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ثــشٍص ثتـب   مـَسي پيـگيشي اص  ي دػتَسالؼول خبهغ ثشًبهِتدذيذ ًظش چْبسم  متبة حبضش 
خوؼي پشػـٌل ًظـبم    دِّ تالؽقشيت ثِ دٍ  اص اػت مِ ثشگشفتِ اص ًتبيح حبصل تبالػوي هبطٍس

 . ثبؿذ هي دس ػشاػش مـَس ثشًبهِايي  اخشاي هَفق، تحقيقبت ػلوي ٍ ػالهت
 ثتـب  تبالػـوي  ثيوبسي ّـذف اصلي اص تـذٍيي ايي دػتـَسالؼول، هذيشيت دقيق ثـشٍص هـَاسد

ُ ثـب ػٌبيت ٍ يبسي خـذاًٍـذ سحوـبى ٍ ثــب ّوـت ٍ     اهيـذٍاسين. اػت ي ٍاالي ّونـبساى دس   اًگيـض
ثشٍص تبالػوي سا ثب قذست ٍ ػشػت ثيــتشي ثـِ ّوَاٌـبى    مبهل  ، مٌتشلًظبم ػالهتتوبم ػطَح 

 .ػضيض تقذين ًوبيين
ِ  ي غيشٍاگيـش بـّ شيت ثيوبسيـذيـض هـشمـه بي توـبم  ـتقبدّـ ًا ب ٍـب، پيـٌْبدّـ ـشّـ ـًظ اص ًقطـ
 دس ًظــبم ػــالهت  شايي ـَصؿي، پظٍّـــي ٍ اخــ ـمبساى آهــساًــذ  ًظــشاى ٍ دػــت  بحتصــ

دػـتَسالؼول ّـبي   خَاّـوٌذ اػت ايي هشمض سا دس خْت ثْجَد ميفي ذ؛ ثٌبثشايي ـمٌ هي اػتقجبل
 .شهبييذـف  يبسي مـَسي

 
  هقبًٍت ثْذاؿت

 سرآغاز



 

 

 

كـَست آصهـبيـي دس  ػبل، ايي ثشًـبهِ ثـِ 5پيؾ اص آى ثيؾ اص . ي وــَسي پيـگيـشي اص ثـشٍص تـبالػوي آغبصؿـذ ثشًـبهِ 1376دس ػبل 

 .ثَد ّـبي وـَس اخشا ؿـذُ ثـشخي اػتبى

ي طًتيه  اػت وـِ ًؾيش ّـش ثشًـبهِ ًؾبم ػالهتاي اص ادغبم خذهبت طًتيه دس  ي پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس ًوًَِ ادغبم ثشًبهِ
ّبي ّذف دس لبلت يه ػيؼتن وِ ثش ُ  ي گشٍ دس ايي ثشًبهِ آهَصؽ ٍيـظُ. اثضاسّـبي اكلي ًيبصداسددس ػغح خبهقِ، ثِ   ديگش ثـشاي اسائِ

 .سػذ اًدبم هي اػت ٍ ػبالًِ ثِ ادغبم ؿذُ دس ًؾبم ػالهتداسد  ي اصدٍاج تأويذ ّبي خَاى دس آػتبًِ آهَصؽ گشٍُ

ثشاػبع هيضاى خوقيت دس ؿْشّب، . اًذ سيضي ؿذُ ِ ثشًبهِّـبي غشثـبلگشي ًبلليي تبالػوي دس وـَس دس لبلت يه ؿجى آصهبيـگبُ
ّـبي  ّبي غشثبلگشي تـبالػوي سا داسًـذ ٍ اخـشاي دػتَسالقول ّبي خلَكي ٍ دٍلتي وِ اهىبًبت الصم ثشاي اًدبم آصهبيؾ آصهبيـگبُ

. ًوبيٌذ هي  سا عي دٍسُ اي ّبي وٌتشل ويفي اًـذ، ثب الگَي ولي آهَصؽ اص هشوض ثِ هحيظ، آهَصؽ وــَسي پيـگيـشي اص تبالػوي سا پزيشفتِ
آصهبيـگبُ ّبي غشثبلگشي اص عشيك آصهبيـگبُ آهَصؽ ّبي . ؿًَـذ اي هي ٍ اسصيبثي دٍسُ ؿذُّب دس لبلت يه ؿجىِ ػبصهبًذّي  ايي آصهبيـگبُ

  .ٍ اداسات تبثقِ آًْب دس هشاوض اػتبى ّبي وـَس ثِ اًدبم هي سػذ هشخـ ػالهت ّبي

 بي طًتيه ٍـّ بم آصهبيؾـي اكلي ايي ؿجىِ، اًد ٍؽيفِ. ؿذُ اػت تـىيل 1378بل ـاص ػ تاالظوي تؽخيؿ شًتيل ّاي يؽگاُآزها ي ؼثنِ
 ًحَي ثِ ،ّبي ثشًبهِ ّوبٌّگ اػت ّب ٍ ؿجىِ ؿذُ ٍ ثب ػبيش ػيؼتن ادغبمًؾبم ػالهت دس ايي ؿجىِ ًيض . َلذ تبالػوي اػتـتـخيق پيؾ اص ت

 .ذـدّ خَساًذ هي پغ پزيشد ٍ ثِ آًْب سا هي هؼتمش دس هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ٍيظُ هـبٍسُ طًتيه ي هـبٍساى طًتيههَاسد اسخبفي اص ػَ ِـو

بًي ثشحؼت ـدسه ذاؿتيـيه يب چٌـذ هشوض ثّْش ؿْشػتبى دس دس  ّب تينايي . ي طًتيه اػت هـبٍسُ ّبي تيناص  هتـىل ي شًتيل ي هؽاٍرُ ؼثنِ
َست غيـشحضَسي ٍ ـك ّـب ثِ تينّبي ايي  َصؽـآه. اػت تـىيـل ؿـذُ وـبسداى/ اص يه پضؿه ٍ يه وبسؿٌـبع نتيش ـّ. خوقيت هؼتمش ّؼتٌذ

ّبي  هشاتت خْت هشالجت ٍ پيگيشيهـبٍسُ  ثقذ اص. اػتبي ًبلل تبالػوي ـّ ي صٍج ايي ؿجىِ هؼئَل هــبٍسُ .سػذ هي  اًدبم ثِحضـَسي 
 .ؿـَد هي ثقذي افالم

