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سرآغاز

متبة حبضش تدذيذ ًظش چْبسم دػتَسالؼول خبهغ ثشًبهِي مـَسي پيـگيشي اص ثــشٍص ثتـب
تبالػوي هبطٍس اػت مِ ثشگشفتِ اص ًتبيح حبصل اص قشيت ثِ دٍ دِّ تالؽ خوؼي پشػـٌل ًظـبم
ػالهت ،تحقيقبت ػلوي ٍ اخشاي هَفق ايي ثشًبهِ دس ػشاػش مـَس هيثبؿذ.
ّـذف اصلي اص تـذٍيي ايي دػتـَسالؼول ،هذيشيت دقيق ثـشٍص هـَاسد ثيوبسي تبالػـوي ثتـب
اػت .اهيـذٍاسين ثـب ػٌبيت ٍ يبسي خـذاًٍـذ سحوـبى ٍ ثــب ّوـت ٍ اًگيـضُي ٍاالي ّونـبساى دس
توبم ػطَح ًظبم ػالهت ،مٌتشل مبهل ثشٍص تبالػوي سا ثب قذست ٍ ػشػت ثيــتشي ثـِ ّوَاٌـبى
ػضيض تقذين ًوبيين.
هـشمـض هـذيـشيت ثيوبسيّـبي غيشٍاگيـش اص ًقطـًِظـشّــب ،پيـٌْبدّــب ٍ اًتقبدّــبي توـبم
صــبحتًظــشاى ٍ دػــتاًــذسمبساى آهـــَصؿي ،پظٍّـــي ٍ اخـــشايي دس ًظــبم ػــالهت
اػتقجبلهيمٌـذ؛ ثٌبثشايي خَاّـوٌذ اػت ايي هشمض سا دس خْت ثْجَد ميفي دػـتَسالؼول ّـبي
مـَسي يبسي فـشهبييذ.

هقبًٍت ثْذاؿت

مقذمـه
دس ػبل  1376ثشًـبهِي وــَسي پيـگيـشي اص ثـشٍص تـبالػوي آغبصؿـذ .پيؾ اص آى ثيؾ اص  5ػبل ،ايي ثشًـبهِ ثـِكـَست آصهـبيـي دس
ثـشخي اػتبىّـبي وـَس اخشا ؿـذُثَد.
ادغبم ثشًبهِي پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس ًوًَِاي اص ادغبم خذهبت طًتيه دس ًؾبم ػالهت اػت وـِ ًؾيش ّـش ثشًـبهِي طًتيه
ديگش ثـشاي اسائِ دس ػغح خبهقِ ،ثِ اثضاسّـبي اكلي ًيبصداسد .دس ايي ثشًبهِ آهَصؽ ٍيـظُي گشٍُّبي ّذف دس لبلت يه ػيؼتن وِ ثش
آهَصؽ گشٍُّبي خَاى دس آػتبًِي اصدٍاج تأويذ داسد دس ًؾبم ػالهت ادغبم ؿذُاػت ٍ ػبالًِ ثِاًدبم هيسػذ.
آصهبيـگبُّـبي غشثـبلگشي ًبلليي تبالػوي دس وـَس دس لبلت يه ؿجىِ ثشًبهِسيضي ؿذُاًذ .ثشاػبع هيضاى خوقيت دس ؿْشّب،
آصهبيـگبُّبي خلَكي ٍ دٍلتي وِ اهىبًبت الصم ثشاي اًدبم آصهبيؾّبي غشثبلگشي تـبالػوي سا داسًـذ ٍ اخـشاي دػتَسالقولّـبي
وــَسي پيـگيـشي اص تبالػوي سا پزيشفتِاًـذ ،ثب الگَي ولي آهَصؽ اص هشوض ثِ هحيظ ،آهَصؽّبي وٌتشل ويفي دٍسُ اي سا عي هيًوبيٌذ.
ايي آصهبيـگبُّب دس لبلت يه ؿجىِ ػبصهبًذّي ؿذُ ٍ اسصيبثي دٍسُاي هيؿًَـذ .آهَصؽ ّبي آصهبيـگبُ ّبي غشثبلگشي اص عشيك آصهبيـگبُ
ّبي هشخـ ػالهت ٍ اداسات تبثقِ آًْب دس هشاوض اػتبى ّبي وـَس ثِ اًدبم هي سػذ.
ؼثنِي آزهايؽگاُّاي تؽخيؿ شًتيل تاالظوي اص ػـبل  1378تـىيلؿذُ اػتٍ .ؽيفِي اكلي ايي ؿجىِ ،اًدـبم آصهبيؾّـبي طًتيه ٍ
تـخيق پيؾ اص تـَلذ تبالػوي اػت .ايي ؿجىِ ًيض دس ًؾبم ػالهت ادغبمؿذُ ٍ ثب ػبيش ػيؼتنّب ٍ ؿجىِّبي ثشًبهِ ّوبٌّگ اػت ،ثًِحَي
وـِ هَاسد اسخبفي اص ػَي هـبٍساى طًتيه هؼتمش دس هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ٍيظُ هـبٍسُ طًتيه سا هيپزيشد ٍ ثِ آًْب پغخَساًذ هيدّـذ.
ؼثنِي هؽاٍرُي شًتيل هتـىل اص تينّبي هـبٍسُي طًتيه اػت .ايي تينّب دس ّش ؿْشػتبى دس يه يب چٌـذ هشوض ثْـذاؿتيدسهـبًي ثشحؼت
خوقيت هؼتمش ّؼتٌذّ .ـش تين اص يه پضؿه ٍ يه وبسؿٌـبع /وـبسداى تـىيـل ؿـذُاػت .آهـَصؽّبي ايي تينّـب ثِكـَست غيـشحضَسي ٍ
حضـَسي ثِاًدبم هيسػذ .ايي ؿجىِ هؼئَل هــبٍسُي صٍجّـبي ًبلل تبالػوي اػت .ثقذ اص هـبٍسُ هشاتت خْت هشالجت ٍ پيگيشيّبي
ثقذي افالمهيؿـَد.
ؼثنِي هراقثت ،صٍجّـبي ًـبلل تبالػوي سا تـب تىويل خبًـَادُ ثـب فشصًذاى ػبلن ّوشاّيهيوٌذ ٍ ػپغ آًْب سا خْت اػتفبدُ اص سٍؽّبي
دائوي پيـگيشي اص ثبسداسي اسخبؿ هيدّذ .هـشالجت دس ًؾبم ؿجىِّـبي ثْذاؿتيدسهبًي( )PHCؿـبهل آهَصؽ،ثجت ٍ گشدآٍسي اعالفبت ،ثشسػي
آهـبسً ،ؾبست ثش كحت ٍ دلت آهبس اسػبلي ثِ ػغَح هذيشيتي ًؾبم ػالهت اػت.

تاريخچهي پيشگيري تاالسمي در ايران
عي ػبلّبي  1370-1375ثشًـبهِي پيـگيشي اص تبالػوي دس ثشخي اص ؿْشػتبىّبي  5اػتبى وـَس(هبصًذساى ،فبسع ،گيالى ،خَصػتبى ٍ اكفْبى)
ثِكَست آصهبيـي ثِاخشا گزاسدُ ؿذ.
اػتشاتظي اكلي ثشًبهِ عي ايي ػبلّب ،غشثبلگشي صٍجّـب دس صهبى اصدٍاج ٍ پيـٌْبد خـذايي ٍ اًتخبة فـشدي غيشًبلـل ثشاي اصدٍاج ثِ
صٍجّبي ًبلل ثـَدُاػت ٍ اگش صٍجّـب ايي پيـٌْبد سا ًويپـزيشفتٌذ ،پيـگيشي اص ثبسداسي ثِ آًْب پيـٌْبدهيؿـذ .ايي ؿيـَُ ثـب تـَخِ ثِ ايي
ٍالقيت وِ گضيٌِي تـخيق پيؾ اص تـَلذ ٍ ػمظ خٌيي هجتال ثِ تبالػوي دس فول ٍخَدًذاؿتِ ؿىل گشفتِ ثَد.
اص اٍاخـش ػبل ٍ ،1375صاست ثْذاؿت ،دسهـبى ٍ آهـَصؽ پـضؿىي تلوين ثـِ گؼتشؽ ثشًـبهـِ دس ػغح وـَس گـشفت .دس ػـبل ً 1376يـبص
ثـِ تـخيق پيؾ اص تَلذ ثِدليل گؼتشؽ ثشًـبهِ ٍ اكشاس تقذاد صيبدي اص صٍجّب ثِ اصدٍاج ٍ فاللِ ثِ داؿتي فشصًـذ ثِ ؿذت هغشحؿذٍ .صاست
هتجَؿ ثب ؿٌبػبيي اهىبًبت ثبلمَُ ٍ هَخَد ثِػشفت ثِ ػبصهبًذّي ايي خـذهت دس وــَس الـذاموـشد .ايي الـذام وـِ ّنصهـبى ثـب ثـبصگـت
فبسكالتحليالى ايشاًي ثِ وــَس ٍ تـَػقِي ػـشيـ فيآٍسي طًتيه دس خْبى ثَد ثِػشفت ؿىلگشفتِ ٍ ًتيدِداد .ػبصهبًذّي خذهـبت طًتيه
ٍ آصهبيؾّبي پيؾ اص تـَلذ دس وـَس پيـگيشي اص ثـشٍص ثتـب تبالػوي هبطٍس سا ٍاسد هشحلِي ٍيظُاي ًوَد وِ دسفيي حبل اص پيچيذگيّبي
تىٌيىي ٍ فشٌّگي خبف ثشخَسداس ثَد .ثِايي تشتيت اثتذا اهىبى اسائِي هـبٍسُي اػتبًذاسد غيشهؼتمين فشاّنؿذ ٍ ثقذ خبًَادُّب ثِدليل
ثشخَسداسي اص خذهبت طًتيه ،اػتمجبل ثيـتشي ثشاي اػتفبدُ اص آى ٍ داؿتي فـشصًـذاى ػـبلن ًـبى دادًذ .ايي اهش هـَختؿـذ تـب هـَاسد
خـذيـذ ثتـب تبالػوي هبطٍس وبّؾ چـوگيشي يبثذّ .وچٌيي ثِدليل هشاخقِ صٍجّب ثِ آصهبيـگبُّب ،اهىبى ثشسػي ٍ وٌتشل ثشٍص دس ًؾبم
هشالجت ثيوبسي ثيؾ اص پيؾ فشاّنؿذ.
دس ػبل  1380اػتشاتظي دٍم ثشًبهِ فشكت تَػقِ ٍ اػتمشاسيبفت .ثشاػبع ايي اػتشاتظي خبًَادُي ثيوبساى تبالػوي ؿٌبػبييؿذُ ٍ تحت

هـبٍسُ لشاسهيگيشًذ ٍ دسكـَستي وِ فشصًذ ػبلن ًـذاؿتِثبؿٌـذ ،ثشاي داؿتي فشصًذ ػبلن ثِ هشاوض تـخيق پيؾ اص تَلذ اسخبؿهيؿًَذ .دس
تدذيذ ًؾش چْبسم ثشًبهِ وليِ ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي دس يه همغـ صهبًي ثشسػي ٍ تقييي تىليف هيگشدًذ
دس ػبل  ,1382اػتشاتظي ػـَم ثشًـبهِ هـَسد ثحث لـشاسگـشفت ٍ فقبليتّبي اخـشايي آى هغشحؿـذ .ايي اػتشاتـظي اص ًيوِي اٍل ػـبل
 1384دس اػتـبىّـبي پـشؿيـَؿ اػتمشاس يبفت .ثشاػبع آى ،صٍجّبيي وـِ لجل اص ػـبل (1376ػـبل وـَسيؿـذى ثشًـبهِ) اصدٍاجوشدُاًـذ ٍ
فشصًذ /فشصًذاى ػبلن داسًذ ثـشسػيهي ؿًَذ تـب دسكـَستي وـِ صٍج ًـبلـل ثبؿٌذ هـبٍسُ ؿذُ ٍ اص تَلذ فـشصًـذ هجتال ثـِ تـبالػوي هـبطٍس دس

خبًَادُ پيـگيشي گشدد .دس تدذيذ ًؾش چْبسم ثشًبهِ ،هتَػظ عَل هذت دٍساى ثبسٍسي صًبى دس هٌغمِ تحت پَؿؾ ّش يه اص داًـگبُ ّبي
فلَم پضؿىي ٍ ّوچٌيي ػبل ؿشٍؿ ثشًبهِ غشثبلگشي دس آى هحذٍدُ ثشسػي ؿذُ ٍ دس كَست اثجبت همشٍى ثِ كشفِ ثَدى ،ايي اػتشاتظي
اخشا هيگشدد .دس هٌبعمي وِ عَل دٍساى ثبسٍسي ثيؾ اص هتَػظ وـَسي اػت ٍ تبالػوي دس آى هٌبعك ثشٍص ثباليي داسد ،اخشاي ايي اػتشاتظي
همشٍى ثِ كشفِ هي ثبؿذ.

چگونگي غربالگري زوجهاي متقاضي ازدواج
ثجت اصدٍاج دس ايشاى ثِفٌَاى يه ٍالقِي هْن صًذگي ،ثؼيبس هشػَم اػت .اص آىخـب وِ ثشٍص ًَصاد هجتال ثـِ تبالػوي هـبطٍس ثقذ اص اصدٍاج دٍ ًـبلل
ثب احتوبل آهـبسي هقيٌي هوىياػت ،هيتـَاى اص ثجت اصدٍاج ثـِفٌـَاى ساّي هغوئي ثشاي سديبثي صٍجّبي ًـبلل ثْشُثشد.
دس ثشًبهِي وـَسي پيـگيشي اص تبالػوي ،صٍجّب ثقذ اص هشاخقِ ثِ دفتشخبًِ ثشاي ثجت اصدٍاج ،ثِ آصهبيـگبُّبي غشثبلگشي تبالػوي اسخـبؿ
دادُ هيؿًَـذ .آصهبيـگبُ ثقذ اص اًدـبم هـشحلِّـبي  3 ٍ 2 ،1الگَسيتن وـَسي آصهبيؾّبي تبالػويً ،تبيح آصهبيؾّبي اًدبمؿذُ سا ثـشاي
تفؼيش ثِ تين هـبٍسُ طًتيه اسخبؿهيدّذ .دس تين هـبٍسُ ،پـضؿه هؼئَل تفؼيش آصهبيؾّـب اػت ٍ ايي تفؼيش ثشاػـبع الگَسيتن وـَسي
ؿٌبػبيي صٍج ّبي ًبلل تبالػوي كَستهيگيشد.

دستورالعمل برنامهي پيشگيري از بتا تاالسمي ماشور
ايي ًؼخِ اص دػتـَسالقول ثـشاي ثـبس چْبسم ثـبصًگـشيؿـذُ ٍ هدوَفـِي اػتبًذاسدّبي پيـگيشي اص تبالػوي دس وـَس سا ثيبىهيوٌذ .ايي
دػتَسالقول ثب ثْشُگيشي فـشاگيـش اص ًمغِ ًؾشّبي هذيشاى ٍ وبسؿٌبػـبى ػتـبد هشوضي ،داًـگبّي ٍ ؿْشػتبًي ثشًبهِ دس هشاحل وبسي صيش تذٍيي
ؿذُاػت.

هرحلِي  :1اػتقـالم اص توـبم داًــگبُّـبي فلـَم پـضؿىي وــَس دسخلَف هَاسد هـَسدًؾش خْت تغييش دس دػتَسالقول ثشًبهِ ٍ
اػتفبدُ اص تدشثِّب ٍ اسصيبثي ٍ تذٍيي فشهت اٍليِ.

هرحلِي  :2دفَت اص داًـگبُّبي فلَم پضؿىي هٌتخت خْت ثشسػي فشهت اٍليِ ٍ تذٍيي فشهت حذ ٍاػظ .دس ايي هشحلِ داًـگبُّبي فلَم
پضؿىي اكفْبى ،ثبثل ،خَصػتبى ،ؿيشاص ،هبصًذساى ٍ ّوذاى ،خَصػتبى ؿشوتداؿتِاًذ.
هرحلِي  :3تْيِي فشهت ًْبيي ثب هـبسوت داًـگبُّبي فلَم پضؿىي هٌتخت.

هرحلِي  :4ثحث خوقي ثـب حضَس هذيـشاى ٍ وبسؿٌبػبى داًـگبُّبي فلَم پضؿىي ػشاػش وـَس.
هرحلِي  :5آهَصؽ دػتَسالقول ثِ هذيشاى ػتبدي داًـگبُ ّبي فلَم پضؿىي.
ّذف اكلي اص تذٍيي ايي دػتَسالقول ،هذيشيت دليك ثشٍص هَاسد ،دس ؿشايظ ثْيٌِ هيثبؿذ.
اػتشاتظيّبي ايي دػتَسالقول فجبستٌذ اص:
اظتراتصي اٍل ) : (S1ايي اػتشاتـظي عي چندين سال وـَسيثـَدى ثـشًـبهِ ثِعَس هؼتوش افوبلؿذُ ٍ ثب صحوت توبم ًيشٍّبي
ثْذاؿتيدسهبًي ٍ هذيشيت لبثللجَل داًـگبّي ٍ هشوضي هَفك ثِ اػتمشاس يه ًؾبم ػبختبسي ثشاي وٌتشل هَاسد ثشٍص دس صٍجّبي آتي ؿذُاػت .ايي
اػتشاتظي آيٌذًُگش 1اػت .دس دػتَسالقول وٌـًَي خْت پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس دس ايي اػتشاتظي ،اػتبًذاسدّبي هـبٍسُ طًتيه ٍ
هشالجت استمب يبفتِاػت.
اظتراتصي دٍم ) : (S2ايي اػتشاتظي گزؿتًِگش 2اػت ٍ .ثب اخشاي آى ,ثشٍص هَاسد دس همغـ صهبًي هحذٍد ثِؿذت وبّؾ يبفت ٍ ثـِّويي
دليل ،داًـگبُّب اص اخشاي آى ثؼيبس اػتمجبلوشدًذ .دس ايي دػتَسالقول ،سٍؽ اخشي ايي اػتشاتظي تغييش يبفتِ ٍ ٍ اخشاي آى دس يه همغـ صهبًي
تَكيِ ؿذُ اػت.
اظتراتصي ظَم ) : (S3ايي اػتشاتظي ًيض گزؿتـًِگش اػت؛ ٍ صٍجّبيي سا وِ دس صهبى اصدٍاج ،ثِ دليل فذم آغبص غشثبلگشي تبالػوي دس هٌغمِ
ٍ يب ثِ ّش دليل ديگش آصهبيؾ ّبي ؿٌبػبيي صٍخيي دس هقشم خغش تبالػوي سا ثِ اًدبم ًشػبًذُاًذ پَؿؾ هيدّذ.
توبم اػتشاتظيّبي ثشًبهِ ّوَاسُ هجتٌي ثش  6هحَس عولياتي اػت:
 .1آهَصؽ
 .2آصهبيؾّـبي غشثـبلگشي
 .3آصهبيؾ تـخيق طًتيه
 .4هـبٍسُي طًتيه
 .5هشالجت
 .6تحميمبت
اگشچِ تحميك ثِعَس خَدوبس دس هحذٍدُي هقيي ٍ تقشيفؿذُاي دس ًؾبم هـشالجت ٍخَدداسد ٍ وـبس ثـشسػي دادُّـبيي وِ دس ايي ًؾبم
تَليذؿـذُ ٍ عشاحي هٌبػت آًْب ثـشاػبع ًتبيح هشثَطً ،ؾبم تحميمبت ثشًبهِ تلميهيؿَدٍ ,لي ثـِدليل آىوِ دادُّـبي هؼتمين ٍ هؼتوش ثِ ّوِي
پشػؾّب پبػخ ًويدّذ ،ثِ ثشسػيّـبي همغقي ثـِكَست ّنصهـبى ٍ ثشحؼت ضشٍست ًيبص اػت .اص ػَي ديگش ايي هحَس هَخت خَاّذؿذ
وِ وبسوٌبى ثْذاؿتيدسهبًي ػشاػش وـَس ًؾيش هذيشاى ،وبسؿٌبػبى ،وبسداىّب ٍ ثَْسصاى ثيؾ اص پيؾ ثب ديذ پظٍّـي ثِ ٍلبيـ ثٌگشًذ وِ هَخت استمبي
هؼتوش ثشًبهِ ٍ تَػقِ ٍ تقويك اػتبًذاسدّب ثيؾ اص گزؿتِ خَاّذؿذ .هشوض هذيشيت ثيوبسيّبي غيشٍاگيش هلون اػت وِ ثـب يبسي خذاًٍذ
سحوبى ٍ سحين ٍ ثب ّوت ٍ اًگيضُي ثشخؼتِي اًؼبًي ّوىبساى دس توبم ػغَح ٍ ثب خلت ًؾش هؼتذل ٍ هجتٌي ثش ؿَاّذ هذيشاى اسؿذ ،وٌتشل
ثشٍص تبالػوي سا ثـب ػـشفت ٍ لذست ثيـتش ثِ هـشدم ايشاى تمذينداسد ٍ هقتمذ اػت دػتَسالقول وًٌَي تؼْيالت ثْتشي سا ثشاي ايي هٌؾَس
فشاّن آٍسدُاػت.

1. Prospective
2. Retrospective

اهذاف  ،راهبردها و فعاليت هاي پيش بيني شذه در بـرنـامـهي
پيشگيـري ازبـروز بتـا تـاالسمي مـاشور

ّذف ملي
پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس.

