان گفت زمان و هز     ي م نكهي به ا  تي عنا با
. دهنـد  ي قرار مـ   ريثأگذاران را تحت ت    استيس يريگ ميهستند كه تصم  

 يزاد مادر ي كم كار  يمنفعت غربالگر  -نهي پژوهش هز  ني لذا در ا   ]4[
 بـا   ني زنـده شهرسـتان قـزو      نيدر متولـد   1387 كه در سـال      ديروئيت

 درمـان   مي مـستق  يها نهي و هز  ي غربالگر مي مستق يها نهيمحاسبه هز 
 در  مـاران ي ب يدار نگهـ  يهـا  نهي هز ني شده و همچن   يي شناسا مارانيب

  . قرار گرفته استيابي برنامه انجام شده مورد ارزيصورت عدم اجرا
 يهـا  ليـ  عدم انجـام تحل    لي در اغلب موارد به دل     نكهي با توجه به ا    لذا

 در خصوص   ي اطالعات روشن  جهيمستندات و در نت     شواهد، ،ياقتصاد
ود وجـ  هـا   طـرح نيـ ها با منفعـت ا  نهي هزسهي و مقا  راتيثأ ت نياندازه ا 
 ي اطالعـات  ني از فقـدان چنـ     يناش  مطالعه با پر كردن خالء     نيندارد ا 

  .ودسودمند خواهد ب
  

 ها مواد و روش                                  
  
نظـر    اسـت كـه از     ي درمـان  ي بهداشت ستميس  در ي مطالعه پژوهش  نيا

 ي كـه بـر رو     باشـد  ي مـ  ي مقطع -يفيتوص  و ي كاربرد جهينت هدف و 
 دهيـ  انجـام گرد   1387 در سال    نيساكن شهرستان قزو   زنده   نيمتولد
 و سـه مركـز      ني پژوهش مركز بهداشت شهرستان قـزو      طيمح .است

روش . بـوده اسـت   و محمـود آبـاد       -هياقبال - كورانه ي درمان يبهداشت
 نيـ ا در . بوده اسـت كيستماتي و سيصورت سر شمار  ه   ب يريگ نمونه

ــد ــال نيروش متول ــزو1387 س ــتان ق ــني شهرس ــوان ه  ب ــراد عن اف
 ايـ هـا     نمونه كيستماتي در نظر گرفته شدند و در روش س        يريگ نمونه

 امـا بـا در نظـر گـرفتن          يصـورت تـصادف   ه   ب ي درمان يمراكز بهداشت 
  .انجام گرفته است )ها  جامعه به نمونهادتعد (ني معيا فاصله

ـ  ديـ روئي ت ي مـادرزاد  يكـار    كم ي برنامه غربالگر  نكهي توجه به ا   با ه  ب
 ي و روسـتائ   ي شـهر  ي درمـان  ي مركز بهداشـت   هيل در ك  كسانيصورت  
عنـوان نمونـه مـورد      ه   ب ي درمان ي مركز بهداشت  3  تعداد شود يانجام م 

 پژوهش، مطالعه   نيجا كه  هدف در ا      از آن . مطالعه در نظر گرفته شد    
مركـز بهداشـت      و يشـهر   و يي روسـتا  ين درمـا  يتمام مراكز بهداشت  

 مورد  يروش سرشمار  بوده است، جامعه پژوهش با       نيشهرستان قزو 
  .مطالعه قرار گرفت

 اسـتاندار شـده وزارت      يهاي آمـار   ها با استفاده از فرم      داده يآور جمع
ي متغيرهـايي    برگيرنـده  و در  3 و 2 و 1بهداشت كه در سـه شـماره        

 و  ي درمـان  يسطح مراكز بهداشت    در 2 و   1است انجام شد فرم شماره      
  .باشد يشهرستان دارا م اطالعات الزم را در سطح هي كل3فرم شماره 

 مركـز   3 انجام مطالعه با مراجعه به مركز بهداشت شهرسـتان و            يبرا
 بـار   نيشتريـ و محمودآبـاد كـه ب      -هيـ اقبال - كورانـه  ي درمان يبهداشت
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51  ... ديروئي تي مادرزادي كم كاري منفعت غربالگر-نهي هزليتحل