ّبي  سٍؽ خْت اػتفبدُ اصوٌذ ٍ ػپغ آًْب سا  هي ػبلن ّوشاّي اىفشصًذ بـَادُ ثـب تىويل خبًـسا ت ي ًـبلل تبالػويبـّ صٍج ،ي هراقثت ؼثنِ
ثشسػي  اعالفبت، گشدآٍسي آهَصؽ،ثجت ٍ بهلـؿ (PHC)دسهبًي بي ثْذاؿتيـّ شالجت دس ًؾبم ؿجىِـه. دّذ هي  پيـگيشي اص ثبسداسي اسخبؿدائوي 

 .اػت ثِ ػغَح هذيشيتي ًؾبم ػالهت آهبس اسػبلي ٍ دلت كحتبس، ًؾبست ثش ـآه

 

 مقذمـه 



 تاالسمي در ايران پيشگيريي  تاريخچه
( اكفْبى ٍ هبصًذساى، فبسع، گيالى، خَصػتبى)اػتبى وـَس 5ّبي  ىبؿْشػت پيـگيشي اص تبالػوي دس ثشخي اص يِ بهـثشً 1370-1375ّبي  عي ػبل

 .ؿذ  اخشا گزاسدُ كَست آصهبيـي ثِ ثِ

ل ثشاي اصدٍاج ثِ ـشدي غيشًبلـذايي ٍ اًتخبة فـاصدٍاج ٍ پيـٌْبد خ صهبىدس  ّـب ّب، غشثبلگشي صٍج تظي اكلي ثشًبهِ عي ايي ػبلاػتشا
َخِ ثِ ايي ـب تـث ؿيـَُايي  .ذـؿ پيـٌْبدهيثِ آًْب زيشفتٌذ، پيـگيشي اص ثبسداسي ـپ ايي پيـٌْبد سا ًوي ّـب صٍج ٍ اگشاػت  َدُـّبي ًبلل ث صٍج

د  فول ٍخَدًذاؿتِ ؿىل گشفتِدس َلذ ٍ ػمظ خٌيي هجتال ثِ تبالػوي ـتـخيق پيؾ اص ت يِ القيت وِ گضيٌٍ  . َث

بص ـًي 1376بل ـدس ػ. شفتـگ ِ دس ػغح وـَسـبهـِ گؼتشؽ ثشًـتلوين ث ثْذاؿت، دسهـبى ٍ آهـَصؽ پـضؿىيٍصاست  ،1375ش ػبل ـاص اٍاخ
 ٍصاست .ؿذ ؿذت هغشح  ِذ ثـفشصًداؿتي ثِ  ِ ّب ثِ اصدٍاج ٍ فالل صٍجبهِ ٍ اكشاس تقذاد صيبدي اص ـشًدليل گؼتشؽ ث ِ تـخيق پيؾ اص تَلذ ثِـث

بصگـت ـب ثـبى ثـصه ِ ّنـذام وـايي ال. وـشد الـذامَس ـذهت دس وــخ ػشفت ثِ ػبصهبًذّي ايي هتجَؿ ثب ؿٌبػبيي اهىبًبت ثبلمَُ ٍ هَخَد ثِ
بت طًتيه ـػبصهبًذّي خذه. داد ًتيدِگشفتِ ٍ  ؿىل ػشفتِ آٍسي طًتيه دس خْبى ثَد ث شيـ فيـػ يِ َػقـت َس ٍـايشاًي ثِ وـ التحليالى فبسك

شٍص ثتـب  پيـگيشي اصدس وـَس  ّبي پيؾ اص تـَلذ آصهبيؾٍ  ّبي  اي ًوَد وِ دسفيي حبل اص پيچيذگي ٍيظُ يِ ٍاسد هشحلسا هبطٍس تبالػوي ـث
د فشٌّگي خبف ثشخَسداستىٌيىي ٍ   دليلِ ث ّب خبًَادُ ثقذٍ  ؿذ فشاّن غيشهؼتميناػتبًذاسد  يُ ي هـبٍس ايي تشتيت اثتذا اهىبى اسائِ ثِ .َث
َاسد ـب هـذ تـؿ َختـايي اهش ه. دادًذ  ًـبى بلنـذاى ػـشصًـف داؿتيمجبل ثيـتشي ثشاي اػتفبدُ اص آى ٍ ػتا ،طًتيه خذهبتاص  ثشخَسداسي

اهىبى ثشسػي ٍ وٌتشل ثشٍص دس ًؾبم  ،ّب ّب ثِ آصهبيـگبُ صٍج ِ دليل هشاخقِ ثّوچٌيي  .وگيشي يبثذچـ وبّؾ هبطٍس تبالػويخـذيـذ ثتـب 
 . ؿذ هشالجت ثيوبسي ثيؾ اص پيؾ فشاّن

 ؿذُ ٍ تحت ثيوبساى تبالػوي ؿٌبػبيي يُ ثشاػبع ايي اػتشاتظي خبًَاد .يبفتاػتشاتظي دٍم ثشًبهِ فشكت تَػقِ ٍ اػتمشاس 1380دس ػبل 
دس  .ؿًَذ هي ثِ هشاوض تـخيق پيؾ اص تَلذ اسخبؿفشصًذ ػبلن  ثشاي داؿتي ،ذـثبؿٌ ذاؿتِـَستي وِ فشصًذ ػبلن ًـگيشًذ ٍ دسك لشاسهي هـبٍسُ

گشدًذثشًبهِ وليِ ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي دس يه همغـ صهبًي ثشسػي ٍ تقييي تىليف هي تدذيذ ًؾش چْبسم

بل ـػ اٍل يِ ًيو اصظي ـايي اػتشات. ذـؿ هغشحشايي آى ـّبي اخ شفت ٍ فقبليتـشاسگــَسد ثحث لَم ثشًـبهِ هـاػتشاتظي ػ, 1382دس ػبل 
ٍ ذ ـاً وشدُ اصدٍاج( بهِـذى ثشًـؿ بل وـَسيـػ)1376بل ـِ لجل اص ػـو ّبيي صٍج ،ثشاػبع آى. يبفت َؿ اػتمشاسـشؿيـبي پـّ ىـبدس اػت 1384
دس  ثـِ تـبالػوي هـبطٍس ذ هجتالـشصًـف تَلذٍ اص  ذُؿهـبٍسُ ل ثبؿٌذ ـبلـِ صٍج ًـَستي وـب دسكـت هي ؿًَذ شسػيـفشصًذاى ػبلن داسًذ ث/ فشصًذ

هٌغمِ تحت پَؿؾ ّش يه اص داًـگبُ ّبي  هتَػظ عَل هذت دٍساى ثبسٍسي صًبى دس ،دس تدذيذ ًؾش چْبسم ثشًبهِ  .دگشد  خبًَادُ پيـگيشي
ايي اػتشاتظي  ُ ٍ دس كَست اثجبت همشٍى ثِ كشفِ ثَدى،شي دس آى هحذٍدُ ثشسػي ؿذفلَم پضؿىي ٍ ّوچٌيي ػبل ؿشٍؿ ثشًبهِ غشثبلگ