اّذاف اختفاـي
 .1ؿٌبػبيي صٍج ّبي ًبلل تبالػوي دس ػشاػش وـَس ثِ هيضاى %100
 .2هشالجت ٍيظُ صٍج ّبي ًبلل تبالػوي ؿٌبػبيي ؿذُ ٍاخذ ؿشايظ هشالجت ،دس ػشاػش وـَس ثِ هيضاى %100

راّثردّاي هرتَط تِ ّذف اختفاـي اٍل:
 .1غشثبلگشي تبالػوي دس صٍج ّبي هتمبضي اصدٍاج
 .2غشثبلگشي ٍالذيي ثيوبساى هجتالي ثِ تبالػوي هبطٍس خْت ؿٌبػبيي صٍج ّبي ٍاخذ ؿشايظ هشالجت ٍيظُ طًتيه
 .3غشثبلگشي تبالػوي دس صٍج ّبيي وِ لجال ثِ ّش دليل(فذم آغبص غشثبلگشي تبالػوي دس هٌغمِ،فمذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبفي
خبف ،افشاد هْبخش ،افشاد خبسخي همين دس وـَس ٍ  )...دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًـذ ٍ دس حـبل حبضـش
ثبسداسهي ثبؿٌذ.

فعاليتّاي هرتثظ تا راّثرد اٍل از ّذف اختفاـي اٍل
.1
.2

.3
.4
.5

آهَصؽ توبم وبسوٌبى سدُّـبي هختلف ثْذاؿتيدسهـبًي(پضؿه،هبهب ،وبسؿٌبع ،وبسداى ،ثَْسص ،وبسوٌبى آصهبيــگبُ غشثـبلگشي آصهـبيؾّـبي
تبالػوي پيؾ اص اصدٍاج دس وليِ ي ثخؾ ّب افن اص دٍلتي ٍ يب خلَكي).
اعالؿ سػبًي ٍ آهَصؽ فوَهي ،آهَصؽ گشٍُ ّبي دس آػتبًِ ي اصدٍاج ،سّجشاى ،اؿخبف ٍ گشٍُ ّبي هَثش دس خبهقـِ ،ػـشدفتشداساى ٍ
فبلذيي سػوي ٍ غيشسػوي ٍ  ...ثِ هٌؾَس تشغيت صٍج ّبي هتمبضي اصدٍاج دس هشاخقِ ي ثِ ٌّگبم خْت اًدـبم آصهـبيؾ ّـبي فجـل اص
اصدٍاج (فجل اص ّش الذاهي ثشاي اصدٍاج)
اًدبم آصهبيؾّـبي تبالػوي دس هتمبضيبى اصدٍاج هـشاخقِوٌٌذُ ثِ آصهبيـگبُ ٍيظُي آصهبيؾّـبي تبالػـوي ،ثشاثـش الگـَسيتن وــَسي ٍ
تفؼيش ًتبيح آى ثب ًؾش پضؿه هـبٍسُي ٍيظُي تبالػوي.
اسخبؿ خْت اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي ٍ تـخيق طًتيه دسكَست ًيبص.
ثجت هـخلبت وليِ هشاخقيي خْت اًدبم آصهبيؾ ّبي پيؾ اص اصدٍاج ثِ آصهبيـگبُ ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي دس دفتش  ٍ CBCثجـت

هـخلبت هشاخقيي ثِ تين هـبٍسُ طًتيه دس دفتش ثجت هـخلبت هشاخقيي ثِ تين هـبٍسُ طًتيه.
 .6اًدبم هـبٍسُي ٍيـظُي تبالػوي تَػظ تين هـبٍسُ ٍ تىويل فشم ؿوبسُ  ٍ 5هقشفي صٍج ثِ هشوـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى ٍ هشوضثْذاؿـتي
دسهبًي هشثَعِ.
 .7تىويل ٍ اسػـبل فـشم ؿوبسُي  4ثـِهٌؾَس افالم فقبليت هـشوـض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تـبالػوي.

فعاليتّاي هرتثظ تا راّثرد دٍم از ّذف اختفاـي اٍل
ايي ساّجشد ؿبهل ٍالذيي ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هي ثبؿذ.
 .1آهَصؽ توبم وبسوٌبى سدُّـبي هختلف ثْذاؿتيدسهـبًي(پضؿه ،هبهب ،وبسؿٌبع ،وبسداى ،ثَْسص ،وبسوٌبى آصهبيـگبُ غشثـبلگشي آصهـبيؾّـبي
تبالػوي پيؾ اص اصدٍاج ،وبسوٌبى ثخؾ تضسيك خَى دس وليِ ي ثخؾ ّب افن اص دٍلتي ٍ يب خلَكي).
 .2اعالؿ سػبًي ٍ آهَصؽ ثِ ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي ثِ هٌؾَس تشغيت آى ّب دس خْت اخشاي ساّجشد دٍم
 .3آهَصؽ فوَم خبهقِ ٍ گشٍُّبي ّذف ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط.

 .4ثجت هـخلبت ٍالذيي ثيوبساى تـبالػوي دس فشم هشثَعِ تَػظ هشوض تضسيك خَى ٍ تىويل ثميِ ي ػتَى ّب ثِ هٌؾَس اسخبؿ صٍخيي ثشاي
اًدبم هـبٍسُ اػتبًذاسد

 .5اًدبم هـبٍسُي ٍيـظُي تبالػوي تَػظ تين هـبٍسُ ٍ تىويل فشم ؿوبسُ  ٍ 5هقشفي صٍج ثِ هشوـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى ٍ هشوضثْذاؿـتي
دسهبًي هشثَعِ.
 .6اسخبؿ خْت اًدبم (PNDهشحلِّبي اٍل ٍ دٍم) ثب تَخِ ثِ ٍضقيت ٍالذيي.
 .7اسخبؿ خْت اػتفبدُ اص سٍؽّـبي دائوي پيـگيـشي اص ثـبسداسي (ٍاصوتَهي ٍ تَثىتَهي) ثـب تَخِ ثِ ٍضقيت ٍالذيي.

فعاليتّاي هرتثظ تا راّثرد ظَم از ّذف اختفاـي اٍل
ثب تَخِ ثِ ايي وِ ػبليبًِ تقذاد لبثل تـَخْي اص هَاسد ثـشٍص ثيوبسي تـبالػوي دس صٍج ّبيي اتفبق هـي افتـذ وـِ ثـِ ّـش دليـل(فـذم ؿـشٍؿ
غشثبلگشي دس هٌغمِ،فمذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبفي خبف،افشاد هْبخش،افشاد خبسخي همـين دس وــَس ٍ  )...دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ
ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ الصم اػت داًـگبُ /داًـىذُّـب ثب دس ًؾش گشفتي عَل دٍسُ ثبسٍسي دس هٌغمـِ ٍ هحبػـجِ هيـضاى خغـش ثـشٍص
ثيوبسي ٍ اثجبت همشٍى ثِ كشفگي ،ثـِ غشثبلگشي ٍ ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبلل تبالػوي دس ايي گشٍُ ّب الذامًوبيٌذ.
افشادي وِ دس ايي ساّجشد ٍاخـذ ؿـشايظ غشثبلگشي ّؼتٌـذ ػجـبستٌذ اص:



صًبى ثبسداسي وِ لجل اص ؿشٍع غشثبلگشي دس ؿْشػتبى اصدٍاج وشدُ اًذ.
صًبى ثبسداسي وِ ثِ ّش دليل(ػمذ غيش ثجتي ،ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش ،افشاد خبسخي همين دس
وـَس ٍ ٌّ )...گبم اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ.

صٍجّـبي روش ؿذُ فَق دس كَست داؿتي فشصًذ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ًيبص ثِ اًدبم غشثبلگشي ًذاسًذ.
تزوش :ثشسػي گشٍّْبي هـخق ؿذُ حذاوثش تب پبيبى ػِ هبِّ اٍل ثبسداسي ثبيذ اًدبم گشدد ٍ خْت ؿٌبػبيي ايي افشاد الصم
اػت دس اٍليي هشاخؼِ صى ثبسداس ػبل اصدٍاج ٍ ػبثمِ اًدبم آصهبيـبت تبالػوي ػَال ؿَد.

فؼبليت ّب دس ايي ساّجشد ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ:
.1
.2
.3
.4

آهَصؽ توبم وبسوٌبى سدُّـبي هختلف ثْذاؿتي(پضؿه ،وـبسؿٌبع ،وبسداى ٍ ثَْسص.
اخشاي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثشاي فوَم خبهقِ ثبثْشُ گيشي اص سػبًِّبي خوقي.
آهَصؽ ساثغيي ثْذاؿتي خْت هـبسوت دس اخشاي هغلَة ثشًبهِ.
آهَصؽ ٍ خلت هـبسوت توبم هتخللبى صًـبى ٍ صايوبى ،پضؿىبى فوَهي ،هبهبّبي ؿبغل دس ثخـؾ ثْذاؿـت ٍ ػـبيش ثخـؾّــب افـن اص
دٍلتي يب خلَكي ثب ّوىبسي هقبًٍت دسهبى داًـگبُ ٍ اداسُي ًؾبم پضؿىي اصعشيك اسػبل هتي آهَصؿي هٌبػت.

 .5آهَصؽ توبم صًبى ثبسداس گشٍُ ّذف ثشًبهِ وِ خْت هشالجتّبي ثْذاؿتي ثِ ٍاحذّبي ثْذاؿتي هـشاخقِهيًوبيٌـذ ٍ اسخبؿ آًْب ثِ آصهبيــگبُ
داساي ػـلوبًتش 1ثِهٌؾَس اًدبم .CBC
تَجِ :ايي فقبليت ثب هـبسوت ٍاحذّبي ثْذاؿتي ٍ افـشاد آهَصؽديذُ دس ثٌذ  4 ٍ 1اًدبمهيؿـَد .ثـذيْي اػـت ًتيدـِي آصهــبيؾ خْـت
تفؼيش ٍ اداهِي پيگيشي ثبيذ ثِ سؤيت پـضؿه هشاوض ثْذاؿتيدسهـبًي ،پضؿه هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هــبٍسُي تــبالػوي ٍ يـب افـشاد
آهَصؽديذُي ثٌذ  4ثـشػذ.
 .6دسخَاػت  )MCH ٍ MCV( CBCثشاي توبم صًـبى اسخبؿؿـذُ دس فقبليت ثٌذ  5تَػظ پضؿه هشوـض ثْذاؿـتيدسهـبًي ٍ اسػـبل ًتيدـِي
آصهبيؾ ثِ ٍاحذ ثْذاؿتي اسخبؿدٌّذُ.
 .7پيگيشي ٍ اسخبؿ هـشداًي وِ ثـشاػـبع فقبليت ثٌـذ  ٍ 6ثـشاػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبلل تـبالػوي هضدٍج لجل اص آغبص ثشًبهِ ،
ًيبص ثِاًدبم  CBCداسًذ.
 .8دسخَاػت  )MCH ٍ MCV( CBCتَػظ پضؿه هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ثـشاي هشداًي وـِ ثشاػـبع فقبليـت ثٌـذ  7اسخـبؿؿـذُاًـذ ٍ اسػــبل
ًتيدِي آصهبيؾ ثِ ٍاحذ اسخبؿدٌّذُ.

 .1در غربالگري زٍجيٌي كِ بِ ّر دليل در زهاى ازدٍاج آزهايص ّاي تاالسوي را اًجام ًدادُ اًد ،ارجاع جْت اًجام  CBCبِ ّر آزهايطگاّي كِ داراي دستگاُ ضوارشگر الكترًٍيكي باضد
هاًعي ًدارد.

 .9اسخـبؿ صٍجّـبيي وِ ثب تـَخِ ثِ  CBCاًدبمؿـذُ دس آًْب ٍ ثشاػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّـبي ًبلـل تبالػـوي دس لبلـت اػـتشاتظي ػـَم
ًيبصهٌذ اسخبؿ ثِ هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي هي ثبؿٌذ(ػَاثك آصهبيؾّبي اًدبمؿذُ ٌّگبم اسخبؿ ضويوِؿَد).
 .10ثجت هـخلـبت هـشاخـقِوٌٌذگـبى ثـِ هـشوـض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيـظُي هـبٍسُي تـبالػوي دس دفتشثجت هشاخقيي تين هـبٍسُ.
 .11اداهِي آصهبيؾّب ثشاػبع الگَسيتن وـَسي ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبلل تبالػوي ثب دسخَاػت پضؿه تين هـبٍسُ.
 .12تىويل فشم ؿوبسُي  5ثشاي صٍج ّبي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي ٍ اسػبل فشم ثِ هشوـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى خْـت هقشفـي ثـِ تـين
هشالجت.
تِعَر ملي فرم ؼوارُي  5تِ دٍ دليل تنويل ٍ ارظالهيؼَد:
▪ هقشفي صٍخيي ًيبصهٌذ هشالجت ٍيظُ.
▪ افالم فـذم پيگيـشي ٍ هـشالجت صٍجّـبي ًبلل /هـىَن پشخغش تبالػوي ثِ ّش دليل.
تثفرُي  :1هتخللبى صًبى ٍ صايوبى ،پـضؿىبى فوَهي ٍ هـبهـبّبي آهَصؽ ديذُ ثشاػبع فقبليت ثٌذ  4هيتَاًٌذ ضوي آهَصؽ هؼتمين ٍ اسائِي
هتي آهَصؿي ثِ صٍجّـبي ّـذف دس ساّجشد ػَم ،آًْب سا ثِ ًضديهتشيي ٍاحذ ثْذاؿتي هحل ػىًَت صٍجّـب اسخبؿًوـَدُ ٍ يــب دسكـَست توبيـل,
توبم فقبليتّبي ثٌذّـبي  8 ٍ 7 ،6سا اًدبمدٌّـذ ٍ دسكَست ًيبص «ثشاػبع ثٌذ ً »9ؼجت ثِ اسخـبؿ صٍجّــب ثـِ هــشوض ثْذاؿـتيدسهـبًي ٍيـظُي
هـبٍسُي تبالػوي الذامًوبيٌذ.پغ اص هشاخقِ صٍخيي الصم اػت هشوض هـبٍسُ طًتيه پؼخَساًذ هٌبػـت سا ثـِ پضؿـه اسخـبؿ دٌّـذُ صٍج ،اسػـبل
ًوبيذ.تَكيِهيؿـَد داًـگبُّب تـشتيجي دٌّذ تب اص پضؿىبًي وِ دس ايي ساػتب ّوىبسي هٌبػت داسًذ لذسداًي گشدد.

تثفرُي  :2دسكَست هشاخقِ صًبى ثبسداس وِ لجال دس صهبى اصدٍاخـبى ،ثِ ّش دليلي آصهبيـبت تبالػوي سا اًدبم ًذادُ ثبؿٌذ ،ثبيذ ثيدسًگ
ٍ دس اػـشؿ ٍلت ثبيـذ الذامّـبي هَسد ًيبص ثشاػبع ثٌذّبي  6-12اًدبمؿـَد.
ثب تَخِ ثِ ثشًبهِي خبسي هشالجت اص صًبى ثبسداس ،دسكَستي وِ آصهبيؾ  CBCثب دػتگبُ ؿوبسؽگش الىتشًٍيىي (ػل وبًتش) اًدبم
ؿذُثبؿذً ،يبص ثِاًدبم  CBCهدذد ًجَدُ ٍ هيتَاى ثب تَخِ ثِ ًتيدِي آى ػبيش الذامّب سا اًدبمداد.

راّثردّاي هرتَط تِ ّذف اختفاـي دٍم

( هشالجت ٍيظُ صٍج ّبي ًبلل تبالػوي ؿٌبػبيي ؿذُ ٍاخذ ؿشايظ هشالجت ،دس ػشاػش وـَس ثِ هيضاى :)%100

 .1تمَيت اًدبم هشالجت ٍيظُ تٌؾين خبًَادُ صٍج ّبي ًبلل /هـىَن پش خغش تبالػوي
 .2تالؽ دس خْت اًدبم آصهبيؾ ّبي هشحلِ اٍل تـخيق تبالػوي پيؾ اص تَلذ()PND1
 .3تالؽ دس خْت اًدبم ثِ ٌّگبم آصهبيؾ ّبي هشحلِ دٍم تـخيق تبالػوي پيؾ اص تَلذ()PND2

فعاليتّاي هرتثظ تا راّثرد اٍل از ّذف اختفاـي دٍم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آهَصؽ توبم وبسوٌبى سدُّـبي هختلف ثْذاؿتيدسهـبًي(پضؿه،هبهب ،وبسؿٌبع ،وبسداى ،ثَْسص).
آهَصؽ صٍخيي ًبلل/پشخغش تبالػوي.
دفَت اص صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي ٍاخذ ؿشايظ هشالجت پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ  ٍ 5اًدـبم هــبٍسُ اػـتبًذاسد
دسخلَف سٍؽ ّبي هغوئي پيـگيشي اص ثبسداسي.
هـخق وشدى صٍخيي ًبلـل تبالػـوي دس پشًٍـذُ خـبًَاس (دسج فجـبست "صٍج ًبلـل/هــىَن پشخغـش تبالػـوي" دس ػـتَى
هالحؾبت) دس خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ پبيگبُ ّبي ثْذاؿتي خْت اًدبم هشالجت ٍيظُ.
هـخق وشدى صٍخيي ًبلل تبالػوي دس دفتش هشالجت هوتذ تٌؾين خبًَادُ خبًِ ثْذاؿت/پبيگبُ ثْذاؿتي (ثب دسج دٍ ػـتبسُ لشهـض
ٍ ثجت فجبست "صٍج ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي" دس ػتَى هالحؾبت) خْت اًدبم هشالجت ٍيظُ.
تشغيت خْت اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي دائوي پيـگيشي اص ثبسداسي(ٍاصوتَهي ٍ تَثىتَهي)دس صٍج ّبيي وِ داساي فشصًذ ػبلن ثـَدُ
ٍ توبيل ثِ داؿتي فشصًذ ديگش ًذاسًذ.
آهَصؽ دس خلَف سٍؽ پيـگيشي اص ثبسداسي هغوئي اًتخبة ؿذُ تَػظ صٍخيي.
ثجت ٍضقيت اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي پيـگيشي اص ثبسداسي ثلَست فللي دس فشم ؿوبسُ .6

دس كَستي وِ صٍخي دس عَل يه فلل ثيؾ اص يه سٍؽ پيـگيشي اص ثبسداسي اػتفبدُ ًوبيذ  ،دس فشم ؿوبسُ  6سٍؿي وِ دس آخشيي
سٍص فلل اػتفبدُ ؿذُ اػت گضاسؽ هي گشدد.

 .9افالم لغـ پيگيشي صٍخيي دس كَست اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي پيــگيشي اص ثـبسداسي دائوـي پـغ اص سٍيـت هؼـتٌذات هجٌـي ثـش اًدـبم
تَثىتَهي يب ٍاصوتَهي.
 .10تَخيِ صٍج دس خلَف اّويت افالم ػشيـ ثبسداسي دس صهبى ٍلَؿ ثبسداسي ثشاي اًدبم هشالجت ّبي ٍيظُ.
 .11افالم هىتَة هْبخشت ٍ آدسع دليك هحل ػىًَت خذيذ صٍخيي ثِ ػغح ثـبالتش ٍ ثجـت هـخلـبت صٍج دس فـشم ؿـوبسُ  6خْـت
افالم ثِ تين هشالجت هحل ػىًَت خذيذ خْت پيگيشي ٍ هشالجت ّبي الصم.

فعاليتّاي هرتثظ تا راّثرد دٍم از ّذف اختفاـي دٍم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

آهَصؽ توبم وبسوٌبى سدُّـبي هختلف ثْذاؿتيدسهـبًي(پضؿه،هبهب ،وبسؿٌبع ،وبسداى ،ثَْسص).
آهَصؽ صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي.
دفَت اص صٍخيي پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ  ٍ 5آهَصؽ دس خلَف اّويت اًدبم ثِ ٌّگبم  PND1لجل اص اٍليي ثبسداسي.
تشغيت صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ دس اػتشاتظي دٍم ٍ ػَم ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي پيـگيشي اص ثبسداسي دائوي(هـَاسدي وـِ فشصًـذ
ػبلن داؿتِ ٍ توبيل ثِ داؿتي فشصًذ ديگش ًذاسًذ).
تشغيت صٍخيي خْت ثشخَسداسي اص خذهبت ثيوِ ثشاي وبّؾ ّضيٌِ ّبي اًدبم آصهبيؾ ّبي طًتيه.
اسخبؿ صٍخيي ثِ هشوض هـبٍسُ طًتيه ؿْشػتبى خْت اًدبم ّوبٌّگي ّبي الصم ثب آصهبيـگبُ طًتيه ثشاي اًدبم .PND1
پيگيشي ٍ آهَصؽ صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل خْت اًدبم  PND1هشاخقِ ًىشدُ اًذ.
دسج تبسيخ اًدبم  PND1دس فشم ؿوبسُ  6ثلَست فللي.
ثجت فلت فذم اًدبم  PND1دس فشم ؿوبسُ  6ثلَست فللي دس صٍخيٌي وِ ايي آصهبيؾ ّب سا اًدبم ًذادُ اًذ.
هـخق وشدى صٍخـيي ًبلـل تبالػـوي دس پشًٍـذُ خـبًَاس (دسج فجـبست "صٍج ًبلـل/هــىَن پشخغـش تبالػـوي" دس ػـتَى
هالحؾبت) دس خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ پبيگبُ ّبي ثْذاؿتي خْت اًدبم هشالجت ٍيظُ.
هـخق وشدى صٍخيي ًبلل تبالػوي دس دفتش هشالجت هوتذ تٌؾين خبًَادُ خبًِ ثْذاؿت/پبيگبُ ثْذاؿتي (ثب دسج دٍ ػـتبسُ لشهـض
ٍ ثجت فجبست "صٍج ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي" دس ػتَى هالحؾبت) خْت اًدبم هشالجت ٍيظُ.