با كسب   اند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و        مراجعات را داشته  
ـ     نظر از صاحب   نجـام   كـه در ا  ي و كاركنـان   ينظران و كارشناسان محل

ــالگر ــايغرب ــم ك ــادرزاير ك ــروئي تيد م ــال دي  1387-1385 در س
 يهـا   و فـرم   ي اسناد و مدارك مال    زينالآ نياند و همچن   مشاركت داشته 

 مربوطـه   كيولوژيدمي و استفاده از مطالعات اپ     يثبت روند كار غربالگر   
 ني موجود در مركـز بهداشـت شهرسـتان قـزو          ي مستندات آمار  زين و

  .ديانجام گرد
يـابي بـر مبنـاي     ي محاسباتي هزينـه   شده با شيوه ي گردآور يها داده

مـورد   هـا،   در سيستم  ميي مستق  هاي هزينه  فعاليت، تبديل به شاخصه   
 بـراي  Excel 2007افـزار   چنـين از نـرم   گرفت و هـم  مطالعه قرار
  .ها استفاده شد تحليل داده

  

  ها  تهياف                                                        
  

 بـه   ني زنده ساكن شهرستان قزو    ني نفر از متولد   8456 مطالعه   نيدر ا 
 مورد  ديروئي ت ي مادرزاد يكار  كم يماري ب يي و شناسا  يمنظور غربالگر 

 3-7در اين برسي از كليه متولـدين در روزهـاي            .گرفتند مطالعه قرار 
انجـام   TSHجهت بررسي غلظت     گيري خون از پاشنه پا     تولد نمونه 

نيـاز بـه     5-9/9،  ) درصـد  9/97(  سـالم  5 كمتـر از     نتيجه .تشده اس 
ــه ــه   مــشكوك و9-19/10 ،)درصــد8/1( گيــري مجــدد نمون ــاز ب ني
و در صـورت تكـرار جـواب         گيري وريدي در دو هفته اول تولد       نمونه

)  درصـد  03/0(  و بيشتر بيمار   20 ،)درصد18/0(آزمايش انجام اسكن    
 انجـام شـده     سكناه ا گيري وريدي به همر    كه جهت تشخيص، نمونه   

 6كمتـر از     T4 و   10 كمتـر از     TSHگيري وريـدي     در نمونه . است
 يهـا  نـه يانـد هز    بيمار تحت درمان قرار گرفته     عنوانه  نرمال و بقيه ب   

  . دي مطالعه در سه بخش محاسبه گردني در اي غربالگرميمستق
 نـوزادان   هيـ كل  از پاشـنه پـا     يريـ گ  كه نمونه  ي بخش اول غربالگر   در

دو   و كيـ  نوزادان فراخوان شده فرم شماره       هي كل ي برا رديگ يمانجام  
 ني والـد  ي درصـد  50 تومان، با مشاركت     3000از كل مبلغ      و ليتكم

 كيـ ها در هر    نهي هز نيا . شده است  افتي در نهي تومان هز  1500مبلغ  
 نيو شهرستان قـزو   ) محمود آبا  ،هيكورانه، اقبال  (هاز مراكز مورد مطالع   

 اليـ  ر 253680000،  69300000،  13830000 ،5370000 بيبه ترت 
 درصـد   8/1 درصـد نـوزادان سـالم        9/97 بخـش    نيـ در ا  .بوده است 
درصـد مـشكوك     21/0 مجدد پاشنه پـا و       يريگ  به نمونه  ازينوزادان ن 

  .اعالم شدند

  
   به ريالني زنده شهرستان قزوني در متولدي بخش اول انجام غربالگريها نهي هز- 1جدول 

  سال
 تيجمع

  شهرستان
 نيتعداد متولد
  زنده

تعداد نوزادان 
   شدهيغربالگر

درصد نوزادان 
   شدهيغربالگر

 مي مستقنهيهز
  شيانجام  هرآزما

   دولتتوسط

 انجام  مي مستقنهيهز
  شيهرآزما
  ني والدتوسط

   كلنهيهز

1387  570591  8621  8456  98  15000  15000  253680000  
  

درصـد نـوزادن بخـش اول     8/1   ازيدر بخش دوم برنامـه غربـالگر   
 بخش فقـط    نيها در ا   نهيهز .عمل آمده است  ه   پاشنه پا ب   يريگ نمونه