ٍ تبالػوي دس آى هٌبعك ثشٍص ثباليي داسد، اخشاي ايي اػتشاتظي  ثيؾ اص هتَػظ وـَسي اػت دس هٌبعمي وِ عَل دٍساى ثبسٍسي. گشدداخشا هي
 .ثبؿذ يه همشٍى ثِ كشفِ

  ازدواجهاي متقاضي  چگونگي غربالگري زوج
بلل ـثقذ اص اصدٍاج دٍ ًهـبطٍس ِ تبالػوي ـب وِ ثشٍص ًَصاد هجتال ثـخ اص آى. هشػَم اػت ثؼيبس ،صًذگي هْن ي ٍالقِفٌَاى يه  ثجت اصدٍاج دس ايشاى ثِ

 .ثشد بلل ثْشُـً يّب هغوئي ثشاي سديبثي صٍج ساّيَاى ـفٌِ ـاصدٍاج ث ثجت تـَاى اص هي، اػت بسي هقيٌي هوىيـآهثب احتوبل 

بؿ ـاسخ تبالػوي ّبي غشثبلگشي ثِ آصهبيـگبُ ،دفتشخبًِ ثشاي ثجت اصدٍاجّب ثقذ اص هشاخقِ ثِ  وـَسي پيـگيشي اص تبالػوي، صٍج يِ دس ثشًبه
شاي ـُ سا ثؿذ اًدبم ّبي ، ًتبيح آصهبيؾّبي تبالػوي آصهبيؾ الگَسيتن وـَسي 3ٍ  2 ،1 ّـبيِ شحلـبم هـثقذ اص اًدآصهبيـگبُ . ذـؿًَ هي  دادُ

بع الگَسيتن وـَسي ـثشاػ ب اػت ٍ ايي تفؼيشّـ هؼئَل تفؼيش آصهبيؾ ، پـضؿههـبٍسُ تيندس  .دّذ هي اسخبؿ طًتيه هـبٍسُ نيتتفؼيش ثِ 
 .گيشد هي تبالػوي كَست ًبلل يصٍج ّب ييؿٌبػب

 

 ي پيشگيري از بتا تاالسمي ماشور دستورالعمل برنامه
ايي . وٌذ هي اػتبًذاسدّبي پيـگيشي اص تبالػوي دس وـَس سا ثيبى ي ؿـذُ ٍ هدوَفـِ ثـبصًگـشي چْبسمثـبس  ايي ًؼخِ اص دػتـَسالقول ثـشاي

تذٍيي  صيش وبسي هشاحلّبي هذيشاى ٍ وبسؿٌبػـبى ػتـبد هشوضي، داًـگبّي ٍ ؿْشػتبًي ثشًبهِ دس  ًؾش  گيشي فـشاگيـش اص ًمغِ ثب ثْشُدػتَسالقول 
 .اػت ؿذُ

َسدًؾش خْت تغييش دس دػتَسالقول ثشًبهِ ٍ ـدسخلَف هَاسد ه َسـضؿىي وــَم پـبي فلـّ گبُـداًـ توـبمالم اص ـقاػت :1ي  هرحلِ
 .ٍ اسصيبثي ٍ تذٍيي فشهت اٍليِ ّبِ اص تدشث اػتفبدُ



 

 

 

ٍاػظ ثشسػي ّبي فلَم پضؿىي هٌتخت خْت دفَت اص داًـگبُ :2ي  هرحلِ ـگبُ دس ايي هشحلِ. فشهت اٍلِي ٍ تذٍيي فشهت حذ  ّبي فلَم  دًا
 .اًذ داؿتِ ؿشوت ، خَصػتبىّوذاى ٍ ، ؿيشاص، هبصًذساى، خَصػتبىثبثلاكفْبى، پضؿىي 

 .هٌتخت ّبي فلَم پضؿىي فشهت ًْبيي ثب هـبسوت داًـگبُ يِ تْي :3ي  هرحلِ
 .فلَم پضؿىي ػشاػش وـَس ّبي ثحث خوقي ثـب حضَس هذيـشاى ٍ وبسؿٌبػبى داًـگبُ :4ي  هرحلِ
 .ػتبدي داًـگبُ ّبي فلَم پضؿىيآهَصؽ دػتَسالقول ثِ هذيشاى  :5 ي هرحلِ

 .ثبؿذدس ؿشايظ ثْيٌِ هي، هَاسدهذيشيت دليك ثشٍص  ،تذٍيي ايي دػتَسالقول اص ّذف اكلي

 :ّبي ايي دػتَسالقول فجبستٌذ اص اػتشاتظي
ًيشٍّبي  توبمؿذُ ٍ ثب صحوت   هؼتوش افوبل عَس بهِ ثِـشًـَدى ثـث وـَسي چندين سالعي   ايي اػتشاتـظي :(S1)   اٍل اظتراتصي

گبّي ٍ هشوضي هَفك ثِ اػتمشاس  لبثلت يشيهذ دسهبًي ٍ ثْذاؿتي ايي . اػت ؿذُآتي  ّبي صٍجدس  ثشٍص هَاسد وٌتشلثشاي  ػبختبسي ًؾبم يهلجَل داـً
ذُ ػتشاتظيا هـبٍسُ طًتيه ٍ اػتبًذاسدّبي دس ايي اػتشاتظي، بطٍس خْت پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هًَي ـدس دػتَسالقول وٌ .اػت 1ًگش آٌي

 .اػت يبفتِاستمب هشالجت 

ّويي  ٍ ثـِ يبفت  ؿذت وبّؾِ ثشٍص هَاسد دس همغـ صهبًي هحذٍد ث ,اخشاي آىثب  ٍ .اػت 2ًگش ايي اػتشاتظي گزؿتِ :(S2)  اظتراتصي دٍم
ٍ اخشاي آى دس يه همغـ صهبًي ٍ  يبفتِتغييش  ايي اػتشاتظي سٍؽ اخشي ،ػتَسالقولدايي دس  .وشدًذ اػتمجبلثؼيبس اخشاي آى  اصّب  داًـگبُ دليل،

 .تَكيِ ؿذُ اػت

 فذم آغبص غشثبلگشي تبالػوي دس هٌغمِ ثِ دليل ،دس صهبى اصدٍاج وِ سا ييّب صٍج ٍ ؛ًگش اػتِ ـگزؿت ًيض ايي اػتشاتظي :(S3)  اظتراتصي ظَم
 . دّذاًذ پَؿؾ هييي صٍخيي دس هقشم خغش تبالػوي سا ثِ اًدبم ًشػبًذُؿٌبػب يّب آصهبيؾ گشيل ديب ثِ ّش دليٍ 