فعاليتّاي هرتثظ تا راّثرد ظَم از ّذف اختفاـي دٍم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

آهَصؽ توبم وبسوٌبى سدُّـبي هختلف ثْذاؿتيدسهـبًي(پضؿه،هبهب ،وبسؿٌبع ،وبسداى ،ثَْسص).
آهَصؽ صٍخيي ًبلل/پشخغش تبالػوي.
دفَت اص صٍخيي پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ  ٍ 5آهَصؽ دس خلَف اّويت اًدبم ثِ ٌّگبم آصهبيؾ ّبي تـخيق پـيؾ
اص تَلذ.
تشغيت صٍخيي خْت ثشخَسداسي اص خذهبت ثيوِ ثشاي وبّؾ ّضيٌِ ّبي اًدبم آصهبيؾ ّبي طًتيه.
تَخيِ صٍج دس خلَف اّويت افالم ػشيـ ثبسداسي دس صهبى ٍلَؿ ثبسداسي ثشاي اًدبم هشالجت ّبي ٍيظُ.
اسخبؿ صٍخيي ثبسداس ثِ هشوض هـبٍسُ طًتيه ؿْشػتبى خْت اًدبم ّوبٌّگي ّبي الصم ثـب آصهبيــگبُ طًتيـه ثـشاي اًدـبم
.PND2
پيگيشي ٍ آهَصؽ صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل خْت اًدبم  PND2هشاخقِ ًىشدُ اًذ.
پيگيشي خْت اعويٌبى اص هشاخقِ صٍخيي اسخبؿ ؿذُ ثِ آصهبيـگبُ طًتيه.
پيگيشي ًتيدِ اًدبم  PND2اص عشيك هشوض هـبٍسُ طًتيه.
اداهِ هشالجت ثبسداسي ثشاي هَاسد داساي خٌيي ػبلن يب تبالػوي هيٌَس.
پيگيشي تب حلَل اعويٌبى ثشاي هَاسد ًيبصهٌذ ػمظ خٌيي ثِ فلت اثتالي خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس.
دسج تبسيخ اًدبم  PND2دس فشم ؿوبسُ .6
دسج ًتيدِ ثبسداسي دس فشم ؿوبسُ .6

شرح وظايف

مركس مذيريت بيماريها ـ ادارهي شنتيك
اداسُي طًتيه هؼئَل اكلي تـذٍيي ٍ اخـشاي ثشًبهِّـبي پيـگيـشي اص ثيوبسيّـبي طًتيه دس ػغح وـَس اػت وِ دسحـبل حبضش ثشًبهِي
پيـگيشي اص ثشٍص ثتـب تـبالػوي هـبطٍس سا ثـب هـَست ؿَساي وـَسي ٍ گشٍُّبي فٌي دس لبلت ٍؽبيف ريل فْذُداس اػت:
 .1ػيبػتگزاسي دس ساػتـبي اخشاي اػتبًذاسد ثشًـبهِي پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس.
 .2فشاّنًوَدى توبم اهىبًبت الصم خْت اخشاي اػتبًـذاسد ثشًبهِ افن اص پيؾثيٌي ،تخليق ٍ اسػبل ثَدخـِي هَسد ًيبص خْت اخـشاي
ثشًبهِ.
 .3تـىيل ؿَساي وـَسي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه هتـىل اصً :وبيٌذگبى ثبثت ٍ فقبل اص هقبٍى دسهبى ،هقبٍى تحميمبت ٍ فيآٍسيٍ ،
سئيغ هشوض هـذيـشيت ثيوبسيّـب  ،سئـيغ اداسُي طًتيـه ،هذيـشاى ول ،سؤػبي اداسُّب ٍ دفبتش آصهبيـگبُ هشخـ ػالهت ،آهـَصؽ
ثْذاؿت ،ػالهت خوقيت ٍ خبًـَادُ ،گؼتـشؽ ؿجىِ ،ثْـذاؿت هذاسع ٍ پيًَذ افضب ٍ ثيوبسيّبي خبف اص ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ
آهَصؽ پضؿىي ،هـبٍساى وـَسي ثشًبهِ ؿبهلّ :وبتَلَطيؼت ،اپيذهيَلَطيؼت ،هتخلق طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذً ،وبيٌذُي
ؿَساي ػيبػتگزاسي كذا ٍ ػيوب ٍ ػـبيش افضب ثـشحؼت ضشٍست ؿبهلً :وبيٌذگبى لَُ لضبئيِ(ػبصهبى ثجت اػٌبد ،اهالن ٍ پـضؿىي
لبًًَي) ،آهَصؽ ٍ پشٍسؽً ،يشٍّـبي ًؾبهي ٍ اًتؾبهي ،ػـبصهـبى ًؾبم پـضؿىي ،ؿـَساي فـبلي ثيوٍِ ،صاست اسؿبد (ػبصهبى تجليغبت
اػالهي) ٍ ًوبيٌذگبًي اص هذيشيت حَصُّبي فلويِي ػشاػش وـَس ٍ دسكَست لضٍم ًوبيٌذگبًي اص هقبًٍتّبي آهَصؿي يـب فشٌّگي
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىيٍ ،صاست فلَم ،تحميمبت ٍ فيآٍسي ،داًـگبُ آصاد اػالهي ،داًـگبُ پيبم ًَس ٍ . ...
ايي ؿَسا ثِهٌؾَس هـبسوت دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍى ٍ ثيي ثخـي ٍ ايدبد ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد
ثشًبهِ تـىيل هيؿَد.
 .4پيـٌْبد افضبي ؿَسا ثِ هقبٍى ثْذاؿت ٍ پيگيشي كذٍس اثالك.
 .5تـىيل گشٍُّـبي فٌي :ؿَساي وـَسي پيـگيشي اص ثيوبسيّـبي طًتيه اص  6گشٍُ فٌي تـىيلؿذُ وِ فجبستٌذ اص:
▪ آصهبيـگبُّـبي غـشثـبلگشي

▪
▪
▪
▪
▪

تـخيق طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ
هـبٍسُي ٍيـظُي تبالػوي
هـشالجت
آهَصؽ
تحميمبت

افضبي ايي گشٍُّب اص ًوبيٌذگـبى هـشتجظ افضبي ؿَساي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه ٍ هـبٍساى ثشًبهِ اًتخبة ٍ ثب تـَخِ ثِ
هـَضَؿ  ،تـىيـل خلؼِ خـَاٌّذداد .دسضوي ثـب تـَخِ ثـِ كالحذيـذ اداسُي طًتيه ،ثٌب ثِ ضشٍست اص اػتبداى هغلـ ٍ اص وبسؿٌبػبى ػتبدي
داًـگبُّب خْت ؿشوت دس خلؼِّب دفَت خَاّذؿذ.
گشٍُّبي فٌي ثشحؼت ضشٍست تـىيل خلؼِ هيدٌّذ.
ٍظيفِي گرٍُ فٌي :گشٍُّـبي فٌي فْذُداس ٍؽبيف تقشيفؿـذُي ؿَساي وـَسي ّؼتٌذ وِ ّش يه ثب تَخِ ثِ تخلقّبي هَسد ًيبص ثشاي
ثحث فٌي ٍ اختلبكي ساخـ ثِ هَضَؿّبي هشتجظ تـىيلؿذُاًذ.
 .6اًدبم ّوبٌّگيّبي دسٍىثخـي ثِهٌؾَس:
▪ استمبي داًؾ ٍ هْبست پشػٌل هؼئَل اًدبم آصهبيؾّبي تبالػوي اصعشيك وٌتشل ويفي هؼتوش؛

▪

استمبي ويفيت اًدبم آصهبيؾّبي تبالػوي اصعشيك وٌتشل ويفي هؼتوش ٍ اػتفبدُي هغلَة اص تـَاًوٌذيّـبي ثبلمَُ دس ثخؾ خلَكي
ٍ دٍلتي؛

▪

ايدبد ،تَػقِ ٍ تىويل ؿجىِي آصهبيـگبُّبي تـخيق پيؾ اص تَلذ(هشخـ ٍ هحيغي) ،ثـشسػي  ٍ DNAصًديشُّب ٍ PND؛

▪

تـَػقِي ّوىبسي ٍ ّوـبٌّگي ثـب هـشوـض پيـًَـذ افضـب ٍ ثيوبسيّبي خبف خْت دػتشػي ّش چِ ثْتش صٍجّبي ًبلل
ونثضبفت ٍ ثيثضبفت ثـِ خـذهـبت تخللي ٍ ّوبٌّگي ثشاي پيًَـذ هغض اػتخَاى.

 .7ثبصًگشي ٍ تذٍيي ثشًبهِّبي آهَصؿي دسدػت اخشا.
 .8تْيِي هَاد آهَصؿي ٍ پيـٌْبد ؿيَُّبي آهَصؿي.
 .9تقبهـل ثـب داًــگبُّـبي فلـَم پـضؿىي خْت سفـ چـبلؾّـب ٍ ايدبد فشكتّـبي هٌبػت ثـِهٌؾَس افضايؾ تَاًوٌذيّـبي فلوي ٍ
اخشايي داًـگبُّـب.
 .10ايدـبد ثؼتـش هٌـبػت خْت تحميك دس ػيؼتن ثْذاؿتي ٍ پيـٌْبد هَضَؿّـبي تحميمبتي هَسد ًيـبص ثشًبهِ ّبي طًتيه ،اصخولِ ثشًبهِي
پيـگيشي اص ثشٍص هَاسد خذيذ ثتب تبالػوي هبطٍس.
ً .11ؾبست ٍ پبيؾ ثشًبهِ دس داًـگبُّب ،اسائِي پغخـَساًذ ٍ تْيِ ٍ تحَيل گضاسؽّب ثِ همبمّبي اسؿذ.
 .12گشدآٍسي اعالفبت ،تدضيِ ٍ تحليل ،تفؼيش ٍ اًتـبس آى دس لبلت گضاسؽ ٍضقيت ثشًبهِ.
 .13پيــٌْـبد ٍ ايـدـبد صهيٌـِّـبي هٌـبػت خْت استمـبي فلوـي ٍ تَاًوٌذػـبصي پشػٌل.
 .14ثشگضاسي گشدّوبييّبي فلوي ػبالًِ خْت ّوبتَلَطيؼت ّبي هٌتخت ثشًبهِ.
 .15ستجِثٌـذي ٍ افالم ػبالًـِي داًـگبُّـبي ثـشتـش ثـب اػتفبدُ اص توبم ؿبخقّب ٍ چهليؼتّـبي ثشًبهِ.
 .16تقييي ٍ افالم ػبالًِي هشاوض داًـگبّي ًوًَِ اصًؾش اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِي تبالػوي ثِهٌؾَس آهَصؽ وَتبُهذت ّوىبساى خذيذ اػتبًي.
 .17گشدآٍسي اعالفـبت ػـبالًـِ دس ثخؾ هـذيـشيت ،آصهبيـگبُّبي غشثبلگشي ،هـبٍسُي ٍيـظُي تـبالػوي دس ساػتـبي اخـشاي ثْيٌِ ٍ
تَاًوٌذػـبصي «هذيشاى ٍ وبسؿٌبػبى ثشًبهِ».
 .18اسػبل دػتَسالقولّب ثِ افضبي ؿَساي وـَسي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه.
 .19تقييي داًـگبُ /داًـىذُّـبي فلَم پـضؿىي هٌغمِاي ٍ ّنگـشٍُ (گشٍُّبي داًـگبّي) دسخلَف اخشاي ثشًبهِي آهَصؽً /ؾبست
آصهبيـگبُ ،هـبٍسُي طًتيه(تبالػوي) ،هشالجت ٍ پظٍّؾ.

معاونت بهذاشتي دانشگاه /دانشكذه
هؼئَليت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِّـبي پيـگيشي اص ثيوبسيّـبي طًتيه دس ػغح داًـگبُ /داًـىذُ ثِفْذُي گشٍُ پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسيّب
اػت ٍ دسحبل حبضش ثشًبهِي پيـگيشي اص ثشٍص ثتـب تبالػوي هبطٍس سا ثب هـَست ؿَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه ٍ
گشٍُّبي فٌي دس لبلت ٍؽبيف ريل فْذُداس اػت:
 .1فشاّنًوَدى توبم اهىبًبت الصم خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ ؿبهل:
▪ ايدبد ّوبٌّگيّـبي ثييثخـي ،اصخولِ ّوبٌّگيّـبي الصم خْت اخـشاي ثـشًـبهِّـبي آهـَصؿي ثـشاي فوَم هـشدم ٍ گشٍُّـبي
ّذف ثشاػبع عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط؛
▪ هذيشيت هبلي  ،خزة ٍ تخليق ثَدخِي هَسد ًيبص خْت اخشاي ثشًبهِ.
دس ّش اػتبى الصم اػت يه ّوبتَلَطيؼت ثؼٌَاى ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ خْت اًدبم هـبٍسُ تخللي حضَسي/غيشحضَسي
اًتخبة گشدد.دس كَست ػذم ٍخَد ّوبتَلَطيؼت دس ػغح داًـگبُ هي تَاى اص ثيي فَق تخلق/هتخلليي داخلي يب اعفبل ثشتش دس
ػغح داًـگبُ ،فَق تخلق/هتخلق هٌتخت ثشًبهِ سا خْت اًدبم هـبٍسُ ّبي تخللي اًتخبة ًوَد.

 .2تـىيل ؿَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه هتـىل اص :هقبًٍيي اهَس ثْذاؿتي ،دسهبى ،داسٍ ٍ پظٍّـي داًـگبُ /داًـىذُي فلَم
پضؿىي ،هذيشاى گشٍُ پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسيّـب ،ػالهت خوقيت ٍ خبًَادُ،استجبعبت ٍ آهـَصؽ ثْذاؿت ،ثْذاؿت خَاًبى ٍ هـذاسع،
گؼتشؽ ؿجىِ ٍ وبسؿٌبع هؼئَل ثيوبسيّبي غيشٍاگيش ،وبسؿٌبع ثشًبهِي تبالػوي ،هـذيـش دسهـبى ،وـبسؿٌبع ثيوبسيّـبي خبف،
وبسؿٌبع هؼئَل اهـَس آصهـبيـگبُّبّ ،وبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ تبالػوي ،سئيغ آصهبيـگبُ هشخـً ،وبيٌذُي ؿـَساي ػيبػتگزاسي
كـذا ٍ ػيوبي اػتـبًي ٍ ػبيـش افضب ثـشحؼت ضشٍست ؿـبهل ًوبيٌذگبًي اص اداسات وـل ؿـبهل :آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،ثجت اػٌبد ٍ
اهالنً ،يشٍّبي ًؾبهي ٍ اًتؾبهي ،ؿـَساي ػيبػتگزاسي ػبصهبىّبي ثيوِگش ،ػبصهبى تجليغبت اػالهي ،پـضؿىي لـبًًَي ،سئيغ يب هقبٍى ػبصهبى
ًؾبم پضؿىي اػتبىً ،وبيٌـذُي اًدوي تـبالػوي ،هذيشيت اػتبًي حَصُّبي فلويِ(هختق اػتبىّبي داساي حـَصُي فلويِ) سٍصًبهِّبي
هحلي ٍ دسكَست لضٍم ًوبيٌذگبًي اص هقبًٍت آهَصؿي ٍ يب فشٌّگي داًـگبُّبي فلَم پضؿىي ،داًـگبُّبي هشثَط ثِ ٍصاست فلَم ،تحميمبت ٍ
فيآٍسي ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍ پيبم ًَس ٍ . ...

خلؼِّبي ايي ؿَسا ػبالًِ ٍ يب ثشحؼت ضشٍست ثِهٌؾَس هـبسوت دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍى ثخـي ٍ ثيي ثخـي ٍ
ايدبد ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تـىيلهيؿَد.
 .3پيـٌْبد افضبي ؿـَسا ثِ سيـبػت داًـگبُ /داًـىذُ ٍ پيگيـشي كذٍس اثـالك.
ؿَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه فالٍُثش خلؼِي ػـبالًِ هوىياػت ثشحؼت ضشٍست ٍ هَضَؿ خبف دس لـبلت
گشٍُ فٌي تـىيل خلؼِ دٌّذ ٍ ثش ايي اػبع ؿَساي داًـگبّي فَق هتـىل اص  6گشٍُ فٌي اػت وِ فجبستٌذ اص:
▪ آصهـبيـگبُّبي غشثبلگشي
▪ تـخيق طًتيه
▪ هـبٍسُي ٍيظُي تـبالػوي
▪ هشالجت
▪ آهَصؽ
▪ تحميمبت
افضبي ايي گشٍُّب اص ثيي افضبي ؿـَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه ٍ ثشحؼت استجبط ثب هَضَؿ هـَسدًؾش
اًتخبةهيؿًَذ .ثٌبثشايي دس خلؼِّـبي گشٍُّـبي فٌي داًـگبّي فمظ افضبي هـشتجظ دفَتهيؿًَذ.
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اًدبم ّوبٌّگيّبي دسٍىثخـي ثِهٌؾَس:
▪ استمبي آگبّي وبسوٌبى ثخؾ تـضسيك خَى اصعشيك ثشگضاسي خلؼِّبي تَخيْي ٍ آهَصؿي ثب ّوىبسي هقبًٍت دسهبى ٍ داسٍ؛
▪ افالم ػبالًِي ول هَاسد ثيوبسي تبالػوي* ٍ ثيوبساى فَتؿذُ* (اصعشيك هشوض تضسيك خَى)؛
▪ افالم هـَاسد خـذيـذ ثيوـبسي* ؛
▪ استمبي آگبّي وبسوٌـبى آصهـبيـگبُّـبي ٍيظُي آصهـبيؾّبي تبالػوي(ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط)؛
▪ تىويل چهليؼت آصهبيـگبُ هؼئَل اًدبم آصهبيؾّبي تبالػوي ٍ تدْيض ٍ اػتبًذاسد ػبصي هشاوض آصهبيـگبّي؛
▪ پيگيـشي خْت ساُاًـذاصي آصهبيـگبُّـبي تـخيق طًتيه ٍ  ،PNDثشسػي صًديشُّبي گلَثيي(دسكَست ًيبص)؛
آهَصؽ وبسؿٌبػـبى ثشًبهِي تـبالػوي ٍ افضـبي تين هــبٍسُي ؿْشػتبىّبي تحت پَؿؾ ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط.
تىثيش ٍ اسػبل خـضٍُّـبي هَسد ًيبص ثشًـبهِي پيـگيشي اص ثشٍص هَاسد خذيذ ثتب تبالػوي هبطٍس.
ًؾبست ٍ پبيؾ ؿْشػتبىّـب ،اسائِي پغخَساًـذ ٍ تْيِ ٍ تحَيل گضاسؽ ثِ هذيشاى اسؿذ.
گشدآٍسي اعالفبت ،تدضيِ ٍ تحليل ،تفؼيش ٍ اًتـبس آى دس لـبلت گضاسؽ ٍضقيت هَخَد ثشًبهِ.
اًدبم تحميمبت هَسد ًيبص ثشًبهِ.
هْيب ًوَدى ؿشايظ الصم ثشاي هـبٍسُ تلفٌي پضؿه هشوض هـبٍس ُ ثب ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ دس خلَف ؿـشايظ ثشخـي اص صٍخـيي
هـىَن ثِ تبالػوي ثب كالحذيذ پضؿه هـبٍس.
تـىيل خلؼِّبي تَخيْي ثشاي تين هـبٍسُ طًتيه ثب حضَس ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ.
ستجِثٌـذي ٍ افالم ػبالًِي هشاوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثـشتش دس اخـشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ ثـب اػتفبدُ اص ؿبخقّب ٍ چهليؼتّبي هشثَط.
اًتخبة هشوض ثْذاؿت ًوًَِ اصًؾش اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِي تبالػوي دس ػغح داًـگبُ /داًـىذُ ثِهٌؾـَس تــَخيِ ٍ آهــَصؽ وَتـبُهـذت
وبسؿٌبػبى ثشًبهِ ٍ افضبي تين هـبٍسي ٍيظُي تبالػوي.
افضام وبسؿٌبػبى خذيذ ثشًبهِ خْت تَخيِ ٍ آهَصؽ وَتبُ هذت ثِ هشاوض داًـگبّي ًوًَِ ثب ّوبٌّگي هشوض هذيشيت ثيوبسيّب.
ثـبيگبًي ٍ ًگْذاسي توبم وتبةّـب ،خـضٍُّـب ،دػتـَسالقولّـب ٍ ًبهِّـبي هذيشيتي دسيبفتي دس آسؿيـَ لؼوت هشثـَط.
گشدآٍسي ًمغًِؾش ،پيـٌْبدات دس ػغح داًـگبُ ٍ اًقىبع ثِ هـشوـض هذيشيت ثيوبسيّب ٍ پيگيشي تـب دسيبفت پبػخ هٌبػت.
افالم هـَاسد هْبخـشت صٍجّـبي ًبلـل  /هـىَن پشخغش تبالػوي ثِ خبسج اص هٌغمِي تحت پـَؿؾ داًــگبُ /داًــىذُ ثـِ هقبًٍـت
ثْذاؿتي داًـگبُ هملذ ٍ اسػبل گضاسؽّبي خبثدبيي صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػـوي دسيبفـتؿـذُ اص ػـبيش داًــگبُّـب ،ثـِ هشوـض
ثْذاؿت ؿْشػتبى هشثَعِ.
اًدبم ّوبٌّگي ّبي الصم خْت تقييي آصهبيـگبُ/آصهبيـگبُ ّبي هشخـ(دٍلتي ٍ/يب خلَكي) ثشاي اًدبم آصهـبيؾ ّـبي تىويلـي هـَسد
ًيبص دس ثشًبهِ(فشيتيي ٍ الىتشٍفَسص) ٍ ايدبد ؿشايظ الصم ثـشاي اسػـبل ًوًَـِ اص آصهبيــگبُ ّـبي غشثـبلگشي ؿْشػـتبًْب ثـِ آصهبيــگبُ/
آصهبيـگبُ ّبي هزوَس.
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* ضاهل بيواراى تاالسوي هاشٍر ٍ ايٌترهديا(حداقل  1-2بار در سال تسريق خَى هيًوايٌد) هيضَد.بيواراى تاالسوي ايٌترهديا حداقل  1-2بار در سال تسريق خَى هيًوايٌد.