 از  كيـ  در هر    بي به ترت  الي ر 30000توسط دولت و به ازاء هر نمونه        

، 120000،  270000،  60000 مراكز مورد مطالعه و شهرستان قـزوين      
  .دي محاسبه گردالي ر4890000

  
  الي به رني در مركز بهداشت شهرستان قزويبالگر بخش دوم غريها نهي هز- 2جدول 

تعداد نوزادان   سال
   شدهيغربالگر

تعداد نوزادان 
  مشكوك

درصد نوزادان 
  مشكوك

 انجام هر مي مستقنهيهز
   توسط دولتشيآزما

 انجام هر مي مستقنهيهز
  ني توسط والدشيآزما

   كلنهيهز

1387  8456  163  9/1  30000  0  4890000  
  

 درصد نوزادان مشكوك بخش     26/0 يامه غربالگر در بخش سوم برن   
 تيزي درصد نوزادان مشكوك بخش اول توسط پزشك و        21/0دوم و   

با محاسبه هـر    .  ارجاع شدند  شگاهي به آزما  يدي ور يريگ و جهت نمونه  
 نيـ هـا در ا    نـه ي، كل هز  الي ر 100000 شيو هر آزما   70000 تيزيو

، 340000 مــورد مطالعــه ز از مراكــكيــ در هــر بيــبخــش بــه ترت
 يهـا  نهيكل هز .دي محاسبه گرد  الي ر 7650000،  340000 ،340000

 266220000 ني در سه بخش در شهرسـتان قـزو        ي غربالگر ميمستق
  .دي محاسبه گردالير
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   به ريالني در مركز بهداشت شهرستان قزوي بخش سوم غربالگريها نهي هز- 3 جدول

 سال
تعداد نوزادان 
 غربالگري شده

تعداد نوزادان 
 شكوكم

درصد نوزادان 
 مشكوك

هزينه مستقيم وزيت 
 پزشك متخصص

هزينه مستقيم انجام 
 آزمايشات وريدي

تعداد بيماران 
شناسايي شده

 ها كل هزينه

1387 8456 45 53/0 3150000 4500000 18 7650000 
  

 نفـر   18  نوزاد زنـده، تعـداد        8456 ي بر رو  ي انجام غربالگر  جهيدر نت 
 . تولد زنده بوده است    500ا در   ر وعينگر ش ايه ب  شدند ك  يي شناسا ماريب
 يهـا  نـه يكـه هز   .باشـند  ي تحت درمان مـ    ي تا سه سالگ   ماراني ب نيا

 نوبـت انجـام     17 و   تيـ زي نوبـت و   17 با احتساب    ماراني ب نيدرمان ا 
 ي با فواصـل مـشخص و بـر اسـاس چـارت درمـان              يدي ور شاتيآزما

  .دي محاسبه گرديوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك

 كـل   اليـ  ر 100000 شيو هـر آزمـا     70000 تيـ زيبا احتساب هر و   
 از مراكز مـورد مطالعـه       كي در هر    ماراني درمان ب  مي مستق يها نهيهز

ــه ترت ــب ــ ر54571500، 0، 3031750، 3031750 بي ــبه الي  محاس
 در هـر    مارانيمان ب ر و د  ي غربالگر مي مستق يها نهيلذا كل هز  . ديگرد
ــ ــه تر كي ــه ب ــورد مطالع ــز م ــت از مراك ، 17471750، 8801750 بي

  .دي محاسبه گردالي، ر320791500 ،7390000
  

  1387 در سال ني شده شهرستان قزويي شناساماراني و درمان بي غربالگرمي مستقيها نهي كل هز-4جدول