 :اػت  عولياتي هحَس 6ثش ّبي ثشًبهِ ّوَاسُ هجتٌي  اػتشاتظي توبم

 آهَصؽ  .1
 بلگشي ـغشث ّـبي آصهبيؾ .2

  تـخيق طًتيهآصهبيؾ  .3
 طًتيه يُ هـبٍس .4
 هشالجت .5

 تحميمبت .6

 ايي ًؾبم دسبيي وِ ـّ شسػي دادُـث وـبسٍ  ٍخَدداسدشالجت ـًؾبم ه دس اي ؿذُ شيفي هقيي ٍ تق دس هحذٍدُ عَس خَدوبس گشچِ تحميك ثِا
ي  ّوِ ِثبي هؼتمين ٍ هؼتوش ـّ وِ دادُ دليل آى ـٍِلي ث ,ؿَد هي تلمي ًؾبم تحميمبت ثشًبهِ ،شاػبع ًتبيح هشثَطـث آًْب ٍ عشاحي هٌبػت ؿـذُتَليذ

 ؿذ اص ػَي ديگش ايي هحَس هَخت خَاّذ. ًيبص اػتثشحؼت ضشٍست بى ٍ ـصه ّن كَست ـِثبي همغقي ـّ ثشسػيثِ  ،دّذ ًوي  پبػخ ّب پشػؾ
ذاؿتي وبسوٌبىوِ  گشًذ  ٍ ثَْسصاى ثيؾ اص پيؾ ثب ديذ پظٍّـي ّب ىاوبسد، وبسؿٌبػبى ،هذيشاى ًؾيشدسهبًي ػشاػش وـَس  ْث استمبي هَخت  وِِث ٍلبـي ٌث

ب يبسي خذاًٍذ ـهلون اػت وِ ث ي غيشٍاگيشّب هشوض هذيشيت ثيوبسي .ؾ اص گزؿتِ خَاّذؿذثي ثشًبهِ ٍ تَػقِ ٍ تقويك اػتبًذاسدّبهؼتوش 
وٌتشل  ،هؼتذل ٍ هجتٌي ثش ؿَاّذ هذيشاى اسؿذًؾش خلت ػغَح ٍ ثب  توبماًؼبًي ّوىبساى دس  يِ ثشخؼت يُ سحين ٍ ثب ّوت ٍ اًگيض سحوبى ٍ

دػتَسالقول وًٌَي تؼْيالت ثْتشي سا ثشاي ايي هٌؾَس  داسد ٍ هقتمذ اػت اى تمذينشدم ايشـشفت ٍ لذست ثيـتش ثِ هـب ػـث ثشٍص تبالػوي سا
 .اػت فشاّن آٍسدُ

  

                                                           
1. Prospective  
2. Retrospective  



 

 

 

 
 
 

 ّذف ملي
 .پيـگيشي اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس

 

 اّذاف اختفاـي
 %100ضاى يدس ػشاػش وـَس ثِ ه يًبلل تبالػو يصٍج ّب ييؿٌبػب .1

 %100ضاى يدس ػشاػش وـَس ثِ ه ،ُ ٍاخذ ؿشايظ هشالجتؿذ ييًبلل تبالػوي ؿٌبػب يهشالجت ٍيظُ صٍج ّب .2

 

 :اٍل يهرتَط تِ ّذف اختفاـ يراّثردّا
 هتمبضي اصدٍاج يغشثبلگشي تبالػوي دس صٍج ّب .1

 هيٍاخذ ؿشايظ هشالجت ٍيظُ طًت يثِ تبالػوي هبطٍس خْت ؿٌبػبيي صٍج ّب يغشثبلگشي ٍالذيي ثيوبساى هجتال .2

فذم آغبص غشثبلگشي تبالػوي دس هٌغمِ،فمذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبفي )ثِ ّش دليللجال  وِ ييغشثبلگشي تبالػوي دس صٍج ّب .3
ٍ دس حـبل حبضـش    اًـذ  دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ...( افشاد خبسخي همين دس وـَس ٍ  افشاد هْبخش، خبف،
  .ثبؿٌذ يهثبسداس

 

 ذف اختفاـي اٍلاز ّ ي هرتثظ تا راّثرد اٍلّا فعاليت
 ّـبي  ، وبسوٌبى آصهبيــگبُ غشثـبلگشي آصهـبيؾ   ثَْسص ،وبسؿٌبع، وبسداى هبهب،پضؿه،)دسهـبًي بي هختلف ثْذاؿتيـّ وبسوٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1

 .(يب خلَكيٍ  يثخؾ ّب افن اص دٍلت يِ يول دس تبالػوي پيؾ اص اصدٍاج

هَثش دس خبهقـِ، ػـشدفتشداساى ٍ    ياصدٍاج، سّجشاى، اؿخبف ٍ گشٍُ ّب يدس آػتبًِ  ي، آهَصؽ گشٍُ ّبيٍ آهَصؽ فوَه ياعالؿ سػبً .2
فجـل اص   يؾ ّـب يثِ ٌّگبم خْت اًدـبم آصهـب   ياصدٍاج دس هشاخقِ  يهتمبض يت صٍج ّبيثِ هٌؾَس تشغ... ٍ  يشسػويٍ غ يي سػويفبلذ

 (اصدٍاج يثشا يفجل اص ّش الذاه)اصدٍاج 
ّـبي تبالػـوي، ثشاثـش الگـَسيتن وــَسي ٍ      ي آصهبيؾ وٌٌذُ ثِ آصهبيـگبُ ٍيظُ ٍاج هـشاخقِّـبي تبالػوي دس هتمبضيبى اصد اًدبم آصهبيؾ .3

 .ي تبالػوي ي ٍيظُ تفؼيش ًتبيح آى ثب ًؾش پضؿه هـبٍسُ

 .بصيه دسكَست ًيق طًتيٍ تـخ يليتىو يؾ ّبياسخبؿ خْت اًدبم آصهب .4
ٍ ثجـت     CBCدس دفتش  تبالػوي يُ هـبٍس يُ ٍيظ ـگبُيآصهب ثِ ؾ اص اصدٍاجيپ يؾ ّبيي خْت اًدبم آصهبيهشاخقِ يولثجت هـخلبت  .5