 .19اسػـبل ثـِهـَلـ توبم فـشمّـب ٍ اعالفـبت هـَسد ًيـبص ثِ هـشوـض هذيشيت ثيوبسيّب.

مركس بهذاشت شهرستان
هـشوـض ثْذاؿت ؿْـشػتبى ًمؾ اكـلي ٍ هْوي دس اخـشاي ثشًـبهــِ ّـبي طًتيـه اص خولـِ تبالػـوي ثــِفْـذُ داسدّ .وـبٌّگيّ ،ــذايت،
آهـَصؽً ،ؾبست ٍ پـبيؾ ثشًـبهـِ اص ٍؽبيف ايي هـشوـض اػت .اخشاي هغلَة ٍ كحيح ثشًبهِ دس ؿْشػتـبى ًيض ثِفْـذُي ٍاحـذ پيــگيشي ٍ
هجـبسصُ ثب ثيوبسيّـب ثَدُ وـِ هْنتشيي ٍؽبيف آى ثِ ؿـشح ريل اػت:
 .1تـىيل ؿَساي پيـگيشي اص ثيوبسيّبي طًتيه ؿْشػتبى هتـىل اص :سؤػـبي ؿجىِي ثْذاؿت ٍ دسهـبى ،هـشوـض ثْـذاؿت ؿْشػتـبى،
هؼئَليي ٍاحذّبي پيـگيـشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسيّب ،ػالهت خوقيت ٍ خبًَادُ  ،استجبعبت ٍآهـَصؽ ثْذاؿت ،ثْذاؿت خَاًبى ٍ
هـذاسع ،گؼتشؽ ؿجىِ ٍ وبسؿٌبع هؼئَل ثيوبسيّـبي غيشٍاگيش ،وبسؿٌبع ثشًبهِي تبالػوي ،هذيش دسهبى ،سئيغ آصهبيـگبُ ٍيظُي
آصهبيؾّبي تبالػوي ؿْشػتبى ،پـضؿه ٍ وـبسؿٌبع تين هــبٍسُي ٍيـظُي تـبالػوي ؿْشػتبى ،ػشپشػتبس /هؼئَل هشوض تـضسيك خَى،
وبسؿٌبع هؼئَل اهَس آصهبيـگبُّب ٍ ػبيش افضب ثشحؼت ضشٍست ؿبهل ًوبيٌذگبًي اص اداسُّبي :آهَصؽ ٍ پـشٍسؽ ،ثجت اػٌبد ٍ اهالن،
ًيشٍّبي ًؾبهي ٍ اًتؾبهي ،ؿَساي ػيبػتگزاسي ػبصهبىّبي ثيوِگش ،ػبصهبى تجليغبت اػالهي ،پضؿىي لبًًَي ،سئيغ يب هقبٍى ػبصهبى ًؾبم
پضؿىي اػتبىً ،وبيٌذُي اًدوي تبالػويً ،وبيٌذگبًي اص حَصُّـبي فلويِ(هختق ؿـْشػتبىّـبي داساي حـَصُي فلويـِ)،
سٍصًـبهـِ ّـبي هحلي ٍ دسكـَست لـضٍم ًوبيٌذگـبًي اص هقبًٍت آهـَصؿي ٍ يـب فـشٌّگي داًـگبُّـب /داًـىذُّـبي فلَم پضؿىي،
داًـگبُّـب /داًـىذُّـبي هشثَط ثـِ ٍصاست فلَم ،تحميمبت ٍ فيآٍسي ،آهَصؿىذُّبي فبلي ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍ پيبم ًَس ٍ . ...
خلؼِّبي ايي ؿَسا ػبالًِ ٍ يب ثشحؼت ضشٍست ثِهٌؾَس هـبسوت دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍى ثخـي ٍ ثيي ثخــي ٍ
ايدبد ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تـىيلهيؿَد.
 .2پيـٌْبد افضبي ؿَسا ثِ سئيغ ؿجىِ ٍ پيگيشي كذٍس اثالك.
 .3اًدبم ّوبٌّگيّبي دسٍىثخـي ثِهٌؾَس:
▪ تدْيض هشاوض آصهبيـگبّي(ػلوبًتش ،ويت هٌبػت ٍ  ٍ )...تىويل چهليؼتّبي آصهبيـگبّي ٍ ًؾبست ثش فقبليتّبي آصهبيــگبُّـبي ٍيـظُي
آصهبيؾّبي تبالػوي(ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط)؛
▪ تَػقِي ّوىبسي ٍ ّوبٌّگي ثب ثخؾ تضسيك خَى خْت:
─ افالم هَاسد خذيذ ثيوبسي* ؛
─ افالم ػبالًِي ول هَاسد ثتب تبالػوي هبطٍس*؛
─ افالم ػبالًِي ول هَاسد فَت ثتب تبالػوي هبطٍس*؛
─ ساٌّوبيي ٍ اسخبؿ ٍالذيي ثيوـبساى* ثِ هشوض ثْذاؿتيدسهـبًي هـبٍسُي ٍيظُي تبالػوي ؛
─ ثبيگبًي توبهي فشم ّبي هشتجظ دس پـَؿِي خذاگبًـِ .دلت دس كحت ٍ حؼـي اخــشاي هــَاسد فــَق ثـِفْـذُي ػشپشػـتبس/
هؼئـَل ثخؾ تضسيك خَى اػت.
 .4اًدبم هىبتجِ ثب پضؿىي لبًًَي اػتبى خْت تؼْيل دس ػمظ لبًًَي خٌيي تبالػوي هبطٍس دس صهبى هـخق ؿذُ.
1
 .5افالم اػبهي ٍ ًـبًي هشاوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي ٍ آصهبيـگبُّبي هــَسد تــأييذ خْـت اًدـبم آصهـبيؾّــبي تبالػـوي
ٌّگبم اصدٍاج ثِ اداسُي ثجت اػٌبد ٍ اهالن ؿْشػتبى.
 .6اًدبم فقبليتّـبي آهَصؿي هشتجظ ثب وبسوٌبى ثْذاؿتيدسهبًي اصخولِ:
▪ آهـَصؽ ٍ تـَخيِ دػتَسالقول ثشًـبهِي پيـگيـشي اص ثـشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس خْت ّوىبساى دس هـشاوض ثْذاؿتيدسهـبًي (پضؿـه/
وبسؿٌبع /وبسداى /ثَْسص).
▪ تىثيش دػتَسالقول ٍ فشمّبي هشثَط ٍ اسػبل آى ثِ ػغَح هحيغي.
▪ ثشًبهِسيضي خْت ؿشوت وبسؿٌبع ػتـبدي ثشًـبهِ ،افضبي تين هـبٍسُ ٍ ّوىبساى آصهبيـگبُ دس ثشًبهِّبي آهَصؿي.
 .7تقييي هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيـظُي هـبٍسُي تبالػوي ٍ كذٍس اثالك خْت افضبي تين هـبٍسُي تبالػوي.
 .8تقييي ٍ اثمبي پـضؿه هَلت ٍ هغلـ دس تين هــبٍسُ دسكـَست تمبضبي هشخلي اص ػَي پضؿه هـبٍسُي تبالػوي.
 .9هقشفي ٍ افالم ًـبًي هـشوـض ثْذاؿتيدسهـبًي ٍيـظُي هـبٍسُي تبالػوي ثِ هشاوض ثْذاؿتيدسهبًي ؿْشي ٍ سٍػتبيي تحت پَؿؾ.
ً .10ؾبست ثش اخشاي كحيح ثشًبهِ.
* ضاهل بيواراى تاالسوي هاشٍر ٍ ايٌترهديا(حداقل  1-2بار در سال تسريق خَى هيًوايٌد) هيضَد.بيواراى تاالسوي ايٌترهديا حداقل  1-2بار در سال تسريق خَى هيًوايٌد.

 .1بديْي است ّرگًَِ تغيير در ًطاًي يا اساهي بايد بصَرت فَري بِ هعاًٍت بْداضتي داًطگاُ ٍ ادارُي ثبت اسٌاد ٍ اهالك ضْرستاى اعالمضَد.

ً .11ؾبست ٍ پبيؾ هؼتوش فولىشد ػغَح هحيغي تَػظ چه ليؼتّبي هـشثَط ٍ اسائِي پغخـَساًذ.
 .12تىويل فشم ثشسػي اپيذهيَلَطيه ثشٍص تبالػوي هبطٍس ٍ اسػبل آى ثِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ.
 .13افالم هْبخشت صٍجّـبي ًـبلل /هـىَن پشخغش تبالػوي.


ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل /هـىَن پشخغش تبالػوي ثِ ؿْشػتبى خبسج اص هحذٍدُ داًـگبُ  ،ثِ ّوشاُ ًبهِ گضاسؽ
هْبخشت،پشًٍذُ صٍخيي ًيض دس داخل پبوت لشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ اسػبل هيگشدد.
(ًيبصي ثِ اسػبل هحشهبًِ هىبتجبت ٍ پشًٍذُ ًيؼت)

 ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل /هـىَن پشخغش تبالػوي ثِ ؿْشػتبى ديگش دس هحذٍدُ داًـگبُ  ،ثِ ّوشاُ ًبهِ گضاسؽ
هْبخشت،پشًٍذُ صٍخيي ًيض دس داخل پبوت لشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ ؿْشػتبى هملذ اسػبل ؿذُ ٍ سًٍَؿت ًبهِ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي
داًـگبُ اسػبل هيگشدد.

 .14اسػبل فـشم ؿوبسُي  5دسيبفتؿـذُ اص هـشوـض ثْـذاؿتيدسهـبًي ٍيـظُي هـبٍسُي تبالػوي ،ثِ هشوـض ثْذاؿـتيدسهـبًي هشثَعـِ خْـت
اًدبم پيگيشيّبي الصم.
تَخِ :ثش اػبع تغييشات ثِ ػول آهذُ دس ايي ًؼخِ اص دػتَسالؼول ،صٍخيي ًبلل لغؼي وِ اص هيبى صٍخيي ون خغش تـخيق دادُ هي-
ؿًَذ عجك ؿيًَُبهِ «ثشسػي صٍخيي ون خغش» -وِ ضويوِ ايي ًؼخِ دػتَسالؼول هيثبؿذ -ثِ ػتبد ٍصاست ثْذاؿت گضاسؽ ؿًَذ.

 .15خوـثٌذي ٍ اسػـبل ثِهَلـ فشمّـبي ؿوبسُي  6 ٍ 4ثـِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًــگبُ /داًـىذُ.
 .16همبيؼِ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ثش اػبع ؿبخق ّبي ثشًبهِ ٍ ستجِ ثٌذي آًْب خْت تـَيك هشاوض فقبل ٍ سفـ هـىالت هَخَد دس هشاوـض
داساي فولىشد ضقيف.
 .17هقشفي ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي ؿٌبػبيي ؿذُ خذيذ ثش اػبع فشم ؿوبسُ  ، 9ثِ تين هـبٍسُ طًتيه ٍ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي هشثَعِ.
.11
.19
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پيگيـشي هَاسد فذم هـشاخقِ ثيؾ اص ػِ هبُ دس صٍجّـبي ًـبلـل /هـىَن پشخغش ؿٌبػبيي ؿذُ دس اػتشاتظي ػَم افالم ؿذُ تَػظ تين
هـبٍسُ .ايي پيگيري ازعريق هناتثِي اداري ٍ يا تِ ـَرت تلفٌي ٍ تا هؽارمت هرامس تْذاؼتيدرهاًي اًجامهيؼَد.
هذيشيت ّ ،وبٌّگي ٍ اخشاي فقبليتّبي آهَصؿي هشتجظ ثب گشٍُّبي ّذف.
اًدبم تحميمبت هَسد ًيبص ثشًبهِ هغبثك دػتَسالقول.
گشدآٍسي  ،تدضيـِ ٍ تحليل ،تفؼيش ٍ اًتـبساعالفبت دس لـبلت ٍضقيت هـَخـَد اخـشاي ثشًــبهِ تبالػـوي دس ؿْشػـتبى ٍ اسائـِي يـه
ًؼخِ ثِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ.
هذيشيت ٍ ثشسػي اعالفبت ٍاسد ؿذُ دس پَستبل اداسُ طًتيه.
ثبيگبًي ٍ ًگْذاسي توبم وتبةّب ،خضٍُّب ،دػتَسالقولّب ٍ ًبهِّـبي هـذيشيتي دس آسؿيـَ لؼوت هـشثَعِ(هـبٍسُ ،آصهبيـگبُ ٍ .)...
گشدآٍسي ًمغًِؾش ،پيـٌْبدات ٍ اًتمبدات دس ػغح ؿْشػتبى ٍ اًقىبع ثِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ ٍ پيگيشي تب دسيبفـت پبػـخ
هٌبػت.

آزمايشگاه ويصهي آزمايشهاي تاالسمي(آزمايشگاههاي غربالگري)
دس ّش ؿْشػتبى يىي اص آصهبيـگبُّبي هشاوض ثْذاؿتيدسهبًي خْت اًدبم آصهبيؾّـبي تبالػوي هدْضؿذُ ٍ ثـِفٌَاى آصهبيـگبُ ٍيظُي تبالػـوي
اًتخبةهيؿَد .تشخيحبً پيـٌْبدهيؿَد آصهبيؾّبي تبالػوي دس آصهبيـگبّي وِ هؼئَل اًدبم ػبيش آصهبيؾّبي لجل اص اصدٍاج اػت اًدبمؿَد.

دسكـَستي وِ ّيچ يه اص آصهـبيـگبُّـبي تحت پـَؿؾ هـشوـض ثْذاؿت ؿْشػتبى داساي اهىبًبت الصم خْت اًدبم آصهبيؾّبي تبالػـوي
ًجبؿٌذ ،سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى هيتَاًذ ثب ّوبٌّگي هذيش دسهبى ؿجىِي ثْذاؿت ،دسهـبى ٍ اهـَس آصهبيــگبُّـب اص اهىبًـبت ػـبيش
ثخؾّبي دٍلتي يب آصهبيـگبُّبي خلَكي(ثب فمذ لـشاسداد ٍ الضام آًْب ثـِ سفـبيت هـَاصيي آصهـبيـگبّي ثشًبهِي تبالػوي) اػتفبدُوٌذ.
دسكَست اػتفبدُ اص ّش يه اص آصهبيـگبُّب ثبيذ ّوبٌّگي ثب ثخؾّبي فَق ثًِحَي ثِفول آيذ وِ وٌتشل ويفي آصهـبيؾّـب هَسد تَخـِ لـشاس
گشفتِ ٍ اخـشا گشددّ .وچٌيي ثبيذ آصهبيـگبّي اًتخبةؿـَد وِ اص ّش حيث لـبثليت اًدبم آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا داؿتِ ٍ سفبيت فبكـلِي
آصهبيـگبُ تب هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي هَسد تَخِ لشاسگيشد.
تثفرُ :وبسوٌبى هشتجظ ثب آصهبيؾّبي تبالػوي دس ايي آصهبيـگبُّب (خفَـي ٍ دٍلتي) ثبيذ دس ثشًبهـِّـبي آهـَصؽ ٍ ًؾـبست ؿـشوت
ًوبيٌذ.

هتمبضيبى اصدٍاج اص ًمبط ؿْشي ٍ سٍػتبيي پغ اص دسيـبفت هقشفيًـبهـِ اص دفـبتــش سػـوي ثجـت اصدٍاج ثــِ آصهــبيـگبُ غـشثــبلگشي
هشاخقِهيوٌٌذ .آصهبيـگبُ هـزوَس ثـبيـذ فالٍُثـش اًدبم آصهبيؾّـبي هقوَل اصدٍاج ،آصهبيؾ هشثَط ثِ ؿٌبػبيي افشاد ًـبلل تبالػوي(ثتـب
تـبالػوي هيٌَس) سا ثشاػبع الگَسيتن وـَسي آصهـبيؾّبي تبالػوي ثِفول آٍسدُ ٍ ًتبيح آصهبيؾّبي دسخَاػتي سا دس دفتش ثجت CBC
ٍاسد ًوبيذ.
دس ؿْشػتبًْبيي وِ هيضاى ثبس هشاخؼِ ثِ آصهبيـگبُ ثبال ثبؿذ هيتَاى ثب تَخِ ثِ ؿشايظ ؿْشػتبى ثِ يىي اص دٍ سٍؽ صيش الذام وشد:
 .1افضايؾ تؼذاد پشػٌل آصهبيـگبُ غشثبلگشي
 .2ايدبد هشوض غشثبلگشي ؿوبسُ  2دس ػغح ؿْشػتبى

ٍظبيف مبسمٌبى آصهبيـگبُ ٍيظُي آصهبيؾّبي تبالػوي
 .1ثجت هـخلبت ٍ ًتبيح آصهبيؾّبي تـبالػوي توبم هتمبضيبى اصدٍاج هشاخقِوٌٌذُ ثِ آصهبيـگبُ دس دفتش ثجت . CBC
 .2سؤيت دليك هقشفيًـبهِي فىغداس ٍ هوَْس ثِ هْش ثشخؼتِ دفبتـش فمذ ٍ اعويٌبى اص تغجيك فىغّب لجل اص اًدبم ًوًَِ گيشي.
تزوش : 1دسكـَستي وـِ هتمبضيبى اصدٍاج هؼشفيًـبهـِ اص دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج ًذاؿتِثبؿٌـذ ،فمظ ثب دسخـَاػت ػىغ داس ٍ
هوَْس ثِ هْش تين هـبٍسُي طًتيه ٍ ثب اسائِي ؿٌبػٌبهِ يب وبست ؿٌبػبيي هؼتجش ػىغداس هيتـَاى خْت اًدبم آصهبيؾ الذاموشد ٍ
صٍخيي فبلذ هؼشفي يب دسخَاػت ،ثِ ّيچ ٍخِ ًجبيذ پزيشؽ گشدًذ.
تزوش : 2هؼشفي ًبهِ ّبي اسػبلي اص دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج يب تين هـبٍسُ طًتيه وِ فبلذ ػىغ هوَْس ؿذُ صٍخيي ّؼتٌذ ثِ ّيچ
ٍخِ دس آصهبيـگبُ لبثل لجَل ًوي ثبؿٌذ.

 .3اًدبم آصهبيؾ ثشاي توبم هتمبضيبى اصدٍاج ثش اػبع الگَسيتن وـَسي آصهبيؾّبي تبالػوي.
تجلشُ :اًدبم آصهبيؾّـبي هـشاحل اٍل تـب ػـَم الگَسيتن وـَسي تـخيق تبالػوي دس هتمبضيبى اصدٍاج وِ داساي هقشفي ًبهِ اص دفبتش
سػوي اصدٍاج هي ثبؿٌذ تَػظ آصهبيـگبُ ٍ ثذٍى دسخَاػت پضؿه هؼئَل هـبٍسُي تبالػوي اًدبمگيشد.
 .4خَدداسي اص ّشگًَِ اؽْبسًؾش ٍ يـب تفؼيش آصهبيؾ ثشاي هتمبضيبى اصدٍاج ،پغ اص اًدبم آصهبيؾّبي تبالػوي.
 .5اًدبم آصهبيؾّبي صٍخيي هـىَن ثِ تبالػوي اسخبفي دس لبلت اػتشاتظي ػَم ثشاػبع دسخَاػت پضؿه هؼئَل هـبٍسُ.

 .6اًدبم الذاهبت الصم دس ساػتبي وٌتـشل ويفي آصهـبيؾّـبي تبالػوي ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول اثالغي.
 .7افالم آهبس فللي ول هتمبضيبى اصدٍاج ثِ تين هـبٍسُي ٍيظُي تبالػوي.
ًتبيح آصهبيؾ ّبي صٍخيي ثبيؼتي تَػظ پشػٌل آصهبيـگبُ ثِ تين هـبٍسُ طًتيه تحَيل دادُ ؿذُ ٍ اص تحَيل آى ثِ صٍخيي خذاً
خَدداسي گشدد.

 .8ايدبد تقبهل هغلَة ثب تين هـبٍسُ طًتيه.
 .9ثـبيگبًي ٍ ًـگْذاسي توـبم وتبةّـب ،خـضٍُّـب ،دػتـَسالقولّـب ٍ ًبهِّبي هذيشيتي دسيـبفتي دس آسؿيَ آصهبيـگبُ.
 .10ثبيگبًي ٍ ًگْذاسي دفتش ثجت
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داٍعلجيي اصدٍاج ثِ هذت  30ػبل .