 سال
تعداد نوزادان 
زنده متولد شده

تعداد نوزادان 
 غربالگري شده

درصد نوزادان 
 غربالگري شده

تعداد بيماران 
 ناسايي شدهش

هزينه مستقيم 
 غربالگري

هزينه مستقيم 
 درمان بيماران

  كل
 هزينه ها

1385 8043 7101 28/88 14 221190000 42444500 263634500 
1386 7748 7817 95/100 19 249390000 57603250 306993250 
1387 8621 8456 98 18 266220000 54571500 320791500 
 24412 23374 74/95 51 736800000 154619250 891419250 

  
 سال بـه    ني در ا  ماري ب 18گرفت   ي صورت نم  يچنانچه برنامه غربالگر  

بـر اسـاس نظـر فـوق تخـصص غـدد و         . شد ي اضافه م  مارانيتعداد ب 
 ني در شهرستان قزو   ي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك      ندهينما

در صـورت عـدم انجـام         نفـر  12 يعنـ ي ماراني ب ني درصد ا  70حدود  
 در  كـه معمـوالً    .دارند  را يروز  شبانه راكز در م  ي به نگهدار  ازيبرنامه ن 

علت وضعيت جسماني و بهره هوشي پايين نياز        ه  سن شروع مدرسه ب   

درمان خاصـي بـراي     . به مراقبت در مراكز نگهداري را خواهند داشت       
تحميـل  هـاي زيـادي را بـه جامعـه           و هزينه  .اين بيماران وجود ندارد   

 يها تي با معلول  ان كودك يها در بخش نگهدار    نهيمحاسبه هز . كند مي
 محاسـبه   ليـ  بـر اسـاس جـدول ذ       الي ر 316800000 به مبلغ    يذهن
  .ديگرد

  
  1387 در سالالي به ريستي سازمان بهزيها نهي بر اساس جدول هزماراني بي مراكز نگهدارهي شهرزاني م- 5جدول 

نوزادان غربالگري 
  شده
  

بيماران 
شناسايي شده

بيماران نياز 
به مراقبت 

 دائم

  هزينه
 نگهداري هر بيمار

هاي نگهداري  كل هزينه
 بيماران

تعداد   سال
نوزادان 
 زنده متولد

 ساليانه ماهيانه ساليانه ماهيانهدرصدتعداددرصدتعداد درصد تعداد  شده
1385 8043 7101 28/88 14 2/0 10 70/ 22000002640000022000000264000000
1386 7748 7817 95/100 19 2.5/ 13 70/ 22000002640000028600000343200000
1387 8621 8456 98 18 2/0 12 70/ 22000002640000026400000316800000
 24412 23374 74/95 51 2.2/ 35 70/ 22000002640000077000000924000000
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53  ... ديروئي تي مادرزادي كم كاري منفعت غربالگر-نهي هزليتحل

 بـر   ي مبالغ مـساو   يابتدا ارزش فعل   در   ي محاسبه ارزش سودآور   يبرا
اخص  محاســبه و ســپس شــPn=A.PVIF,I,nاســاس فرمــول 

ـ  . دي محاسبه گرد  PI=PV/I بر اساس فرمول     يآورسود  يارزش فعل
برابـر   16 با نرخ    الير )316800000(  مطالعه ني ا ي برا يمبالغ مساو 

 1تـر از      بزرگ ياگر شاخص سودآور   . تومان بوده است   وني ميل 156با  
  . بوده است5 مطالعه شاخص نينامه سودآور است در اباشد بر

  

  گيري بحث و نتيجه                                     
  

 ي مـادرزاد ي هر نوزاد مبتال به كم كار     يي شناسا نهي مطالعه هز  نيدر ا 
 برابـر بـا     ني تولـد زنـده در شهرسـتان قـزو         500 در   1 با بروز    ديروئيت

 و چهارصد و هفتاد و نه هـزار         ونيل مي كي معادل با    الي ر 14790000
 دالر با بروز    1479به عبارتي براي شناسايي هر بيمار       . باشد يتومان م 