 .تيهبت هشاخقيي ثِ تين هـبٍسُ طًلدفتش ثجت هـخ ه دسين هـبٍسُ طًتيي ثِ تيهـخلبت هشاخق
ٍ هقشفي صٍج ثِ هشوـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى ٍ هشوضثْذاؿـتي      5تىويل فشم ؿوبسُ هـبٍسُ ٍ  تينتَػظ  تبالػوي يُ ظـٍي يُ هـبٍساًدبم  .6

 .هبًي هشثَعِدس

 .بالػويـت يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ ض ثْذاؿتيـشوـافالم فقبليت ههٌؾَس  ـِث 4ي ُ شم ؿوبسـفبل ـٍ اسػتىويل  .7

 
 از ّذف اختفاـي اٍل ي هرتثظ تا راّثرد دٍمّا فعاليت

 .ايي ساّجشد ؿبهل ٍالذيي ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هي ثبؿذ
 ّـبي  ، وبسوٌبى آصهبيـگبُ غشثـبلگشي آصهـبيؾ  ثَْسص ،وبسؿٌبع، وبسداى هبهب، پضؿه،)دسهـبًي ثْذاؿتيبي هختلف ـّ وبسوٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1

 .(يب خلَكيٍ  يثخؾ ّب افن اص دٍلت يِ يدس ول تبالػوي پيؾ اص اصدٍاج، وبسوٌبى ثخؾ تضسيك خَى

 ساّجشد دٍم  يخْت اخشادس ت آى ّب يثِ هٌؾَس تشغ تبالػوي ثيوبساى ٍالذيي ثِ ٍ آهَصؽ ياعالؿ سػبً .2

 .هشثَط دػتَسالقولّذف ثشاثش عشح ٍ  ّبي گشٍٍُ  خبهقِ فوَم آهَصؽ .3

اسخبؿ صٍخيي ثشاي ػتَى ّب ثِ هٌؾَس  يِ يل ثميك خَى ٍ تىويدس فشم هشثَعِ تَػظ هشوض تضس ٍالذيي ثيوبساى تـبالػوي ثجت هـخلبت .4
 اًدبم هـبٍسُ اػتبًذاسد

ي  اهذاف ، راهبردها و فعاليت هاي پيش بيني شذه در بـرنـامـه
 شورپيشگيـري ازبـروز بتـا تـاالسمي مـا

 



 

 

 

 : ؿـشايظ غشثبلگشي ّؼتٌـذ ػجـبستٌذ اصذ ـافشادي وِ دس ايي ساّجشد ٍاخ
 

 صًبى ثبسداسي وِ لجل اص ؿشٍع غشثبلگشي دس ؿْشػتبى اصدٍاج وشدُ اًذ. 
 ػمذ غيش ثجتي، ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش، افشاد خبسخي همين دس )صًبى ثبسداسي وِ ثِ ّش دليل

 .اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ٌّگبم...( وـَس ٍ 

 .بي روش ؿذُ فَق دس كَست داؿتي فشصًذ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ًيبص ثِ اًدبم غشثبلگشي ًذاسًذـّ صٍج
 

 
ثشسػي گشٍّْبي هـخق ؿذُ حذاوثش تب پبيبى ػِ هبِّ اٍل ثبسداسي ثبيذ اًدبم گشدد ٍ خْت ؿٌبػبيي ايي افشاد الصم : تزوش

 .ت دس اٍليي هشاخؼِ صى ثبسداس ػبل اصدٍاج ٍ ػبثمِ اًدبم آصهبيـبت تبالػوي ػَال ؿَداػ

ٍ هقشفي صٍج ثِ هشوـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى ٍ هشوضثْذاؿـتي      5تىويل فشم ؿوبسُ هـبٍسُ ٍ  تينتَػظ  تبالػوي يُ ظـٍي يُ هـبٍساًدبم  .5
 .دسهبًي هشثَعِ

دبم اسخبؿ خْت .6 ل ٍ دٍم ّبيِ لحهش)PND ًا خِ ِث ٍضقيت( ٍا  .ٍالذيي ثب َت
  .الذييٍب تَخِ ثِ ٍضقيت ـث( ٍاصوتَهي ٍ تَثىتَهي) بسداسيـشي اص ثـبي دائوي پيـگيـّ اسخبؿ خْت اػتفبدُ اص سٍؽ .7
 

 از ّذف اختفاـي اٍل ي هرتثظ تا راّثرد ظَمّا فعاليت

فـذم ؿـشٍؿ   )اتفبق هـي افتـذ وـِ ثـِ ّـش دليـل       ييّب بالػوي دس صٍجـشٍص ثيوبسي تـثهَاسد َخْي اص ـتقذاد لبثل تبًِ يثِ ايي وِ ػبل ثب تَخِ
دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ   ...( خبسخي همـين دس وــَس ٍ    غشثبلگشي دس هٌغمِ،فمذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبفي خبف،افشاد هْبخش،افشاد

ِ  بـّ داًـىذُ/  داًـگبُ الصم اػت ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ِ  ثب دس ًؾش گشفتي عَل دٍسُ ثبسٍسي دس هٌغمـ هيـضاى خغـش ثـشٍص     ٍ هحبػـج
  .ًوبيٌذ الذام ي گشٍُ ّبايّبي ًبلل تبالػوي دس  ِ غشثبلگشي ٍ ؿٌبػبيي صٍجـث ،ثيوبسي ٍ اثجبت همشٍى ثِ كشفگي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بليت ّب دس ايي ساّجشد ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذفؼ
 .وبسداى ٍ ثَْسص، بسؿٌبعـو، پضؿه)هختلف ثْذاؿتي بيـّ سدُ وبسوٌبى توبم آهَصؽ .1

 .ّبي خوقي اص سػبًِ يشيثْشُ گثب فوَم خبهقِ يثشا يآهَصؿ يثشًبهِ ّب ياخشا .2

 .ثشًبهِهغلَة دس اخشاي ثْذاؿتي خْت هـبسوت  ييساثغآهَصؽ  .3
افـن اص   بـّـ  ثْذاؿـت ٍ ػـبيش ثخـؾ    ؿبغل دس ثخـؾ  هبهبّبي فوَهي، پضؿىبى ،ٍ صايوبى بىـى صًبهتخلل توبمٍ خلت هـبسوت آهَصؽ  .4

 .هتي آهَصؿي هٌبػتاسػبل اصعشيك  ًؾبم پضؿىي يُ ٍ اداسداًـگبُ دسهبى  هقبًٍت ّوىبسيخلَكي ثب  دٍلتي يب
آصهبيــگبُ  ٍ اسخبؿ آًْب ثِ  ذـًوبيٌ هي شاخقِـه يثْذاؿتي ثِ ٍاحذّبي ثْذاؿت بيّ  وِ خْت هشالجت ثشًبهِ شٍُ ّذفگثبسداس صًبى  توبمآهَصؽ  .5