 .11تْيِ ٍ اسػبل ًوًَِ ّبي الصم ثشاي اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي ثِ آصهبيـگبُ تقييي ؿذُ اص ػَي هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى/اػتبى  ،ثب دسخَاػت پضؿه تين
هـبٍسُ طًتيه.

 .12دسيبفت ًتيدِ آصهبيؾ ّبي تىويلي اص آصهبيـگبُ هٌتخت ٍ تحَيل آى ثِ تين هـبٍسُ طًتيه.

 .13تْيِ ًوًَِّبي الصم خْت اًدبم آصهبيؾّبي هشحلِي اٍل ( PNDتقييي هَتبػيَى) ٍ اسػبل ثِ آصهبيـگبُ طًتيه ثِ هٌؾَس اختٌبة اص
اسخبؿ افشاد ثِ آصهبيـگبُّبي طًتيه.
آصهـبيــگبُ ثبيـذ ًوًَـِي الصم سا ثـشحؼت دسخـَاػت پـضؿه تيـن هــبٍسُي ؿْشػتبى ٍ ثشاثش ضَاثظ تؼيييؿذُ تَػظ آصهبيـگبُ
طًتيه تْيِ ًوَدُ ٍ خْت آصهـبيؾ ثِّوشاُ فشم ؿوبسُي  3ثشًبهِي ؿجىِي خذهبت آصهبيـگبّي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ ثِ
آصهـبيـگبُ اسػبل ًوبيذ.

مركس بهذاشتيدرماني ويصهي مشاورهي شنتيك
سئيغ هـشوـض ثْذاؿت ؿْشػتـبى ثبيـذ يىي اص هشاوـض ثْذاؿتيدسهبًي هَخَد  ،تشخيحبً ًضديهتشيي هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ثـِ آصهبيـگبُ
ٍيظُي آصهبيؾّبي تبالػوي سا ثـِفٌَاى هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي طًتيه اًتخبةًوبيذ تب ضوي اسائِي خذهبت ثْذاؿتيدسهبًي
ثِ خوقيت تحت پـَؿؾ ،هؼئـَليت هـبٍسُي ٍيـظُ ثشاي صٍجّـبي ًبلل تبالػوي ؿٌبػبييؿذُي آى ؿْشػتبى سا ثِفْذُ گيشد.
شرايط مركس بهذاشتي درماني ويصه مشاوره شنتيك
ثشاي اخشاي هغلَة ثشًبهِ ّبي طًتيه دس ؿْشػتبى الصم اػت هشوض هـبٍسُ طًتيه ؿشايظ صيش سا داسا ثبؿذ:











ثِ لحبػ دػتشػي هشدم دس ًمغِ هٌبػجي اص ؿْش لشاس گشفتِ ثبؿذ.
تبحذ اهىبى ثِ آصهبيـگبُ تبالػوي ًضديه ثبؿذ.
خْت تؼْيل ٍ ايدبد استجبط هغلَة ،اتبق پضؿه ٍ وبسؿٌبع/وبسداى تين هـبٍسُ تب حذ اهىبى هدبٍس ّن ثبؿذ.
هدْض ثِ خظ تلفي هؼتمين ٍ دػتگبُ دٍسًگبس ثبؿذ.
هدْض ثِ ػيؼتن وبهل سايبًِ ثِ ّوشاُ اػپيىش ثبؿذ.
هدْض ثِ خظ پشػشفت ايٌتشًت ( ) ADSLثبؿذ.
دفبتش ٍ فشم ّبي الصم دسهشوض هَخَد ثبؿذ.
داساي هْش ٍيظُ هشوض هـبٍسُ طًتيه ثبؿذ.
تدْيضات  ،لَاصم ٍ فضبي هٌبػت ثشاي ثبيگبًي هغلَة آهبس  ،هؼتٌذات ٍ پشًٍذُ ّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.

شرايط اتاق مشاوره شنتيك







پَػتش ٍ هَاد آهَصؿي ثش سٍي ديَاس ًلت ًجبؿذ.
داساي ًَس وبفي ٍ تَْيِ هٌبػت ثبؿذ.
هؼبحت اتبق ثِ اًذاصُ اي اًتخبة گشدد وِ تدْيضات الصم ثِ ساحتي هؼتمش ؿذُ ٍ فضبي وبفي ثشاي حضَس افشاد فشاّن ثبؿذ.
كٌذلي ساحت ٍ هٌبػت ثشاي حذالل ّـت ًفش دس داخل اتبق هَخَد ثبؿذ.
ٍػبيل اضبفي دس داخل اتبق ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ.
چيذهبى اتبق ٍ كٌذلي ّب هٌغجك ثب ؿشايظ هـبٍسُ اػتبًذاسد ثبؿذ.

تيم مشاوره
هـبٍسُي ٍيظُي تبالػوي وبهال هتوبيض اص آهَصؽّـبي فوَهي ٍ ساٌّوبيي ٌّگبم اصدٍاج اػـت .هــبٍسُ طًتيـه صيـش ػـبخت توـبهي فقبليـت ّـبي
پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسي ّب اػت ٍ ثِّويي دليل ثبيـذ تَػظ تين هـبٍسُ صًتيه اًدبمؿَد.
ايي تين هتؽنل از يل پسؼل تِعٌَاى پسؼل هؽاٍر ٍ يل مارؼٌاض/مارداى(ترجيحاً از رؼتِّاي تْذاؼتي ،رٍاًؽٌاظي ،پرظتاري يا هاهايي) هي تاؼذ.
ايي تين ثبيذ آهَصؽّبي الصم سا ثِكَست حضَسي ٍ غيشحضَسي ػپشي ًوبيذ .افضبي تين هـبٍسُ ،فالٍُثـش وـبس سٍصاًِ دس هشوض ثْذاؿـتيدسهـبًي،
ثِفٌَاى پضؿه ٍ وبسؿٌبع هـبٍسُ ،فقبليتّبي هشثـَط ثِ هـبٍسُي ٍيـظُي تبالػوي سا اسائِ هيدٌّذ.

تؼذاد اػضبي تين هـبٍسُ دس ؿْشػتبى ثبيؼتي هتٌبػت ثب تؼذاد هشاخؼيي ٍ خوؼيت هٌغمِ تحت پَؿؾ تؼييي گشدد.

دسكَست ثبال ثـَدى ثبس هـشاخؼِ هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍثظُ هـبٍسُ طًتيه ٍ يب ثبال ثَدى ثبس هشاخؼِ ثِ تين هـبٍسُ دس حذي وِ
هَخت خذؿِ ثِ ويفيت هـبٍسُ ؿَد ،ثِ پيـٌْبد وبسؿٌبع طًتيه ؿْشػتبى ٍ هَافمت سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ،يه يب ّش دٍ
ػضَ تين هـبٍسُ ،هؼتمل اص وبسوٌبى هـشوـض ثْذاؿتيدسهبًي فمظ هؼئـَليت هــبٍسُي ٍيـظُي تـبالػوي سا ثـِػْذُ هيگيـشًـذ.
تحت ّـش يه اص ايي ؿـشايظ ثـبثتثـَدى ايي افـشاد حذالـل ثـشاي هـذت  2ػـبل اص اّويت ٍيظُ ثـشخَسداس اػت.

شرايط پسشك مشاور شنتيك شهرستان








پضؿه فوَهي تشخيحبً اػتخذام سػوي.
فاللوٌذ ثِ هَضَفبت طًتيه ٍ هـبٍسُ.
داساي هْبست الصم دس ثشلشاسي استجبط هغلَة ثب هشاخقِ وٌٌذگبى.
ؿشوت دس آهَصؽ ّبي همذهبتي اػتبى(دسكَست ضشٍست).
ؿشوت دس دٍسُ ّبي آهَصؿي ٍ ثبصآهَصي اػتبًي.
ؿشوت دس دٍسُ ّب ٍ آصهَى ّبي آهَصؿي ٍ ثبصآهَصي وـَسي.
داساي تقْذ حذالل دٍ ػبلِ ثشاي فقبليت دس تين هـبٍسُ طًتيه.

شرايط كارشناض/كاردان مشاور شنتيك شهرستان








وبسؿٌبع/وبسداى دس سؿتِ ّبي ثْذاؿتي خلَكب ثْذاؿت فوَهي  ،پشػتبسي،هبهبيي ٍ ...
اػتخذام سػوي.
فاللوٌذ ثِ هَضَفبت طًتيه ٍ هـبٍسُ.
داساي هْبست الصم دس ثشلشاسي استجبط هغلَة ثب هشاخقِ وٌٌذگبى.
آؿٌب ثِ آداة ٍ سػَم ٍ فشٌّگ هٌغمِ.
ؿشوت دس آهَصؽ ّبي همذهبتي اػتبى(دسكَست ضشٍست).
ؿشوت دس دٍسُ ّبي آهَصؿي ٍ ثبصآهَصي اػتبًي.

وظايف تيم مشاوره
 .1تفؼيـش آصهـبيـؾّـبي تـبالػوي دس صٍجّـبي هتمـبضي اصدٍاج ٍ صٍجّبي اسخبؿؿـذُ دس لبلـت اػـتشاتظي ػـَم ٍ اًدـبم الـذامّــبي
ثقذي ثشاػبع الگَسيتن وــَسيٍ( .ؽيفِ اختلبكي پضؿه)
 .2ثجت هـخلبت هتمبضيبى اصدٍاخي وِ هشد ٍ صى ّش دٍ داساي اًذوغ ّبي پبييي تش اص حذ عجيقي ّؼتٌذ ٍػبيش هَاسد اسخبؿ ؿذُ ثـِ تـين
هـبٍسُ دس دفتش ثجت هشاخقيي ثِ تين هـبٍسٍُ( .ؽيفِ اختلبكي وبسؿٌبع/وبسداى)
تَخِ :ثجت هـخلبت آى دػتِ اص هتمبضيبى اصدٍاج وِ يىي يـب ّـش دٍ ًفش ػبلن ثبؿٌذ لضٍهي ًذاسد.

 .3اخز تقْذًبهِي وتجي اص صٍجّبي ًبلل تبالػوي وِ تلوين ثِ اصدٍاج داسًذ

 .4تـىيل پـشًٍـذُ ثـشاي صٍجّـبي ًبلل  /هـىَن پشخغش تبالػوي وِ ايي پشًٍذُ ؿبهلً :تبيح آصهبيؾ ّب ،فشم ؿوبسُي  ،2فـشم ؿـوبسُي
 ،3پشػـٌبهِي ٍيظُ هــبٍسُ ،فشم ؿوبسُي  ٍ 5تقْذ ًبهِ اػتٍ( .ؽيفِ اختلبكي وبسؿٌبع/وبسداى)
 .5تىويل فشم گَاّي اًدبم هـبٍسُ طًتيه ٍيظُ صٍخيي هـىَن ون خغش دس ثشٍص تبالػوي هبطٍس.

 .6دسخَاػت اًدبم آصهبيؾ ثشاي داٍعلجبى اصدٍاخي وِ لجل اص هشاخقِ ثِ دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج توبيل ثِاًدبم آصهبيؾّبي تبالػوي داسًذٍ( .ؽيفِ
اختلبكي پضؿه)
.7
.8
.9
.10

دسخَاػت آصهبيؾّبي تىويليٍ( .ؽيفِ اختلبكي پضؿه)
دسهبى ونخًَي فمش آّي ثشاػبع الگَسيتن وـَسيٍ( .ؽيفِ اختلبكي پضؿه)
هـَست ثب ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ دس خلَف هَاسد هـىَن ثِ تبالػوي هيٌَس ٍ ػبيش ّوَگلَثيٌَپبتيّبٍ (.ؽيفِ اختلبكي
پضؿه)
پيگيشي صٍخيي ًيبصهٌذ ثِ پيگيشي تلفٌي.

 .11آهَصؽ كحيح ثِ هَاسد ًيبصهٌذ آّي دسهبًي ٍ اعويٌبى اص هلشف كحيح داسٍ تَػظ افشاد.
 .12تىويل ٍ اسػبل فشم افالم ٍضقيت هشالجت طًتيه (فـشم ؿوبسُي )5ثشاي صٍخيي ًبلـل /هــىَن پشخغـش تبالػـوي ثـِ هشوـض ثْذاؿـت
ؿْشػتبى .ايي فـشم دس دٍ ًؼخِ تْيِهيؿـَد ،يه ًؼخِ دس پشًٍذُي صٍج ًبلـل ثبيگـبًي ٍ ًؼـخِي اكـلي ثـِ هشوـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى
اسػبلهيؿَد.
تىويل فشم ؿوبسُ  ٍ 5هؼشفي صٍج ثِ ؿْشػتبى ٍ تين هشالجت فمظ صهبًي كَست هي گيشد وِ تـخيق صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي
ًْبيي گشدد.

 .13تىويل ٍ اسػبل فشم ؿوبسُي  4ثِ هـشوـض ثْذاؿت ؿْشػتـبى دس پبيبى ّش فللٍ( .ؽيفِ اختلبكي وبسؿٌبع/وبسداى)
 .14افالم هـَاسد فـذم هـشاخقِي ثيؾ اص ػـِ هـبُ دس صٍجّـبي ًبلـل /هـىَن پشخغش اسخبؿؿـذُ اص اػتشاتظي ػـَم ثـِ هـشوــض ثْذاؿـت
ؿْشػتبىٍ( .ؽيفِ اختلبكي وبسؿٌبع/وبسداى)
 .15اسائـِي پغخـَساًـذ هٌبػت دسخلَف ٍضقيت ًْبيي صٍجّـبي اسخبؿؿـذُ دس لبلت اػتشاتظي ػَم ثِ هشوض اسخبؿ دٌّذُ.
 .16اسخبؿ خْت اًدبم هشحلِي اٍل(تقييي هَتبػيَى) ٍ دٍم  PNDثب تَخِ ثِ ٍضقيت صٍجّـبي ًبلـل ٍ ثشاػـبع فـشم ؿـوبسُي  3ثشًبهـِي ؿـجىِي
خذهبت آصهبيـگبّي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ ثِ آصهبيـگبُ ّبي تبييذ ؿذُ.
تجلشُ :خْت اًدبم هـشحلِي اٍل ( PNDتقييي هَتـبػيَى) صٍخيي ثشاي ًوًَِگيشي ثِ آصهبيـگبُ ٍيظُي آصهبيؾّبي تـبالػوي اسخبؿ
دادُ هيؿًَذٍ ،لي دسكـَست ثـبسداسي ثبيـذ صٍجّب سا دس اػـشؿ ٍلت هؼتمين ثِ آصهبيـگبُ طًتيه اسخبؿداد.
 .17اًدبم هـبٍسُي ٍيظُي تبالػوي ثب صٍجّـبي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي(ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي ايٌتشهذيب ًيـض ًبلـل تبالػـوي هحؼـَة هـي-
گشدًذ)


هـبٍسُ اػتبًذاسد ٍ هغلَة ثب صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش تبالػوي ،ثبػث تؼْيل هشالجت صٍخيي ٍ حتي ايدبد خَد هشالجتي هيگشدد
ٍ ثِ ّش هيضاى هـبٍسُ صٍخيي ضؼيف ثبؿذ ثبػث ايدبد ثبس هضبػف ثش تين هشالجت ٍ تضؼيف خَد هشالجتي صٍخيي هي گشدد.
ّشگض فشاهَؽ ًىٌين وِ هـبٍسُ آهَصؽ دادى ٍ ساٌّوبيي كشف ،دخبلت دس تلوين گيشي ٍ تحويل يه تلوين ثِ فشد ًيؼت.
هـبٍسُ ػجبست اػت اص  :آهَصؽ ٍ ساٌّوبيي هَثش وِ ثبػث ايدبد تَاى تلوين گيشي دسػت ٍ آگبّبًِ تَػظ فشد هي گشدد.
دس عي فشايٌذ هـبٍسُ فشد تَاًوٌذ هي گشدد تب تلوين آگبّبًِ اي اتخبر ًوبيذ.



هـبٍس طًتيه ثبيذ ثتَاًذ ؿشح حبل وبهل،هَثش ٍ هغلَة اص هشاخؼِ وٌٌذُ سا دسيبفت وشدُ ٍ ثب اػتفبدُ اص داًؾ طًتيه خغشات ثيوبسي
سا اص ًظش خؼوي ،سٍاًي ،التلبدي ٍ طًتيىي ثِ هشاخؼِ وٌٌذُ گَؿضد ًوَدُ ٍ دس ًْبيت اعويٌبى حبكل وٌذ وِ هشاخؼِ وٌٌذُ هغبلت سا
ثِ عَس وبهل دسيبفت ٍ دسن وشدُ ٍ ثب آگبّي وبهل تلوين گيشي هي ًوبيذ.

ً .18ؾبست ثـش فقبليت وبسؿٌبع /وبسداى هـبٍسٍُ( .ؽيفِ اختلبكي پضؿه)
 .19كذٍس گَاّي اصدٍاج پغ اص عي توبم هـشاحل لـبًـًَي هغبثك ثـب دػتـَسالقول وـَسيٍ( .ؽيفِ اختفاـي پسؼل تَدُ ٍ تِ ّيچ ٍجهِ
قاتل تفَيض ًوي تاؼذ)
دس گَاّي ّبي كبدس ؿذُ خْت دفبتش اصدٍاج كشفب ثبيذ ثِ ػجبست «آصهبيؾ ّبي تبالػوي اًدبم ؿذ» اوتفب ؿَد ٍ اص روش ًبلل ثَدى يب
ًجَدى صٍج خَدداسي گشدد.

 .20گَاّي ثشخَسداسي اص تؼْيالت ٍيـظُي صٍجّـبي ًبلل  /هـىَن پشخغش ،ثشاػبع افالم ًؾش وبسؿٌبع تين هـبٍسُ ثـب ضـشة هْـش ثـش
سٍي فشم ؿوبسُ  ٍ 3تقييي هيضاى ثشخَسداسي اص تؼْيالت ثش اػبع ؿشايظ صٍجٍ( .ؽيفِ اختلبكي وبسؿٌبع/وبسداى هـبٍسُ)
تزوش :دس كذٍس ايي دسخَاػت الصم اػت ػىغ صٍخيي ثش سٍي دسخَاػت ضويوِ ؿذُ ٍ ػىغ ّب هوَْس ثِ هْش هشوض هـبٍسُ طًتيه گشدد.

 .21اعالؿ ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى خْت تقييي پضؿه خبًـيي هــبٍسُي تــبالػوي دسكــَست دسخــَاػت هشخلـي تَػـظ پضؿـه
هـبٍسٍ( .ؽيفِ اختلبكي پضؿه)

 .22استجبط هٌبػت ٍ هؼتوش ثب هـشوـض تضسيك خـَى دسخلَف ؿٌبػبيي ثيوبساى خذيذ خْت هـبٍسُ ثب ٍالذيي ثيوبس.
ً .23گْذاسي ٍ ثبيگبًي توبم وتبةّب ،خضٍُّب ،دػتَسالقولّب ٍ ًبهِّبي هذيشيتي دسيبفتي دس آسؿيَ هشوض هـبٍسُ.
 .24ثبيگبًي ٍ ًگْذاسي دفتش ثجت هـخلبت هشاخقِ وٌٌذگبى ثِ هشوض هـبٍسُ ثِ هذت  30ػبل
تَخِ :ثش اػبع تغييشات ثِ ػول آهذُ دس ايي ًؼخِ اص دػتَسالؼول ،افشادي وِ ثِ ػٌَاى صٍخيي ون خغش تـخيق دادُ هيؿًَذ
ثبيؼتي ثشاي اداهِ ثشسػي عجك ؿيًَُبهِ «ثشسػي صٍخيي ون خغش» -وِ ضويوِ ايي ًؼخِ دػتَسالؼول هيثبؿذ -ثِ ّوبتَلَيؼت
هٌتخت ثشًبهِ هؼشفي ؿًَذ.

وظايف هماتولوشيست منتخب برنامهي تاالسمي
ٍ .1ظايف تخففي:

الف) اسائِ هـَست تخللي دس خلَف تـخيق ٍضقيت صٍخيي اسخبؿ ؿذُ

 پزيـشؽ هـَاسد اسخـبؿ ؿذُ اص تين هـبٍسُ طًتيه خْت افـالم ًؾـش هـَستي ثش اػبع دػتَسالقول وـَسي ثشًبهِ.
 افالم ًؾش هـَستي ًْبيي دس خلَف ٍضقيت صٍخيي ثشاي توبم هَاسد اسخبؿ ثشاػبع فشم ؿوبسُي  2ثِ هـبٍسُ طًتيه.
 اسائِ هـبٍسُ غيشحضَسي ثِ پضؿه هـبٍس دس هَالـ لضٍم.

ة) ثشسػي ٍضقيت ٍ تىويل خذهبت صٍخيي ون خغش اسخبؿ ؿذُ ثش اػبع ؿيَُ ًبهِ «ثشسػي ٍضقيت صٍخيي ون خغش» تذٍيي 93


ثشسػي ثبليٌي ٍ آصهبيـگبّي ثيـتش دس كَست ضشٍست (ثذيْي اػت ّوبتَلَطيؼت اص وليِ ًتبيح آصهبيـبت ثِ فول آهذُ صٍخيي وِ تَػظ
هـبٍس طًتيه ثِ آىّب تحَيل ؿذُ اػت ثْشُ ثشداسي الصم تـخيلي سا خَاّذ ًوَد).

 دس كَست ضشٍست ،صٍج ون خغش تَػظ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثِ آصهبيـگبُ تـخيق طًتيه هٌتخت خْت تـخيق ًْبيي هقشفي
هي ؿَد (هقشفي صٍج ون خغش ثب تىويل فشم ؿوبسُ  )PND( 3تَػظ ّوبتَلظيؼت ثِ ّوشاُ فشم صٍج ون خغش كَست هيگيشد ٍ
ثذٍى ايي فشم اسخبؿ ايـبى ًجبيذ اًدبم ؿَد).