مطالعه  كه با  .شود  تولد زنده در شهرستان قزوين هزينه مي       500ا در   ر
در  1 دالر با بـروز      5000(  دارد رتي مغا وركيويهمكاران در ن    و برجيل

بيشتري  مطالعات ديگر، بيماران     لذا با هزينه كمتري نسبت به     ) 4000
آمد عـدم اجـراي برنامـه        يهاي سنگين پ   شناسايي و از تحميل هزينه    

  ]5 [.يدآ عمل ميه جلوگيري ب
 در مراكـز    مـاران ي ب ي نگهـدار  مي مـستق  يهـا  نـه ي مطالعـه هز   اين در
 سـال    70 ي به زندگ  دي با ام  الير 26400000 انهي با مبلغ سال   يستيبهز

ــر ب  ــول عم ــاريدر ط ــزم  درم ــرخ    راك ــا ن ــه ب ــه س ــد 16درج  درص
 مطالعه با مطالعات    نيا .بر آورد شده است   )  هزار تومان  295680000(
  ]6 [). تومان330000000(باشد  ي مكي و همكاران نزدديل

بـر   . بر آورد شده اسـت     9/9 به   1  به سود  نهي مطالعه نسبت هز   ني ا در
ال  ريـ 320791500دست آمده از ايـن مطالعـه مبلـغ    ه اساس نتايج ب 

در صورت عـدم    ).4جدول  ( بيمار هزينه شده است      18براي شناسايي   
 نفر نياز به نگهداري     12 درصد بيماران مذكور يعني      70اجراي برنامه   

 ريـال هزينـه     316800000كه ساليانه مبلغ    . رنددر مراكز بهزيستي دا   
بـار  بر اسـاس محاسـبات بـا يـك           ).5جدول  (باشد   نگهداري آنها مي  

نظر به اينكـه در      .شود ها جبران مي    درصد هزينه  75/98هزينه كردن   
. هاي بعد، براي نگهداري بيماران هزينه شناسـايي وجـود نـدارد            سال

 و يباشـد كـه بـا مطالعـه دالور         مـي  9/9 بـه    1نسبت هزينه به سود     
بـا مطالعـه گـزارش     )1384( دارد   رتي مغا 15 به   1نسبت   همكاران با 

بـا   )2004( مطابقـت دارد     10 بـه    1 بـا نـسبت      كـا ي آمر يآور دفتر فن 
 1 در حال توسعه بـا نـسبت         يدر كشورها   دفتر نيمطالعه گزارش هم  

و همچنين با مطالعه استيله و همگـاران در         .  مطابقت دارد  11 تا   7به  
و 7 [هاي بهداشـتي اوليـه مطابقـت دارد        منفعت مراقبت  -مورد هزينه 

5[.  
ل انجـام    سـه سـا    ي در ط  ني شهرستان قزو  تي مطالعه در جمع   ني ا در

تحـت درمـان     وييشناسا ماري ب51د  تعدا87 تي لغا85برنامه از سال    
 زانيم برابر  شهرستان دو  نيا در  بروز زاني م نكهيبا توجه به ا    .اند بوده
  از يريشگيپ  و يها نهيهز  از يريباعث جلوگ   امر نيباشد ا  ي م يكشور

  يگرغربال. گردد نوزادان مي  ني ا يها واده خان يروان  و يمشكالت روح 
 سال  3  دارد و در   يور بهره نهي هز يماري ب ني ا صي تشخ ينوزادان برا 

 نيـ ا.  كنـد يري جلوگ ي ذهن يها تيبروز معلول  گذشته توانسته است از   
 سـال   سـه  در مـار ي ب 50 يي بـا شناسـا    النيمطالعه با مطالعه استان گ    

 ي كم كار  يغربالگر  حاصل از  فعمنا جهيدر نت  .باشد ي م كي نزد اريبس
 كه در بردارد قابل توجه اسـت،        ييها نهي با وجود هز   دييروي ت يمادرزاد

تداوم انجـام برنامـه در منـاطق مختلـف كـشور باعـث كـاهش بـار                  
  . وارد بر جامعه خواهد شدياقتصاد
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