 .CBC اًدبم هٌؾَس ثِ 1وبًتش لـداساي ػ

يؾ خْـت  بـآصهـ  يِ ثـذيْي اػـت ًتيدـ   . ؿـَد  هي اًدبم 4ٍ  1 دس ثٌذ ديذُ شاد آهَصؽـثب هـبسوت ٍاحذّبي ثْذاؿتي ٍ اف فقبليت ايي :تَجِ
 ٍ يـب افـشاد   بالػويـتـ  يُ هــبٍس  يُ ظيٍدسهبًي  هشوض ثْذاؿتيپضؿه  ،بًيـدسه ثْذاؿتي ضؿه هشاوضـثِ سؤيت پثبيذ پيگيشي  يِ تفؼيش ٍ اداه

 .شػذـث 4ي ثٌذ  ديذُ آهَصؽ

 يِ ٍ اسػـبل ًتيدـ  دسهـبًي   تَػظ پضؿه هشوـض ثْذاؿـتي   5 فقبليت ثٌذ ذُ دسـؿ بى اسخبؿـصً توبمثشاي CBC (MCV  ٍMCH )دسخَاػت  .6
 .دٌّذُ ثِ ٍاحذ ثْذاؿتي اسخبؿ آصهبيؾ

،  هضدٍج لجل اص آغبص ثشًبهِّبي ًبلل تـبالػوي  الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجشاػبع ـثٍ  6 ذـبع فقبليت ثٌـشاػـث وِ هـشداًي اسخبؿٍ  پيگيشي .7
 .داسًذ CBCاًدبم  ثًِيبص 

َاػت  .8 ػظ CBC (MCV  ٍMCH )دسخ بل ـاًـذ ٍ اسػـ   ؿـذُ  اسخـبؿ  7 ي وـِ ثشاػـبع فقبليـت ثٌـذ    اًشاي هشدـثدسهبًي  ثْذاؿتي هشوض پضؿهَت
 .دٌّذُ اسخبؿٍاحذ ثِ  آصهبيؾ يِ ًتيد

                                                           

جام  جْت، ارجاع غربالگري زٍجيٌي كِ بِ ّر دليل در زهاى ازدٍاج آزهايص ّاي تاالسوي را اًجام ًدادُ اًددر  .1 الكترًٍيكي باضد  گر ضوارش كِ داراي دستگاُ آزهايطگاّيبِ ّر  CBCًا

 .هاًعي ًدارد



 

 

 

اًدبم ( ػل وبًتش)گش الىتشًٍيىي  ثب دػتگبُ ؿوبسؽ CBC وِ آصهبيؾ دسكَستي  ،ي خبسي هشالجت اص صًبى ثبسداس ثب تَخِ ثِ ثشًبهِ
 .داد ّب سا اًدبم ي آى ػبيش الذام ثِ ًتيدِتَاى ثب تَخِ  هدذد ًجَدُ ٍ هي CBC اًدبم ثِ ًيبص ،ثبؿذ ؿذُ

لبلـت اػـتشاتظي ػـَم     دس ّـبي ًبلـل تبالػـوي    الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجثشاػبع ؿـذُ دس آًْب ٍ  اًدبم CBCّـبيي وِ ثب تـَخِ ثِ  اسخـبؿ صٍج .9
 (.ؿَد ؿذُ ٌّگبم اسخبؿ ضويوِ ّبي اًدبم ػَاثك آصهبيؾ)ثبؿٌذ يه ي تبالػوي ي هـبٍسُ يظُدسهبًي ٍ ثِ هشوض ثْذاؿتيًيبصهٌذ اسخبؿ 

 .هشاخقيي تين هـبٍسُثجت دس دفتش بالػويـت يُ هـبٍس يُ ظـدسهبًي ٍي ض ثْذاؿتيـشوـِ هـث وٌٌذگـبىِ قـشاخـبت هـثجت هـخل .10

 .تبالػوي ثب دسخَاػت پضؿه تين هـبٍسُ ّبي ًبلل ّب ثشاػبع الگَسيتن وـَسي ؿٌبػبيي صٍج ي آصهبيؾ اداهِ .11

ن يثـِ تـ   يهقشفـ خْـت  هشوـض ثْذاؿـت ؿْشػـتبى     ثِفشم ٍ اسػبل  يهـىَن پشخغش تبالػو/ًبلل يصٍج ّب يثشا 5ي ُ تىويل فشم ؿوبس .12
 .هشالجت

 :ؼَد هي تِ دٍ دليل تنويل ٍ ارظال 5ي  عَر ملي فرم ؼوارُ تِ

  .هقشفي صٍخيي ًيبصهٌذ هشالجت ٍيظُ ▪

 .پشخغش تبالػوي ثِ ّش دليلهـىَن  /ًبللّـبي  م پيگيـشي ٍ هـشالجت صٍجافالم فـذ ▪

 يِ اسائٍ  هؼتمينضوي آهَصؽ  تَاًٌذ هي 4 ديذُ ثشاػبع فقبليت ثٌذ  آهَصؽبّبي ـبهـضؿىبى فوَهي ٍ هـ، پٍ صايوبى ى صًبىبهتخلل :1 يُ تثفر
ـ  َدًُوـ  ب اسخبؿـّ ذاؿتي هحل ػىًَت صٍجٍْاحذ ثتشيي  ًضديهثِ سا  ْبآً ،ػَم ساّجشدّـبي ّـذف دس  صٍجهتي آهَصؿي ثِ   ,ب دسكـَست توبيـل  ـٍ ي

ي  دسهـبًي ٍيـظُ   شوض ثْذاؿـتي ـب ثـِ هـ  ـّـ  ًؼجت ثِ اسخـبؿ صٍج « 9ثٌذ  ثشاػبع»دسكَست ًيبص  ذ ٍـدٌّ اًدبمسا  8 ٍ 7 ،6بي ـّبي ثٌذّ فقبليت توبم
ه پؼخَساًذ هٌبػـت سا ثـِ پضؿـه اسخـبؿ دٌّـذُ صٍج، اسػـبل       يهشوض هـبٍسُ طًتي الصم اػت يپغ اص هشاخقِ صٍخ.ًوبيٌذ الذام تبالػوي ي هـبٍسُ

 .گشدد يلذسداًداسًذ  وِ دس ايي ساػتب ّوىبسي هٌبػتپضؿىبًي اص ّب تـشتيجي دٌّذ تب  ؿـَد داًـگبُ هي تَكيِ.ذيًوب