ّ وبتَلَيؼت هٌتخت هَؽف اػت دس كَستي وِ اص هيبى صٍخيي ون خغش هشاخقِ وٌٌذُ ثِ ايـبى ،زٍج ًاقل تاالظوي ثتب ؿٌبػبيي
ؿَد ،اص عشيك فشم صٍج ون خغش ثِ ّوشاُ فشم ؿوبسُ  3تىويل ؿذُ تَػظ آصهبيـگبُ تـخيق طًتيه ،هشاتت سا ثِ تين هـبٍسُ طًتيه
اسخبؿ دٌّذُ اسػبل ًوبيذ..

ّ وچٌيي ّوبتَلَطيؼت هٌتخت هَؽف اػت فشم ؿوبسُ  )PND( 3اسػبل ؿذُ تَػظ آصهبيـگبُ تـخيق طًتيه ٍ فشم صٍج ون
خغش تىويل ؿذُ سا اص عشيك پؼت الىتشًٍيه ثِ تين هـبٍس طًتيه اسػبل ًوبيذ.

 ضشٍسي اػت توبهي اعالفبت هشثَط ثِ آصهبيـبت تىويلي ٍ تـخيق طًتيه صٍخيي ون خغش ٍ صٍخيي ًبلل لغقي تـخيق دادُ
ؿذُ اص ايي گشٍُ تَػظ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ ثِ ًحَ همتضي ٍ لبثل ثْشُ ثشداسي دس هغبلقبت وـَسي هشثَعِ ثجت گشدد.
ٍ .2ظايف عوَهي:

 ؿـشوت هؼتوـش دس خلؼِّـبي ؿـَساي داًــگبّي پيـگيـشي اص ثيوبسيّـبي طًتيه.
 هـبسوت دس اخشاي ثشًبهِّبي آهَصؿي.

 ؿشوت دس گشدّوبييّبي فلوي ػبالًـِي وــَسي ٍ خلؼِّـبي تـَخيْي داًـگبّي.

مركس بهذاشتيدرماني شهري /پايگاه بهـذاشتي
اٍليـي ػغح اسائـِي خذهـبت ثْذاؿتيدسهـبًي دس ػغح ؿـْش ،هـشاوـض ثْذاؿتيدسهبًي ؿْشي ٍ پبيگبُّبي ثْذاؿتي ّؼتٌذ وِ ٍؽبيف آًْب
دسخلَف پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس ثِ ؿشح ريل اػت:
 .1آهَصؽ ٍ استمبي ػغح آگبّي فوَم هـشدم ثب تـأويذ ثش آهـَصؽ گشٍُّبي ّذف.
گشٍُّبي ّذف ؿبهل:
 داًؾآهَصاى دثيشػتبى؛
 ػشدفتشداساى اصدٍاج ثِفٌَاى فَاهل هإثش دس هَفميت ثشًبهِ؛
 صٍجّبي ًـبلـل ؿٌبػبييؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِفٌَاى صٍجّبي دسهقشم خغش.

.2
.3
.4
.5

تشغيت افشاد دس ؿشف اصدٍاج ثِ اًدبم آصهبيؾّبي تبالػوي دس آصهبيـگبُ ٍيـظُي اًدبم آصهبيؾّبي تـبالػوي لجل اص ّش الذام ٍ 1اعـالؿ سػـبًي
دس خلَف ًمؾ هشوض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي.
آهَصؽ فَاهل هإثش ثش هَفميت ثشًبهِ(ػشدفتشداساى ،فبلذاى هحلي ٍ آهَصؽ عالة دس ؿْشػتبىّبي داساي حَصُي فلويِ).
دسج دٍ ػتبسُي لشهض دس دفتش تٌؾين خبًَادُ همبثل ًبم صٍخيي ًبلل/هـىَن پشخغش ٍ ًَؿتي فجبست «صٍج ًبلل تبالػوي/هـىَن پشخغـش»
دس ػتَى هالحؾبت كفحِي دٍم پَؿِي خبًَاس ٍ دفتش تٌؾين خبًَادُ.
دفَت اص صٍخيي خذيذ ًبلل /پشخغش تبالػوي خْـت اسائـِ هــبٍسُ ٍ آهـَصؽ الصم پـغ اص دسيبفـت فـشم ؿـوبسُ  5اص هشوـض ثْذاؿـت
ؿْشػتبى.
 دػَت اص صٍخيي تب حذ اهىبى ثبيذ هغبثك ثب ديگش هشالجت ّب ٍ هشاخؼبت افشاد ثبؿذ تب اص سفت ٍ آهذ هىشس صٍج ثِ هشوض اختٌبة گشدد.
 دس اٍليي هشاخؼِ صٍخيي دس خلَف ًحَُ هشالجت صٍج(هشاخؼِ حضَسي،تلفٌي يب ػبيش) ًظشخَاّي گشديذُ ٍ هشالجت ّبي ثؼذ ثِ
كَست سٍؽ تَافك ؿذُ كَست هي گيشد.

.6
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.14
.15

.16
.17
.18

هشالجت ٍيظُي فقبل ٍ هبّبًِي صٍجّبي ًبلل /2پشخغش دس ثشٍص تبالػوي ثشاػبع الگَسيتن هشثَط.
تـَيك صٍجّبي ًبلل تبالػوي ثِ ثشخَسداسي اص خذهبت ثيوِ دسهبًي ثِهٌؾَس وـبّؾ ّضيٌـِي هشثـَط ثـِ آصهـبيؾّـبي تــخيق طًتيـه ٍ
تـخيق پيؾ اص تـَلذ.
اسخبؿ صٍجّـبي ًبلل تـبالػوي ثِ هـشوـض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي خْت اًدـبم هــشحلِي اٍل ٍ دٍم  PNDثـش اػـبع
ؿشايظ صٍخيي.
پيگيشي ػمظ خٌيي تب ّفتِي  16ثبسداسي دس صٍجّبي ًبلل تبالػوي وِ خٌيي آًْب هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس تـخيقدادُ ؿذُاػت.
اداهِي هشالجت ٍيظُي ثـبسداسي دس صٍجّـبي ًـبلل تـبالػوي وـِ ثـشاػـبع ًتبيح  PND2خٌيي آًْب ػبلن يب تبالػـوي هيٌـَس تــخيقدادُ
ؿـذُاػت.
آهَصؽ ساثغيي ثْذاؿتي دس هشاوض ثْذاؿتيدسهبًي ؿْشي ٍ پبيگبُّبي ثْذاؿتي ثِهٌؾَس هـبسوت آًبى دس آهَصؽ فوَم خبهقِ ثب اٍلــَيت
گشٍُّـبي دس ؿشف اصدٍاج ،هضدٍخيي لجل اص آغبص غشثبلگشي دس ؿْشػتبى ٍ پيگيشي صٍجّبي ًـبلل تبالػوي.
آهَصؽ ٍ تـشغيت صٍج ّبي ًبلل دسخلَف اّويت ٍ ضشٍست اػتفبدُ اص سٍؽّبي هغوئي خْـت پيــگيشي اص ٍلـَؿ حـبهلگيّـبي
ًبخَاػتِ.
تــَيك ثـِ اػتفبدُ اص سٍؽّـبي هغوئي ٍ دائـوي پيـگيـشي اص ثبسداسي( )VS-TLدس صٍجّبيي وِ ديگش ثِ ّيچ ٍخِ توبيل ثـِ ثـبسداسي
دٍثبسُ ًذاسًذ.
ؿٌبػبيي ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ٍ صٍجّبي ًبلل تبالػوي دس اٍليي ثبصديذ خبًَاس ٍ اًقىـبع آى دس ػـتَى هالحؾـبت كـفحِي
دٍم پشًٍـذُي خبًَاس.
تىويل فشم پيگيشي ثيوبسي ثـشاي توبم ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ،لشاسدادى آى دس پشًٍذُي خبًَاس ٍ هشالجت هبّبًِ اص ثيوـبساى تبالػـوي
هبطٍس ؿبهل :پيگيشي ثشًبهِي ٍاوؼيٌبػيَى ثِخلَف ٍاوؼي ّپبتيت  ، Bتأويذ ثـش ًمؾ دسهبى دس پيــگيشي اص فــَاسم تــبالػوي ٍ
اعويٌبى اص تـضسيك ثـِهَلـ خَى ٍ داسٍّـبي دفـوٌٌذُي آّي اضبفِ هـبًٌذ دػفشال ،ثشسػي فَاسم ثيوبسي تبالػوي ٍ اسخبؿ دس هــَالـ
الصم ٍ . ...
پيگيشي ٍ هشالجت خـبًَادُّـبي ثيوبساى ؿٌبػبييؿـذُي خذيذ ثـشاػبع فلَچبست هشالجت.
اسخبؿ ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي فَت ؿذُ ثِ تين هـبٍسُي طًتيه وِ دس حبل حبضش فشصًذ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ًذاؿتِ ٍ توبيل ثـِ داؿـتي فشصًـذ
داسًذ.
دسخَاػت آصهبيؾ  )MCH ٍ MCV( CBCثشاي توبم صٍجّبي ٍاخذ ؿشايظ ثبسداس(صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليـل دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ ّـبي
تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ) هشاخقِ وٌٌذُ ٍ يب اسخبؿ ؿذُ اص ػبيش ثخـؾّــب اصلجيـل هتخللـبى صًــبى ٍ صايوـبى ،پـضؿــىبى فوـَهي،
هبهبّبي ثخؾ خلَكي ٍ اسػبل پغخَساًذ هٌبػت.

 .1قبل از ّر اقدام براي ازدٍاج ،يعٌي بالفاصلِ پس از اٍليي جلسِي آضٌايي(براساس عرف هحلي) حتي قبل از اطالعدادى بِ بسرگاى فاهيل ،آضٌاياى ،دٍستاى ٍ ياا برگاساري هراسان
ًاهسدي ٍ يا ّرگًَِ اقدام ديگر ،آزهايصّاي تاالسوي بايد اًجامگيرد.
ٍ .2الديي بيواراى ايٌترهديا زٍج ًاقل تاالسوي هيباضٌد ٍ بايد هَرد هراقبت قراربگيرًد.

 .19اسخبؿ صٍجّبيي وِ ثشاػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبلل تبالػوي هضدٍج لجل اص آغبص غشثبلگشي(ّوچٌيي صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليـل دس صهـبى
اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ) دس ؿْشػتبى  ،صى ٍ هشد ّش دٍ هـىَن ثِ تبالػوي هيٌَس(ػـبلن ًبلـل) ّؼـتٌذ ثـِ هشوـض
ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي.
 .20تىويل ٍ اسػبل فشم ؿوبسُي  6ثِكَست فللي ثش اػبع پشًٍذُ خبًَاس ٍ ؿشايظ هشالجت صٍخيي.
 .21خوـثٌذي هـىالت ٍ اسائِي ساُحل ٍ پيـٌْبدات ثـِ هـشوـض ثْذاؿت ؿْشػتـبى.
ً .22گْذاسي ٍ ثـبيگبًي توبم وتبةّـب ،خــضٍُّــب ،دػتــَسالقولّــب ٍ ًبهـِّـبي هـذيشيتي دسيـبفتي دس آسؿـيَ هشوـض ثْذاؿـتي دسهـبًي
ؿْشي/پبيگبُ ثْذاؿتي.
دس هشاوض ؿْشي ٍ پبيگبُّبي ثْذاؿتي هؼئَليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ثـِػْذُي پـضؿه هـشوـض ثـَدُ ٍ اًدبم فؼبليتّـب ثِػْذُي
وبسوٌبى ثْذاؿت خبًَادُ اػت.

وظايف مركس بهذاشتيدرماني روستايي
 .1ػشپشػتي ٍ ًؾبست ثش فقبليتّبي هشثَط ثِ ثشًبهِي پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس دس خبًِّبي ثْذاؿت.
 .2اسػبل دػتَسالقول ٍ خضٍُّـبي آهَصؿي ٍ فشمّبي هَسد ًيبص خْت خبًِّبي ثْذاؿت.
 .3ثشًبهِسيضي دس صهيٌِي استمبي ػغح آگبّي ثَْسصاى دس ساثغِ ثب ثيوبسي تبالػوي ٍ ساُّبي پيـگيشي اص آى.
 .4ثشًبهِسيـضي دس صهيٌِي استمبي ػغح آگـبّي خبهقِي سٍػتبيي ثبتأويذ ثش گشٍُ ّبي ّذف:
گشٍُّبي ّذف ؿبهل:
 داًؾآهَصاى دثيشػتبى؛
 ػشدفتشداساى اصدٍاج ثِفٌَاى فَاهل هإثش دس هَفميت ثشًبهِ؛
 صٍجّبي ًـبلـل ؿٌبػبييؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِفٌَاى صٍجّبي دسهقشم خغش.
 .5دسخَاػت آصهبيؾ  )MCH ٍ MCV( CBCثشاي توبم صٍجّبي ٍاخذ ؿشايظ ثبسداس (صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ ّـبي
تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ) اسخبؿؿذُ اص خبًِّبي ثْذاؿت يب ػبيش ثخؾّـب اصلجيـل هتخللـبى صًــبى ٍ صايوـبى ،پـضؿــىبى فوـَهي،
هبهبّبي ثخؾ خلَكي ٍ اسػبل پغخَساًذ هٌبػت.
 .6اسخبؿ صٍجّبيي وِ ثشاػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبلل تبالػوي هضدٍج لجل اص آغبص غشثبلگشي(ّوچٌيي صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليـل دس صهـبى
اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ) دس ؿْشػتبى  ،صى ٍ هشد ّش دٍ هـىَن ثِ تبالػوي هيٌَس(ػـبلن ًبلـل) ّؼـتٌذ ثـِ هشوـض
ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي.
 .7پبيؾ هؼتوش خبًِّبي ثْذاؿت دسخلَف فقبليتّبي آهَصؿي ،هشالجت ٍيـظُي صٍجّـبي ًبلل تبالػـوي ٍ اسخــبؿ ثـِ ٌّگـبم خْـت
اًدبم هشحلِّـبي اٍل ٍ دٍم  ٍ PNDغيشُ.
 .8افالم هـخلبت صٍجّبي ًـبلـل/هـىَن پشخغش تبالػوي هقشفيؿـذُ اص هـشوـض ثْذاؿت ؿْشػتبى  ،ثش اػـبع فــشم ؿــوبسُي  5ثـِ
خبًِّـبي ثْذاؿت تحت پَؿؾ خْت پيگيشي ٍ هشالجت ٍيظُ.
 .9گشدآٍسي فشمّبي آهبسي ؿوبسُي  6اص ػغح خبًِّبي ثْذاؿت تحت پَؿؾ ،سفـ ًَالق احتوـبلي ٍ اسػـبل آهـبس كـحيح ٍ خوــثٌـذي ؿـذُ
فللي ثـِ هـشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى.

وبسؿٌبع /وبسداى هشوض ثبيذ اص اسػبل هؼتمين فشم ؿوبسُي  6دسيبفتي اص خبًِّبي ثْذاؿت خَدداسيًوبيذ ٍ پغ اص سفـ ًَالقً ،ؼـجت ثـِ خوــثٌـذي ٍ
ًَؿتي هدذد آى دس فشم ؿوبسُي  ٍ 6اسػبل ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى الذامًوبيذ.
 .10افالم هَاسد ؿٌبػبييؿذُي خذيذ ثِ خبًِ ّبي ثْذاؿت خْت هشالجت ٍالذيي ثيوبساى ثش اػبع فلَچبست هشالجت.
 .11خوـثٌـذي هـىالت ٍ اسائـِي ساُحلّـب ٍ پيـٌْبدات ثِ هـشوـض ثْذاؿت ؿْشػتبى.
 .12ثبيگبًي ٍ ًگْذاسي توبم وتبةّب ،خـضٍُّب ،دػتَسالقولّب ٍ ًبهِّبي هذيشيتي دسيبفتي دس آسؿيَ لؼوت هشثَط.
ضـزح وظايف خانـهي بهذاضت
اٍليي ػغح اسائِي خذهبت ثْذاؿتيدسهبًي دس ػغح سٍػتـب خبًِّـبي ثْـذاؿت ّؼتٌـذ وـِ ٍؽبيـف آًْـب دسخلـَف پيــگيـشي اص
ثـشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس هـبثِ ٍؽبيف هشوض ثْذاؿتيدسهـبًي ؿْشي /پبيگبُ ثْـذاؿتي اػت.
دس خبًِّبي ثْذاؿت هؼئَليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ثـِػْذُي پـضؿه هشوض ٍ ٍظيفِي ًظبست ثـب هـبسوت وبسؿٌبػبى ٍ
وـبسداىّـبي ثْذاؿتي هـشاوـض سٍػتـبيي ثـَدُ ٍ اًدـبم فؼبليتّـب ثِػْذُي ثَْسص اػت.

الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبقل تبالػوي دس صٍخيٌي مِ ثِ ّش دليل
(ػذم ؿشٍع غشثبلگشي دس ؿْشػتبى،ػقذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش،افشاد خبسخي هقين
دس مـَس ٍ )...
دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ
 .1آسهايص  CBCدر سى

 MCV < 00و /يا MCH < 22

 MCV ≥ 00و MCH ≥ 22

 .2آسهايص  CBCدر هزد

 MCV < 00و /يا MCH < 22

نیاس به اقذام ديگزي
نیست

 MCV≥ 00و MCH ≥ 22

 .3ارجاع به هزكش بهذاضتيدرهاني ويضهي هطاورهي صنتیک جهت
اداههي آسهايصها بزاساط الگوريتن كطوري

توبم صًبى ؿَّشداس مِ ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ ٍ دس حبل حبضش ثبسداس ّؼتٌذ ثبيذ دس
ّفتِّـبي اٍل ثبسداسي(قجل اص ّ 16فتگي) ثِ پضؿل هشمض ثْذاؿتيدسهبًي اسخبع ؿًَذ ٍ پضؿل ثشاي آًْب دسخـَاػت ً CBCوبيذ .پغ
اص دسيـبفت ًتيدِي  CBCدسصـَستي مِ اًذمغّـب دس صى( )MCH ≤ 27 ٍ MCV ≤ 80ثبؿـذً ،يـبص ثِ اقـذام ديگش ًيؼت؛ ٍلي دسصـَستي
مـِ يني يب ّش دٍ اًـذمغ موتش اص حـذٍد اجيؼي ثـبؿذ( /ٍ MCV < 80يب  ،)MCH < 27ضشٍسي اػت ؿَّش ًيض ثشسػيؿَد .اسائِي
پغخَساًذ خْت ااالع ٍ پيگيشي ثؼذي ضشٍسي اػت.
دسصَستي مِ دس  CBCاًدبمؿذُي هشثَط ثِ ؿَّش ،اًذمغّب ّش دٍ دس حذٍد اجيؼي ثبؿذ(ً ،)MCH ≤ 27 ٍ MCV ≤ 80يبص ثِ اقذام ديگشي
ًيؼت؛ ٍلي دسصَستي مِ يل يب ّش دٍ اًذمغ هزمَس دس ؿَّش موتش اص حذٍد اجيؼي ثبؿـذ( /ٍ MCV<80يب  ،)MCH<27ثـبيـذ دس اػـشع
ٍقت خْت اداهـِي ثـشسػي ثـشاثـش الگَسيتن مـَسي هشاحل اًدبم آصهـبيؾّـبي تبالػوي ثـِ هشمض هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبى
اسخبعؿًَـذ.
دس توبم هـَاسدي مِ ًيبص ثـِ اسخـبع صى يـب ؿـَّش ٍ يب ّش دٍ ثبؿـذ ،دس هٌباق سٍػتبيي اص فشم اسخبع هَخَد دس ًظبم ؿجنِ اػتفبدُ ٍ
دس هٌباق ؿْشي ثِ سٍال خبسي اقذامهيؿـَد.
تذكز 2هتخصصبى صًبى ٍ صايوبى ،پضؿنبى ػوَهي ٍ هبهبّبي آهَصؽديذُ هيتَاًٌذ ضوي آهَصؽ هؼتقين (دس صٍخيٌي مِ ثِ ّش دليل دس
صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ) ،آًْب سا ثِ ًضديلتـشيي ٍاحذ ثْذاؿتي هحل ػنًَت صٍجّب اسخبعًوَدُ ٍ يب دسصَست
توبيل توبم فؼبليتّبي هزمَس سا اًدبمدٌّـذ ٍ دسصَست ًيـبص ًؼجت ثـِ اسخـبع صٍج ثِ هشمض هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبى اقذامًوبيٌـذ.

CBC

MCH≥27وMCV≥80

MCH<27 يا/ وMCV<80

CBC

MCH≥27وMCV≥80

MCH<27 يا/وMCV<80

HbA2

 در يك يا هردو نفرHbA2≤3.5

 طبيعيHbA2

(

 در زوج7>HbA2>3.5

هزاحل هختلف الگوريتن كطوري هـزاحـل انجـام آسهـايصهاي تاالسوي(جهت ضنـاسـايي سوجهـاي ناقـل تاالسوي)

هشحلِي اٍل
اًدبم آصهبيؾ  CBCدس هشد:

▪
▪

اگش  MCH ≥ 27 ٍ MCV ≥ 80ثبؿذً ،يـبص ثِ الذام ديگشي ًجـَدُ ٍ گَاّي اصدٍاج كبدس هي گشدد.
دسكَستي وِ  /ٍ MCV < 80يب  MCH < 27ثبؿـذ ،آصهبيؾ  CBCدس صى اًدبمهيؿَد.

هشحلِي دٍم
آصهبيؾ  CBCدس صى:

▪
▪

اگش  MCH ≥ 27 ٍ MCV ≥ 80ثبؿذً ،يـبص ثِ الذام ديگشي ًجـَدُ ٍ گَاّي اصدٍاج كبدس هي گشدد.
اگش /ٍ MCV < 80يب  MCH < 27ثبؿـذ ،هيـضاى  HbA2ثـِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي دس هشد ٍ صى(ّش دٍ) اًذاصُگيشيهيؿَد.

هشحلِي ػَم
اًذاصُگيشي هيضاى  HbA2ثِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي دس هشد ٍ صى:

▪

اگـش دس هـشد ٍ صى ّش دٍ  7 > HbA2 > 3/5ثبؿذ ،دس ايي كـَست هشد ٍ صى ّش دٍ ًبلـل ػبلن تبالػوي ثـَدُ ،ثٌـبثـشايي هــبٍسُي
ٍيـظُي تبالػوي اًدبمهيؿـَد.

▪

دسكَستي وِ  HbA2 ≤ 7ثبؿـذ ،فـشد هـىَن ثـِ  HbS ٍ G ،E ،Cهيثبؿذ وِ ثشاي تـخيق لغقي الصم اػت ،الىتشٍفـَسص اػتبت
ػلَلـض ٍ ػيتـشات آگبس اًدبمؿـَد .ثٌبثشايي دس ايي هشحلِ ثبيؼتي ثب ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ هـبٍسُ گشدد.

▪

اگش دس يىي يـب ّـش دٍ  HbA2 ≤ 3/5ثبؿذ ،ثب تَخِ ثِ ؿشايظ هَخَد ثشاي فـشد يـب ّـش دٍ دس خلَف اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي ٍ/يب
آّي دسهبًي ثشاي فشد تلوين گيشي هي گشدد.

هشحلِي چْبسم
اًدبم آصهبيـبت تىويلي /آّي دسهبًي
دس ايي هشحلِ دٍ هؼيش ثشاي اداهِ ثشسػي صٍخيي ٍخَد داسد:
الف) اًجام آّي درهاًي
 .1ثقذ اص اًدبم هـبٍسُ ٍ اعويٌبى اص ايٌىِ صٍخيي دس خلَف ًحَُ هلشف لشف آّي ٍ همبثلِ ثب فَاسم آى وبهال آگبُ ٍ
هؼلظ ؿذُاًذ ،لشف آّي تدَيض هيؿَد.
 .2هذت صهبى آّي دسهبًي ػِ هبُ هي ثبؿذ .دس پبيبى هبُ اٍل اًذوغ ّب ثشسػي هيؿَد ٍ دس كَست هـبّذُ ثْجَد حذالل يه
گشم دس دػي ليتش هيضاى ّوَگلَثيي ،آّي دسهبًي ثشاي  2هبُ ديگش اداهِ هييبثذ ٍ ًْبيتب ثب ثشسػي هدذد اًذوغ ّبي خًَي دس
پبيبى ػِ هبُ دسهبى ،دس كَست ًشهبل ثَدى ًتبيح ،آّي دسهبًي خبتوِ هي يبثذ ٍ ثش اػبع «الگَسيتن وـَسي هشاحل اًدبم
آصهبيؾ ّبي تبالػوي» ثشاي صٍخيي تقييي تىليف هي ؿَد( .دس خلَف آّي دسهبًي ثشاي هَاسد ون خًَي فمش آّي ثِ
دػتَسالقول دسهبى فمش آّي هشاخقِ گشدد).
دس هٌبعمي وِ ونخًَي فمش آّي دس هشداى ؿبيغ ًيؼت ،چٌبًچِ دس هشد ٍ HbA2 ≥ 3/5لي دس صى  HbA2 > 3/5ثبؿـذ ،هيتَاى اص دسهبى
فمش آّي هشد كشف ًظش وـشد ٍ خْت تلوين گيشي دس خلَف ٍضؼيت ًْبيي صٍج ثب ّوبتَلَطيؼت هٌتخت هـَست ًوَد.
آصهبيـگبُ ٍيظُي آصهبيؾّبي تبالػوي هيتَاًذ هشاحل اٍل ،دٍم ٍ ػَم سا ثشاػبع الگَسيتن اًدبمدّذ .تفؼيش آصهبيؾّب ،دسهبى فمش آّي ٍ
ػبيش الذامّـب دس هـشاحل ثؼذي(چْبسم ٍ پٌدن) ًظيش دسخـَاػت آصهـبيؾّـبي تىويلي فمظ ثِػْـذُي پـضؿه هـبٍس اػت.

 .3دس سًٍذ پيگيشي آّي دسهبًي پضؿه هـبٍس طًتيه هيتَاًذ دس كَست لضٍم دس پبيبى ّش هبُ اًذوغ ّبي خًَي سا ثشسػي
ًوَدُ ٍ دس كَست اكالح آىّب ،دس خلَف تقييي تىليف صٍج تلوينويشي ًوبيذ.

ب) اًجام آزهايؽات تنويلي
دس كَستي وِ صٍخيي ثقذ اص دسيبفت هـبٍسُ ،توبيلي ثشاي آّي دسهبًي ًذاؿتِ ثبؿٌذ هيتَاًٌذ ثب ّضيٌِ ؿخلي خَد هؼيش آصهبيـبت
تىويلي سا ثِ ؿشح صيش اًتخبة وٌٌذ.
دس ايي هؼيشآصهبيؾ ّبي تىويلي صيش تَػظ هـبٍس طًتيه ثشاي صٍخيي دسخَاػت هيؿَد:
 آصهبيؾ فشيتيي
 الىتشٍفَسص ّوَگلَثيي (ؿبهل ثشسػي )HbF
اًدبم آصهبيؾ فشيتيي ثشاي توبم افشاد تَكيِ ًويؿَد ٍ اًدبم ايي آصهبيؾ تٌْب دس هَاسد فذم پزيشؽ ثيوبس ثشاي آّي دسهبًي (ثِ داليل
پضؿىي يب ػبيش هـىالت هْن) هيثبؿذ.


دس كَستي وِ ّوَگلَثيي  Fدس ّش دٍ ًفش هؼبٍي يب ثيـتش اص  %3ثبؿذ صٍج هـىَن پش خظ ّؼتٌذ ٍ( .اگش دس فيي حبل ٍضقيت
فشيتيي ايـبى گَيبي فمش آّي ثبؿذ كشفب خْت سفبيت اخالق پضؿىي افشاد آّي دسهبًي هيؿًَذ).



دس كَستي وِ ّوَگلَثيي  Fدس يىي يب ّش دًٍفش ووتش اص  %3ثبؿذ ٍ ٍضقيت فشيتيي ايـبى گَيبي فمشآّي ثبؿذ ػِ هبُ آّي
دسهبًي اًدبم هيؿَد ٍ ثب ثشسػي هدذد اًذوغّبي خًَي ،تقييي تىليف صٍخيي ثش اػبع «الگَسيتن وـَسي هشاحل اًدبم
آصهبيـبت تبالػوي» كَست گيشد.





دس كَست ًيبص ثِ تؼييي هيضاى  HbA2ثشاي فشدّ ،ضيٌِ اًدبم آصهبيؾ اص فشد دسيبفت هي گشدد ٍ ًجبيذ ّضيٌِ ايي
آصهبيؾ دس صهبى ًوًَِ گيشي اخز گشدد.



 HbA2دس توبهي هشاحل ايي الگَسيتن ثِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي اًدبم هي ؿَد  .سٍؽ الىتشٍفَسص ثشاي تبييذ
ًتبيح حبكل اص سٍؽ ػتًَي اػتفبدُ ؿذُ ٍ دس ؿشايظ هَخَد ثؼٌَاى سٍؽ خبيگضيي پيـٌْبد ًوي ؿَد.



دس اػتبى ّبيي وِ غشثبلگشي ػيىل ػل ثشاي صٍج ّب اًدبم هي ؿَد ٍ CBC ،تؼت حالليت ثشاي ّش دٍ ًفش (صى
ٍ هشد) اًدبم هي گشدد ٍ ثب ًشهبل ثَدى اًذوغ ّبي  MCH ٍ MCVثشاي هشد  ،صى اص ثشسػي خبسج ًـذُ ٍ
ثبيؼتي ّش دٍ ًفش اص ًظش ًبلل ثَدى تبالػوي ثشسػي گشدًذ.

هؽاٍرُ تا ّواتَلَيعت در هعير اًجام آزهايؽات تنويلي:

دس كَستي وِ هـبٍس طًتيه ًيبص ثِ هـَست ثب ّوبتَلَطيؼت داؿتِ ثبؿذ هيتَاًذ ايي هـَست سا ثِ كَست تلفٌي ثِ اًدبم ثشػبًذ .سًٍذ
اخشايي هـَست تلفٌي ثبيذ لجال تَػظ هقبًٍت ثْذاؿتي ثب ّوبتَلَطيؼت ّبي هٌتخت هـخق ٍ افالم ؿذُ ثبؿذ .دس كَستي وِ هـبٍس
طًتيه ثِ داليل خبف ،اسخبؿ حضَسي صٍخيي سا ثِ ّوبتَلَطيؼت ضشٍسي ثذاًذ هيتَاًذ الذام ثِ اسخبؿ صٍخيي ًوبيذ .ثقذ اص اخز
هـَست اص ّوبتَلَطيؼتً ،تيدِ ًْبيي ثبيذ اص عشيك هـبٍس طًتيه ثِ صٍخيي افالم ؿَد.


ؼيَُ پيگيري زٍجيٌي مِ در هعير آزهايؽات تنويلي تررظي هيؼًَذ ٍ ٍضعيت فريتيي ايؽاى گَياي فقرآّي هيتاؼذ ٍ ًياز
تِ آّي درهاًي دارًذ:

پضؿه هـبٍس هيتَاًذ ثقذ اص هـبٍسُ ًؼجت ثِ كذٍس گَاّي اصدٍاج ايي گشٍُ الذام ًوَدُ ٍ ّوضهبى آّي دسهبًي سا خْت صٍخيي آغبص
ًوبيذ .دس ايي كَست پيگيشي صٍج ثقذ اص اًدبم آّي دسهبًي ٍ عجمِ ثٌذي ًْبيي ٍضقيت صٍج دس پبيبى دسهبى ثِ فْذُ تين هـبٍسُ

طًتيه ؿْشػتبى هيثبؿذ ٍ ايـبى حك ًذاسد تب تقييي تىليف لغقي ايـبى سا ثِ تين هشالجت هقشفي ًوبيٌذ( .هذت صهبى لبثل لجَل ثشاي
تقييي ٍضقيت ًْبيي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هبُ هيثبؿذ .دس خلَف هَاسد خبف ٍ اػتثٌب حذاوثش تب ؿؾ هبُ ثبيؼتي تقييي ٍضقيت
ًْبيي كَست گيشدً .حَُ پيگيشي صٍخيي تلفٌي خَاّذ ثَد).

تبصره ها و نكات مهم در خصوص الگوريتم كشوري غربالگري بتاتاالسمي و ساير قسمت هاي اجرايي برنامه
 دس ثشًبهِ غشثبلگشي وـَسي پيـگيشي اص ثشٍص ثتبتبالػوي ،تين هـبٍسُ طًتيه افشادي سا ثشاي تفؼيش آصهبيؾ ّب ٍ اًدبم هـبٍسُ هـي
پزيشًذ وِ هـخلبت فشد دس لؼوت پزيشؽ ثجت گشديذُ ٍ احشاص َّيت ؿذُ ثبؿذ.
 دس اػتبًْبي ثب ؿيَؿ ون يب هتَػظ تبالػوي  ،ثبيؼتي آصهبيؾ  CBCصٍخيي دس ّوبى سٍص هشاخقِ اًدبم گشدد .دس ايـي اػـتبًْب اثتـذا
ًوًَِ خَى اص هشد تْيِ ؿذُ ٍ ثشسػي هي گشدد .دسكَست پبييي ثَدى هيضاى /ٍ MCVيب  MCHدس هـشد ،اص صى ًوًَـِ خـَى تْيـِ
ؿذُ ٍآصهبيؾ اًدبم هي ؿَد.
 دس اػتبًْبي پش ؿيَؿ دس هشاوضي وِ تشاون هشاخقِ وٌٌذُ پبييي هي ثبؿذ ّوبًٌذ اػتبًْبي ثب ؿيَؿ هتَػظ ٍ پبييي الذام هي گشدد ٍلي
دس هشاوض ثب ثبس هشاخقِ ثبال وِ اهىبى اًدبم آصهبيؾ دس ّوبى سٍص همذٍس ًجَدُ ٍ آصهبيؾ دس سٍص ديگش اًدبم هي گـشدد ّـن صهـبى اص
هشد ٍ صى ًوًَِ خَى تْيِ ؿذُ ٍ دس كَست پبييي ثَدى هيضاى /ٍ MCVيب  MCHدس هشد ً ،وًَِ خَى صى ثشسػي هي گشدد.
 حدن ًوًَِ خَى تْيِ ؿذُ دس آصهبيـگبُ ثشاي اًدبم  CBCثبيؼتي ثِ اًذاصُ اي ثبؿذ وِ دس كـَست ًيـبص ثـِ ثشسػـي  HbA2ثـشاي
فشد ،اص ّوبى ًوًَِ خَى اٍليِ(ثب حفؼ ؿشايظ ًگْذاسي) اػتفبدُ گشدد ٍ اص ًوًَِ گيشي هدذد اويذا خَدداسي ؿَد.
 دس ّش اػتبى حذالل يه آصهبيـگبُ هشخـ(دٍلتي ٍ/يب خلَكي) ثشاي اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي(فـشيتيي ٍ الىتشٍفـَسص) هــخق
هي ؿَد وِ الصم اػت ؿشايظ اسػبل ًوًَِ اص آصهبيـگبُ غشثبلگشي ؿْشػتبًْب ثِ آصهبيـگبُ هـزوَس ٍ دسيبفـت خـَاة آصهـبيؾ ّـب
ثشاي آصهبيـگبُ غشثبلگشي هْيب گشدد.
هؼئَليت توبهي آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس آصهبيـگبُ هشخغ تؼييي ؿذُ ،دسيبفت ًتبيح آصهبيؾّب ٍ خَاثذّي ًْبيي ثِ هشاخؼيي
لضٍهبً ثِ ػْذُ آصهبيـگبُ غشثبلگشي تبالػوي ؿْشػتبى هيثبؿذ.

 دس ّش اػتبى الصم اػت يه ّوبتَلَطيؼت ثِ فٌَاى ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ هــخق ؿـذُ ٍ دس كـَست لـضٍم ثـشاي اًدـبم
هـبٍسُ حضَسي/غيشحضَسي صٍخيي ثِ ايـبى اسخبؿ گشدًذ.دس هغت،وليٌيه يبثيوبسػتبى هحل اؿتغبل ّوبتَلَطيؼـت ،الصم اػـت
ثشاي صٍخيي اسخبؿ ؿذُ اص ػَي هشوض هـبٍسُ طًتيه اٍلَيت دسًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ فمظ يه ّضيٌِ ٍيضيت اص صٍج اخز گشدد.

 دس آصهبيـگبُ غشثبلگشي ،آصهبيـگبُ تىويلي ٍ يب تَػظ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ًجبيذ دس خلَف ٍضقيت ًْبيي صٍج ّب اؽْـبس
ًؾش ؿَد (ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثبيذ پضؿه هـبٍس سا ثشاي اًدبم هـبٍسُ ًْبيي ساٌّوبيي ًوبيذ .ايي ؿشايظ هـبًـ ثـشٍص چٌـذ-
گبًگي دس اؽْبس ًؾشّب ؿذُ ٍ ساٌّوبيي صٍج تَػظ پضؿه هـبٍس تؼْيل هي گشدد).



پسؼل هؽاٍر شًتيل تايعتي حتي االهناى از ارجاع زٍجيي تِ ّواتَلَشيعت هٌتخة ترًاهِ اجتٌاب ًوهَدُ ٍ اتْهام ّهاي
هَجَد را تفَرت تلفٌي يا هناتثِ اي تا ايؽاى هغرح ًوايذ ٍ در ـَرت ًياز(تها ًرهر ّواتَلَشيعهت هٌتخهة ) ارجهاع
هعتقين پط از اًجام آزهايػ ّاي تنويلي ٍ رٍيت آى تَظظ پسؼل هؽاٍر شًتيل ـَرت گيرد.



تفوين گيري ًْايي درخفَؾ ٍضعيت زٍج تر عْذُ پسؼل هؽاٍر شًتيل تَدُ ٍ ّواتَلَشيعت ًرر هؽَرتي ٍ علوهي
خَد را تِ ـَرت هنتَب تِ پسؼل هؽاٍر شًتيل ؼْرظتاى اعالم هي ًوايذ .تاميذ هي گردد مِ ّواتَلَشيعهت هٌتخهة
ترًاهِ فقظ ًرر علوي خَد را در خفَؾ ٍضعيت زٍجيي ارجاع ؼذُ اعالم ًوَدُ ٍ از اعالم ًرر درخفَؾ ٍضهعيت

ازدٍاج زٍج  ،هاًٌذ "ازدٍاج تالهاًع اظت" يا "ازدٍاج هاًعي ًذارد" ٍ غيرُ اجتٌاب ًوايذ.


پرداخت تعرفِ ٍيسيت ّواتَلَشيعت در هَارد هؽاٍرُ غيرحضَري تر اظاض ؼرايظ ٍ ضَاتظ ّر داًؽهگاُ تهِ ينهي از
رٍغ ّاي زير ـَرت هي گيرد:
-1عقذ قرار داد تا ّواتَلَشيعت تَظظ داًؽگاُ
ٍ -2اريس ٍجِ تَظظ زٍجيي تِ حعاب تاًني اعالم ؼذُ از ظَي ّواتَلَشيعت

 گَاّي اًدبم آصهبيؾّبي لجل اص اصدٍاج وِ اص ػَي هشوض هـبٍسُ طًتيه كبدس هي گشدد (ثِ ؿشط اػتفبدُ اص فشم اػتبًذاسد) دس
توبهي دفبتش فمذ اػتبى لبثل پزيشؽ هيثبؿذ.
تَخِ ثِ ايي ًىتِ ثؼيبس هْن هي ثبؿذ وِ كذٍس گَاّي لجل اص پبيبى آّي دسهبًي دس كَستي پيـٌْبد هيگشدد وِ صٍج ٍ صٍخِ دس كَست
ًبلل تبالػوي ؿذى ًيض لغؼب تلوين ثِ اصدٍاج داؿتِ ثبؿٌذ .دس كَستي وِ تلوين گيشي ًْبيي دسخلَف اصدٍاج هٌَط ثِ ًتبيح ًْبيي
آصهبيؾ ّب ثبؿذ ثبيذ گَاّي اصدٍاج فمظ دس كَست تؼييي ٍضؼيت ًْبيي صٍخيي كبدس گشدد.

 دسكَستي وِ صٍخي ثقذ اص هشاخقِ ٍ اًدبم آصهبيؾّب ،ثيؾ اص ػِ هبُ ثِ هشوض هـبٍسُ هشاخقِ ًٌوبيٌـذ توـبهي هشاحـل ثـشاي
صٍج هدذدا تىشاس هي گشدد.

در ـَرتي مِ ًتايج آزهايػ  CBCتَظظ آزهايؽگاُ تِ دقت ثثت گرديذُ ٍ قاتل دظترض تاؼذ هي تَاى از ًتايج
آزهايػ ّاي قثلي تراي تررظي ٍضعيت زٍجيي اظتفادُ ًوَد.
 اگـش  HbA2 ≥ 7ثبؿـذ ،فــشد هــىَن ثـِ ثيوـبسي  HbC ،HbE ،HbG ،HbSاػـت وـِ ثـشاي تــخيق لغقـي الصم اػـت
الىتشٍفَسصاػتبت ػلَلض ٍ ػيتشات آگبس اًدبمؿَد ،ثٌبثشايي صٍجّب ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ اسخبؿهيؿًَذ.
 دس هٌغمِّبيي وِ آًوي فمش آّي دس هشداى ؿبيـ ًيؼت هيتَاى اص دسهبى فمش آّي دس هشداى كشفًؾش ًوَد.
 دسكَستي وِ دس يىي اص حبلتّب دس هشد هيضاى  ٍ HbA2 ≤ 3/5دس صى  HbA2 > 3/5ثـبؿـذ ،دسهـبى ونخــًَي فمـش آّـي دس
هشد ثب تَخِ ثِ ساٌّوبي دسهبى فمش آّي ٍ هَاصيي روش ؿذُ دس ايي دػتَسالقول اًدبم ؿَد.