دسًگ  ثي ذيسا اًدبم ًذادُ ثبؿٌذ، ثب يبت تبالػوـيآصهب يليدسكَست هشاخقِ صًبى ثبسداس وِ لجال دس صهبى اصدٍاخـبى، ثِ ّش دل :2 ي تثفرُ
 . ؿـَد اًدبم 6-12ّـبي هَسد ًيبص ثشاػبع ثٌذّبي  ٍ دس اػـشؿ ٍلت ثبيـذ الذام

 

 

 

 %(:100هشالجت ٍيظُ صٍج ّبي ًبلل تبالػوي ؿٌبػبيي ؿذُ ٍاخذ ؿشايظ هشالجت، دس ػشاػش وـَس ثِ هيضاى ) دٍم يهرتَط تِ ّذف اختفاـ يراّثردّا

 يپش خغش تبالػوهـىَن  /ًبلل يصٍج ّب ن خبًَادُيظُ تٌؾيهشالجت ٍَيت اًدبم تم .1

 (PND1)ؾ اص تَلذيپ يق تبالػويتـخهشحلِ اٍل  يؾ ّبيآصهبتالؽ دس خْت اًدبم  .2

 (PND2)ؾ اص تَلذيپ يق تبالػويتـخ دٍمهشحلِ  يؾ ّبيآصهب ثِ ٌّگبم اًدبم تالؽ دس خْت .3

 

 ّذف اختفاـي دٍم از ي هرتثظ تا راّثرد اٍلّا فعاليت
 .(ثَْسص ،وبسؿٌبع، وبسداى هبهب،پضؿه،)دسهـبًي بي هختلف ثْذاؿتيـّ وبسوٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1

 .پشخغش تبالػوي/آهَصؽ صٍخيي ًبلل .2

 اػـتبًذاسد  ٍ اًدـبم هــبٍسُ   5پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ  ظ هشالجتيٍاخذ ؿشا يپشخغش تبالػوهـىَن /ًبلل دفَت اص صٍخيي .3
 .هغوئي پيـگيشي اص ثبسداسي دسخلَف سٍؽ ّبي

دس ػـتَى   "هــىَن پشخغـش تبالػـوي   /صٍج ًبلـل "دسج فجـبست  )هـخق وشدى صٍخيي ًبلـل تبالػـوي دس پشًٍـذُ خـبًَاس       .4
 .دس خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ پبيگبُ ّبي ثْذاؿتي خْت اًدبم هشالجت ٍيظُ( هالحؾبت

دٍ ػـتبسُ لشهـض    دسجثب ) يگبُ ثْذاؿتيپب/خبًِ ثْذاؿت دُهـخق وشدى صٍخيي ًبلل تبالػوي دس دفتش هشالجت هوتذ تٌؾين خبًَا .5
 .خْت اًدبم هشالجت ٍيظُ( دس ػتَى هالحؾبت "هـىَن پشخغش تبالػوي/صٍج ًبلل"فجبست  ٍ ثجت

وِ داساي فشصًذ ػبلن ثـَدُ   ييدس صٍج ّب(ٍاصوتَهي ٍ تَثىتَهي)تشغيت خْت اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي دائوي پيـگيشي اص ثبسداسي .6
 .داؿتي فشصًذ ديگش ًذاسًذ ٍ توبيل ثِ

 .آهَصؽ دس خلَف سٍؽ پيـگيشي اص ثبسداسي هغوئي اًتخبة ؿذُ تَػظ صٍخيي .7

 .6دس فشم ؿوبسُ  ثلَست فللي ثجت ٍضقيت اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي پيـگيشي اص ثبسداسي .8

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
هؼـتٌذات هجٌـي ثـش اًدـبم     ت يـ سٍ ٍؽ ّبي پيــگيشي اص ثـبسداسي دائوـي پـغ اص    اص س دس كَست اػتفبدُافالم لغـ پيگيشي صٍخيي  .9

 .ثىتَهي يب ٍاصوتَهيتَ

 .ظُيٍاًدبم هشالجت ّبي  يثشاافالم ػشيـ ثبسداسي دس صهبى ٍلَؿ ثبسداسي  تياّو صٍج دس خلَف ِيتَخ .10

خْـت   6هـخلـبت صٍج دس فـشم ؿـوبسُ     ثجـت ثِ ػغح ثـبالتش ٍ  ي يصٍخ هحل ػىًَت خذيذ كيدل هْبخشت ٍ آدسع هىتَة افالم .11
 .الصم يّبهشالجت هحل ػىًَت خذيذ خْت پيگيشي ٍ هشالجت  افالم ثِ تين

 

 از ّذف اختفاـي دٍم ي هرتثظ تا راّثرد دٍمّا فعاليت
 .(ثَْسص ،وبسؿٌبع، وبسداى هبهب،پضؿه،)دسهـبًي بي هختلف ثْذاؿتيـّ وبسوٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1

 .پشخغش تبالػويهـىَن /آهَصؽ صٍخيي ًبلل .2

 .لجل اص اٍليي ثبسداسي  PND1 آهَصؽ دس خلَف اّويت اًدبم ثِ ٌّگبم ٍ  5شم ؿوبسُ دفَت اص صٍخيي پغ اص دسيبفت ف .3

هـَاسدي وـِ فشصًـذ    )تشغيت صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ دس اػتشاتظي دٍم ٍ ػَم ثِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي پيـگيشي اص ثبسداسي دائوي .4
 (.ػبلن داؿتِ ٍ توبيل ثِ داؿتي فشصًذ ديگش ًذاسًذ

 .وبّؾ ّضيٌِ ّبي اًدبم آصهبيؾ ّبي طًتيه يثشاثيوِ  اص خذهبت ياسْت ثشخَسدختشغيت صٍخيي  .5

 .PND1اسخبؿ صٍخيي ثِ هشوض هـبٍسُ طًتيه ؿْشػتبى خْت اًدبم ّوبٌّگي ّبي الصم ثب آصهبيـگبُ طًتيه ثشاي اًدبم  .6

 .هشاخقِ ًىشدُ اًذ PND1پيگيشي ٍ آهَصؽ صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل خْت اًدبم  .7

 .ثلَست فللي 6دس فشم ؿوبسُ  PND1دسج تبسيخ اًدبم  .8

 .يي آصهبيؾ ّب سا اًدبم ًذادُ اًذدس صٍخيٌي وِ اثلَست فللي  6دس فشم ؿوبسُ  PND1ثجت فلت فذم اًدبم  .9