 دسكَستي وِ دس اٍليي  CBCفـشد ونخـَى ثَدُ ٍ همذاس  Hg ≥ 8ثبؿـذ ،هيتـَاى اص اًذاصُگيـشي هدـذد (HbA2دس هشحلـِي
چْبسم الگَسيتن) كشفًؾش وشد.
 دس هَسد صٍخيي ًبلل ٍ هـىَن پشخغش دس ثشٍص تبالػوي  ،يىؼبى الذام هي گشدد (هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي-تىويل تقْـذ ًبهـِ-
تـىيل پشًٍذُ-هقشفي ثِ تين هشالجت ثب فشم ؿوبسُ  – 5اسخبؿ خْت اًدبم )PND
 ثشاي صٍخيي هـىَن ون خغش هـبٍسُ دسخلَف ٍضقيت صٍخيي اًدبم هيؿَد ٍ گَاّي اًدبم هــبٍسُ ثـشاي آًْـب تىويـل
هيگشدد ٍلي صٍخيي ثِ تين هشالجت هقشفي ًوـيگشدًـذ ثلىـِ ثـب تىويـل فـشم «صٍج وـن خغـش» خْـت تــخيق لغقـي ثـِ
ّوبتَلَطيؼت ثشًبهِ هقشفي هيؿًَذ.
 دس كَستي وِ صٍج هـىَن ون خغش پغ اص ثشسػي ٍ اًدبم آصهبيؾّبي الصم تَػظ ّوبتَلَطيؼت هٌتختً ،بلل ثتب تبالػوي
ٍ يب ًبلل آلفب تبالػوي پشخغش تـخيق دادُ ؿًَذّ ،وبتَلَطيؼت ثبيذ آًْب سا هدذداً ثِ تين هـبٍسُ طًتيه هقشفي ًوبيذ تـب دس
هشوض هـبٍسُ ثب فشم ؿوبسُ  5ثِ تين هشالجت هقشفي گشدًذ.
 خضئيبت هشثَط ثِ چگًَگي هذيشيت صٍخيي ون خغش دس ؿيَُ ًبهِ ثشسػي صٍخيي ون خغش –ضويوِ ايي دػتَسالقول -ؿـشح
دادُ ؿذُ اػت.
حؼبػيت ايي الگَسيتن دس ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبلل تبالػوي كذدسكذ ًيؼت ٍ ثشخي هَاسد ًظيش  ،ß silent Thal ،HbHثشخي اًَاع
ّوَگلَثيٌَپبتيّب ،تبالػوي ايٌتشهذيب ٍ  ...ؿٌبػبييًويؿَد.

ًتيجِ تررظي زٍجيي:
 .1يىي يب ّش دٍ فشد ػبلن هيثبؿٌذ وِ دس ايي كَست الذام ديگشي الصم ًجَدُ ٍ گَاّي اصدٍاج كبدس هيگشدد.
ّ .2ش دٍ ًبلل ثتب تبالػوي هيثبؿٌذ وِ دس ايي كَست هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي اًدبم هيگشدد.
ً .3يبص ثِ ثشسػي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج هـىَن ون خغش ٍ هـىَن پشخغش ٍخَد داسد.

هشحلِي پٌدن
ثشسػي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج هـىَن ون خغش ٍ هـىَن پشخغش


دس كَستي وِ يىي يب ّش دٍ فشد دس گشٍُ ثٌذي خذٍل هزوَس دس گشٍُ من خغر دس ثشٍص تبالػوي لشاس گيشًذ هـبٍسُ ٍيظُ دس خلَف
ٍضقيت صٍج كَست گشفتِ ٍ ثِ صٍخيي تَضيح دادُ هي ؿَد وِ احتوبل ثشٍص تبالػوي دس فشصًذاى آًْب پبييي هيثبؿذ لزا پغ اص اًدبم
هـبٍسُ وبهل ،صٍخيي ثب تىويل فشم «صٍخيي ون خغش» ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ هقشفي هي ؿًَذ ٍ دس پبيبى هـبٍسُ ًيبصي ثِ
افالم ايي صٍج ثِ تين هشالجت ًوي ثبؿذ.گَاّي اًدبم هـبٍسُ ثشاي صٍج تىويل ٍ دس هشوض ثبيگبًي هي گشدد.



دس كَستي وِ صٍج دس گشٍُ ثٌذي خذٍل هزوَس دس گشٍُ هـىَن پر خغر دس ثشٍص تبالػوي لشاس گيشًذ هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي كَست
گشفتِ ٍ ّوبًٌذ صٍخيي ًبلل تبالػوي الذام ٍ صٍج ثب فشم ؿوبسُ  5ثِ تين هشالجت هقشفي هي گشدد.

MCV < 80

HbA2 ≤ 3. 5 MCH < 27

M CV≥75

M CV< 75

M CH≥26

M CH< 26

HbA2≥3. 2

HbA2>3. 2

HbF >3

M CV≥75
M CH≥26
HbA2≥3. 2
M CV<75
M CH<26
HbA2>3. 2

HbF >3

د سا يي لؼو ت د سكَ س تي وِ هشد ي ب صىً ب لل ت بالػويثَد ُ ٍع شف ه م بثل ػ بث مِث يو ب سي ت بالػوي د سخَ يـ بًذا ىًضد يه داؿ ت ِ
ث بؿذ ص ٍجث ؼ ٌ َا ى پشخغشع ج مِث ٌذي ه ي گشدد .خَ يـ ب ًٍذ د سخِ يه ػ ج ب س تاػ تا ص :
 : 1دخ تش ػو َ ،پؼش ػو َ ،دخ تشخ بل ِ ،پؼشخ بل ِ ،دخ تشػوِ ،پؼشػوِ  ،دخ تش دا يي  ،پؼش دا يي
ُ ًَ : 2خ بلِ  ُ ًَ،دا ي ي ُ ًَ،ػوَ ًٍَ ُ ػوِ
ص ٍجً ب لل ت بالػوي ّؼ ت ٌذ و ِ ل جال د س ه شاحل 4ٍ 3الگَ س ي تنثش اي آًْ ب تلو ين گ يشي ؿذ ُاػ ت .

تفسير جذول شناسايي زوج مشكوک كم خطر و پرخطر در بروز بيماري بتا تاالسمي ماشور
 .1دس كَستيىِ يىي اص صٍخيي داساي اًذوغّبي  ٍ HbA2≤ 3.2 ٍ MCH ≥26 ٍ MCV ≥75دس الىتشٍ فَسص HbF < 3
ثبؿذ (ثذليل ؿجبّت ثِ الگَي آلفب تبالػوي) ٍ عشف همبثل ثب ّش اًذوؼي اص عيف الگَي آلفب تبالػوي ( اًذوغ ّبي MCV ≥75
ٍ  )HbA2≤ 3.2 ٍ MCH ≥26تب ً ٍ HbF≥3بلل تبالػوي ثتب ثبؿذ ،صٍج ثقٌَاى صٍج ون خغش عجمِ ثٌذي هي ؿَد.
 .2دس كَستيىِ يىي اص صٍخيي داساي اًذوغّبي هـبثِ الگَي ثتب (/ٍ MCV> 75يب /ٍ MCH> 26يب ) HbA2 < 3.2
ثبؿذ ٍ عشف همبثل داساي اًذوغّبي /ٍ MCV> 75يب /ٍ MCH> 26يب  ٍ HbA2 < 3.2يب ًبلل تبالػوي ثتب ثبؿذ ثِ
فٌَاى صٍج پش خغش عجمِ ثٌذي هيؿَد.
 .3دس كَستيوِ يىي اص صٍخيي داساي اًذوغّبي هـبثِ الگَي ثتب (/ٍ MCV> 75يب /ٍ MCH> 26يب ٍ )HbA2 < 3.2
عشف همبثل دس الىتشٍفَسص اًدبم ؿذُ داساي  HbF≥3ثبؿذ صٍج ثقٌَاى پش خغش عجمِثٌذي هيؿَد.

اقذامات تيم مشاوره شنتيك در خصوص گروههاي مشكوک پرخطر و كم خطر در بروز تاالسمي


زٍجيي هؽنَك پرخغر در ترٍز تاالظوي:

دس گشٍُ پش خغش ،هـبٍسُ ٍ ثشًبهِ هشالجت اص صٍخيي ّوبًٌذ صٍخيي ًبلل تبالػوي هيثبؿـذ ٍ الـذاهبت هــبٍس طًتيـه ثـشاي ايــبى ؿـبهل:
هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي -تىويل تقْذ ًبهِ -تـىيل پشًٍذُ -هقشفي ثِ تين هشالجت ثـب فـشم ؿـوبسُ ، 5اسخـبؿ ثـِ PND،هشحلـِ يـه دس صهـبى
هٌبػت PND،هشحلِ دٍم ٍ  ...اػت.


زٍجيي هؽنَك من خغر در ترٍز تاالظوي:

دس گشٍُ ون خغش هيضاى خغش ثشٍص تبالػوي هبطٍس ثؼيبس اًذن هيثبؿذ وِ ايي هَضَؿ عي فشايٌذ هـبٍسُ ثِ صٍخـيي افـالم هـيؿـَد ٍ ايـي
صٍخيي ًيبص ثِ هشالجت تَػظ تين هشالجت ًذاسًذ ٍ ثشاي ثشسػي ثيـتش ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت هقشفي هي گشدد ٍ دس كَست ًيـبص ثـِ اًدـبم
آصهبيؾ طًتيه ،اسخبؿ تَػظ ّوبتَلَطيؼت كَست هي گيشد.
الذاهبت هـبٍس طًتيه ثشاي ايـبى ؿبهل  :هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي ون خغش دس ثشٍص تبالػوي – تىويل فشم گَاّي اًدبم هـبٍسُ  -فذم هقشفـي
ثِ تين هشالجت ٍ هقشفي ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت اص عشيك فشم «ثشسػي صٍخيي ون خغش» خْت تـخيق لغقي اػت .

1

ثي خغشدس
ثشٍص تبالػوي

يىي يب ّش دٍ ًفش داساي اًذوغ ّبي
عجيؼي هي ثبؿٌذ.

2

ون خغشدس
ثشٍص تبالػوي

صٍخيي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج
ون خغش ٍ پشخغش دس ثشٍص ثيوبسي ثتب
تبالػوي هبطٍس ،دس لؼوت ون خغش
لشاسگشفتِ اػت.

ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض هـبٍسُي طًتيه
هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي ون خغش
كذٍسگَاّي اًدبم هـبٍسُ طًتيه ٍيظُ صٍخيي هـىَن ون خغش دس ثشٍص تبالػوي هبطٍس
كذٍس گَاّي اصدٍاج
هؼشفي ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثب تىويل فشم «ثشسػي صٍخيي ون خغش» خْت اداهِ ثشسػيّب پغ
اص اًدبم هـبٍسُ

3

پشخغشدس
ثشٍص تبالػوي

صٍخيي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج
ون خغش ٍ پشخغش دس ثشٍص ثيوبسي ثتب
تبالػوي هبطٍس ،دس لؼوت پشخغش
لشاسگشفتِ اػت.

ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض هـبٍسُي طًتيه
هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي پش خغش
اخز تؼْذ ًبهِ اص صٍخيي دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج
تىويل فشم ؿوبسُ  5خْت هؼشفي صٍج ثِ هشوض ثْذاؿت ٍ تين هشالجت  ،دس كَست تلوين ثِ
اصدٍاج
كذٍس گَاّي اصدٍاج دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج

4

ًبلل تبالػوي

ثش اػبع الگَسيتن وـَسي اًدبم
آصهبيؾّبي تبالػوي ّ ،ش دٍ ًفش ًبلل
ثتبتبالػوي هي ثبؿٌذ.

ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض هـبٍسُي طًتيه
هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي ًبلل تبالػوي
اخز تؼْذ ًبهِ اص صٍخيي دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج
تىويل فشم ؿوبسُ  5خْت هؼشفي صٍج ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ٍ تين هشالجت ،دس كَست
تلوين ثِ اصدٍاج
كذٍس گَاّي اصدٍاج دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج

5

ػذم هشاخؼِ

ؿبهل صٍخيٌي اػت وِ ثِ ّش دليل دس
هشحلِ اي اص اًدبم غشثبلگشي ثِ تين
هـبٍسُ هشاخؼِ ًٌوَدُ ٍ ّوىبسي ٍ
استجبط خَد سا ثب تين هـبٍسُ لغغ
ًوَدُ اًذ.

6

دس حبل تؼييي
ٍضؼيت

صٍخيٌي وِ فؼال تـخيق لغؼي دس
هَسدؿبى كَست ًگشفتِ ٍ يب ايي وِ
تـخيق لغؼي ؿذُ ٍلي صٍخيي دس
خلَف اًلشاف يب اصدٍاج تلوين
گيشي ًْبيي ًىشدُ اًذ ٍ ّوىبسي خَد
سا ثب تين هـبٍسُ حفظ ًوَدُ اًذ.

كذٍس گَاّي اصدٍاج

ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض هـبٍسُي طًتيه
اػالم هَاسد ػذم هشاخؼِ دس صٍخيي اػتشاتظي ػَم ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثلـَست تلفٌـي ٍ
هىبتجِ اي

ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍخيي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض هـبٍسُي طًتيه
پيگيشي ٍضؼيت صٍج تب تؼييي تىليف ًْبيي ٍ تلوين گيشي ًْبيي تَػظ صٍخيي دس هذت ػِ هبُ
تَػظ تين هـبٍسُ طًتيه.اّويت پيگيشي ػشيغ ثشاي صٍخيٌي وِ ثذٍى تؼييي تىليف ًْبيي ٍ ثب
تبييذ تين هـبٍسُ اصدٍاج وشدُ اًذ ثِ هشاتت ثيـتش هي ثبؿذ ٍ دس هذت صهبى وَتبُ تش ثبيذ پيگيشي ّب
كَست گيشد.
(هذت صهبى لبثل لجَل ثشاي تؼييي ٍضؼيت ًْبيي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هبُ هي ثبؿذ.دسخلَف
هَاسد خبف ٍ اػتثٌب حذاوثش تب ؿؾ هبُ ثبيؼتي تؼييي ٍضؼيت ًْبيي كَست گيشدً .حَُ پيگيشي
صٍخيي تلفٌي خَاّذ ثَد).

تفبٍت پيگيشي هَاسد ػذم هشاخؼِ ثيؾ اص ػِ هبُ دس اػتشاتظي اٍل ٍ ػَم:


ػـذم هشاخؼِ دس اػتشاتـظي اٍل ثِ پيگيشي تـَػظ هـشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ًيـبص ًذاسد.



ػذم هشاخؼِ دس اػتشاتظي ػَم ثِ پيگيشي تَػظ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ًيبص داسد .ايي پيگيشي ثـِكَست تلفٌـي ٍ يــب هىبتجــِي
اداسي ٍ ثب هـبسوت هشاوض ثْذاؿتيدسهبًي هشثَط اًدبمهيؿَد ٍ ًيبصي ثِ گضاسؽ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿـتي داًــگبُ /داًــىذُ ٍ هشوـض
هذيشيت ثيوبسيّب ًيؼت.

چبست ٍظبيف هشامض ثْذاؿتيدسهبًي ؿْشي /پبيگبُ ثْذاؿتي /خبًِي ثْذاؿت

سوجهاي نـاقـل/هطكوك پزخطز تاالسوي
بیوـاراى
گزوههاي هذف در آهوسش

 .1هـشاقجت ٍيــظُي صٍجّــبي ًـبقـل تـبالػـوي ثشاػبع
فلَچبست هشثَط
 .2اسخبع صٍجّـبي ًـبقـل ٍاخـذ ؿـشايط ثـِ هـشمـض ثْذاؿتيدسهبًي
ٍيظُي هـبٍسُ طًتيل خْت اًدبم هشحلِي اٍل (PNDدسصَست ػذم
هشاخؼِي قجلي)
 .3اسخبع صٍجّبي ًبقل ثِ هـشمـض ٍيـظُي هـبٍسُي تـبالػوي خْت
اًدبم هـشحلـِي دٍم (PNDحذٍد ّفتـِي  10ثـبسداسي)
 .4پيگيـشي ًتيدـِي  ٍ PNDپيگيـشي اًدـبم ػـقط دسصَست اثتالي
خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس(حذامثش تب ّفتِي  16ثبسداسي)
 .5اسخبع صٍجّبي ًبقلي مِ توبيل ثِ ثبسداسي ًذاسًذ ،خْت اًدبم
ٍاصمتَهي يب تَثنتَهي

 .6ثـشسػي  ) MCH-MCV ( CBCتوـبم صًـبى ثـبسداس (اصدٍاخي
قجل اص آغبص غشثبلگشي دسؿْشػتبى)
 .7اسخبع توبم صًـبى ٍاخذ ؿـشايط ثشاػـبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبقل
تبالػوي دس هضدٍخيي قجل اص آغبص غشثبلگشي دس ؿْشػتبى خْت اًدبم
)MCH-MCV(CBC

 .8ؿٌبػبيي صًبى هـنَك ثِ تبالػوي هيٌَس(ػبلن ًبقل) ٍ اسخـبع
ؿـَّش آًْب خْت اًدـبم آصهبيؾ )MCH-MCV(CBC

 .9اسخبع صٍجّـبي ثبسداس يب هتوبيل ثِ ثبسداسي مِ ثِ ّش دليل دس صهبى
اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ  ،ثـِ هـشمـض
ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُي تبالػوي
 .10پيگيشي اًدبم ٍامؼيٌـبػيـَى ثيوبساى تبالػوي
 .11هشاقجت اص ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي ؿٌبػبييؿذُي خذيذ
 .12اسخـبع ٍالـذيي ثيوبساًي مـِ فـشصًـذ ثيوبس آًْـب فَتؿـذُ(فؼالً
فـشصًـذ هجتال ثـِ تـبالػوي هـبطٍس ًذاؿتِ ٍ توبيـل ثِ
ثچِداسؿـذى داسًذ) ثـِ هشمض ثْذاؿتيدسهبًي ٍيظُي هـبٍسُ
طًتيل

 .1آهَصؽ صٍجّـبي ًبقل ٍ پشخطش تبالػوي

 .1دسج دٍ ػتبسُي قشهض دس دفتش هشاقجت هوتذ تٌظين خـبًــَادُ

 .2آهـَصؽ صٍجّـبي ًـبقـل (داساي  2فـشصًـذ ػبلن ٍ يب ثيـتش)

ًَ .2ؿتي اصطالح صٍج ًبقل/هـنَك پشخطش تبالػوي دس ػتَى

دسخصَف اّويت ٍ لضٍم اػتفبدُ اص سٍؽّبي هطوئي ٍ دائوي
پيـگيشي اص ثـبسداسي
 .3آهـَصؽ صٍجّـبي ًـبقـل (ثذٍى فشصًذ يب موتش اص  2فشصًذ ػبلن)
دسخصَف اّـويت ٍ لــضٍم اػتفـبدُ اص سٍؽّـبي هطوئــي ٍ
غيـشدائـوي پيـگيـشي اص ثـبسداسي

هـالحظبت دس صفحـِي دٍم پـشًٍذُي خـبًَاس
 .3ثجت هـَاسد ؿٌـبختِؿذُي ثيوبسي تبالػوي هبطٍس دس ػتَى
هالحظبت صفحِي دٍم پـَؿِي خـبًـَاس
 .4ثبيگبًي فـشم ؿـوبسُي  5دس ًـبهِّـبي ٍاسدُ
 .5تنويـل ٍ اسػــبل فـشم ؿوبسُي ّ(6ش ػـِ هبُ)

 .4آهَصؽ ٍ تـَيق صٍجّبي ًبقل ثِ ثيوِؿذى.
 .5آهــَصؽ داًـؾآهــَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼــش
ػـــبل ػـــَم دثيـشػتبى ثشاػبع اشح ٍ دػتـَسالؼول هشثَط
 .6آهَصؽ افشاد صبحت ًفَر دس هحلِ يب سٍػتب
 .7آهـَصؽ ػـبقـذاى هحـلي ثِهٌظَس خلت هـبسمت آًْب دس ساػتبي
اًدبم ػقذ(دائن ٍ يب هـَقت) پغ اص اًدـبم آصهبيؾّـبي تـبالػوي

 .8آهَصؽ ػوَم خـبهؼِ
 .9آهــَصؽ ثيــوـبساى ٍ خـبًـَادُي آًْـب خـْت هشاخؼِي هٌظن
ثِ هشمض تضسيق خَى ٍ ضشٍست اخشاي دػتَسات داسٍيي

تذكزً :ؼخِي دٍم فـشم ؿوـبسُي  6ثـِ ّوشاُ ػـبيش فشمّبي
آهبسي ثبيگبًيؿَد.

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثب ػبيش سٍؿْب

آيب فشصًذ
ػبلن داسد

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ دس غشثبلگشي پيؾ اص
اصدٍاج

خيش

اًدبم هشحلِي اٍل PND

ثلي
اًدبم هشحلِي دٍم  PNDپغ اص ٍلَع
ثبسداسي(ّفتِي  10ثبسداسي)
تَكيِ ثِ اػتفبدُ اص
ٍػيلِي هغوئي
پيـگيشي اص ثبسداسي
آيب خٌيي هجتال ثِ
تبالػوي هبطٍس
اػت

ثلي

پيگيشي خْت ػمظ
(حذاوثش تب ّفتِي 16
ثبسداسي)

خيش
آيبتوبيل ثِ
داؿتي فشصًذ
ثيـتشداسد

ثلي

هشالجت ٍيظُي ثبسداسي ٍ صايوبى ايوي

خيش
اداهِي هشالجت ثشاػبع دػتَسالؼول
(تب داؿتي  2فشصًذ ػبلن)

آهَصؽ ٍ اسخبع خْت اػتفبدُ اص سٍؽّبي دائوي
پيـگيشي اص ثبسداسي (ٍاصوتَهي ٍ تَثىتَهي)

دس كَستي وِ صٍج هؼشفي ؿذُ ثِ تين هشالجت  ،ثِ ّش دليلي ؿٌبػبيي ًـذُ ٍ يب صٍخيي ّوىبسي الصم سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ هشاتت ثِ ػغح
ثبالتش گضاسؽ هي گشدد.
صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثِ سٍؿْبي صيش:
• صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثب ثشٍص ثيوبسي دس فشصًذاى
• صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثش اػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبلل تبالػوي دس صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا
اًدبم ًذادُ اًذ