دس ػـتَى   "هــىَن پشخغـش تبالػـوي   /صٍج ًبلـل "دسج فجـبست  )هـخق وشدى صٍخـيي ًبلـل تبالػـوي دس پشًٍـذُ خـبًَاس       .10
 .ّبي ثْذاؿتي خْت اًدبم هشالجت ٍيظُدس خبًِ ّبي ثْذاؿت ٍ پبيگبُ ( هالحؾبت

ثب دسج دٍ ػـتبسُ لشهـض   ) يگبُ ثْذاؿتيپب/هـخق وشدى صٍخيي ًبلل تبالػوي دس دفتش هشالجت هوتذ تٌؾين خبًَادُ خبًِ ثْذاؿت .11
 .خْت اًدبم هشالجت ٍيظُ( دس ػتَى هالحؾبت "هـىَن پشخغش تبالػوي/صٍج ًبلل"ٍ ثجت فجبست 

 از ّذف اختفاـي دٍم ظَم ي هرتثظ تا راّثردّا فعاليت
 .(ثَْسص ،وبسؿٌبع، وبسداى هبهب،پضؿه،)دسهـبًي بي هختلف ثْذاؿتيـّ وبسوٌبى سدُ توبمآهَصؽ  .1

 .پشخغش تبالػوي/آهَصؽ صٍخيي ًبلل .2

آصهبيؾ ّبي تـخيق پـيؾ  ٍ آهَصؽ دس خلَف اّويت اًدبم ثِ ٌّگبم  5دفَت اص صٍخيي پغ اص دسيبفت فشم ؿوبسُ  .3
 .اص تَلذ

 .وبّؾ ّضيٌِ ّبي اًدبم آصهبيؾ ّبي طًتيه يثشاثيوِ  اص خذهبت يخْت ثشخَسداسخيي تشغيت صٍ .4

 .ظُيٍاًدبم هشالجت ّبي  يثشاافالم ػشيـ ثبسداسي دس صهبى ٍلَؿ ثبسداسي  تياّو صٍج دس خلَف ِيتَخ .5

طًتيـه ثـشاي اًدـبم    ثِ هشوض هـبٍسُ طًتيه ؿْشػتبى خْت اًدبم ّوبٌّگي ّبي الصم ثـب آصهبيــگبُ    صٍخيي ثبسداساسخبؿ  .6
PND2. 

 .هشاخقِ ًىشدُ اًذ PND2پيگيشي ٍ آهَصؽ صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل خْت اًدبم  .7

 .صٍخيي اسخبؿ ؿذُ ثِ آصهبيـگبُ طًتيهخْت اعويٌبى اص هشاخقِ پيگيشي  .8

 .اص عشيك هشوض هـبٍسُ طًتيه  PND2پيگيشي ًتيدِ اًدبم  .9

 .يب تبالػوي هيٌَس اداهِ هشالجت ثبسداسي ثشاي هَاسد داساي خٌيي ػبلن .10

 .پيگيشي تب حلَل اعويٌبى ثشاي هَاسد ًيبصهٌذ ػمظ خٌيي ثِ فلت اثتالي خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس .11

 .6دس فشم ؿوبسُ  PND2دسج تبسيخ اًدبم  .12

 .6دسج ًتيدِ ثبسداسي دس فشم ؿوبسُ  .13

 

سٍؿي وِ دس آخشيي  6دس كَستي وِ صٍخي دس عَل يه فلل  ثيؾ اص يه سٍؽ پيـگيشي اص ثبسداسي اػتفبدُ ًوبيذ ، دس فشم ؿوبسُ 

 .سٍص فلل اػتفبدُ ؿذُ اػت گضاسؽ هي گشدد



 

 

 

 

 
 

 ي شنتيك  اداره  ـ ها مركس مذيريت بيماري
ي  حبضش ثشًبهِ ّـبي طًتيه دس ػغح وـَس اػت وِ دسحـبل پيـگيـشي اص ثيوبسيّـبي  ٍ اخـشاي ثشًبهِ هؼئَل اكلي تـذٍيي ي طًتيه اداسُ

 :داس اػت ّبي فٌي دس لبلت ٍؽبيف ريل فْذُ پيـگيشي اص ثشٍص ثتـب تـبالػوي هـبطٍس سا ثـب هـَست ؿَساي وـَسي ٍ گشٍُ
 .اص ثشٍص ثتب تبالػوي هبطٍس ي پيـگيشي ػيبػتگزاسي دس ساػتـبي اخشاي اػتبًذاسد ثشًـبهِ .1
ي هَسد ًيبص خْت اخـشاي  ثيٌي، تخليق ٍ اسػبل ثَدخـِ ًوَدى توبم اهىبًبت الصم خْت اخشاي اػتبًـذاسد ثشًبهِ افن اص پيؾ فشاّن .2

 .ثشًبهِ
ٍ آٍسي،  حميمبت ٍ في، هقبٍى تدسهبىهقبٍى ًوبيٌذگبى ثبثت ٍ فقبل اص  :اص هتـىل طًتيه ّبي ثيوبسياص  پيـگيشي وـَسيتـىيل ؿَساي  .3

آهـَصؽ  آصهبيـگبُ هشخـ ػالهت، دفبتشّب ٍ  ، هذيـشاى ول، سؤػبي اداسُي طًتيـه ، سئـيغ اداسُ ّـب هـذيـشيت ثيوبسيهشوض  سئيغ
 ٍ ّبي خبف اص ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى هذاسع ٍ پيًَذ افضب ٍ ثيوبسي ، ثْـذاؿت خبًـَادُ، گؼتـشؽ ؿجىِ ػالهت خوقيت ٍثْذاؿت، 

طيؼت، هتخلق طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ، ًوبيٌذُّوبتَلَطيؼت، : صؽ پضؿىي، هـبٍساى وـَسي ثشًبهِ ؿبهلآهَ  ي اپيذهيََل
شحؼت ضشٍست ؿبهل ػبصهبى ثجت اػٌبد، اهالن ٍ پـضؿىي )ًوبيٌذگبى لَُ لضبئيِ: ؿَساي ػيبػتگزاسي كذا ٍ ػيوب ٍ ػـبيش افضب ـث

ػبصهبى تجليغبت ) اسؿبدؾبهي ٍ اًتؾبهي، ػـبصهـبى ًؾبم پـضؿىي، ؿـَساي فـبلي ثيوِ، ٍصاست ، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ًيشٍّـبي ً(لبًًَي
ّبي آهَصؿي يـب فشٌّگي  ي ػشاػش وـَس ٍ دسكَست لضٍم ًوبيٌذگبًي اص هقبًٍت فلويِ ّبي ٍ ًوبيٌذگبًي اص هذيشيت حَصُ( اػالهي

 . ...آٍسي، داًـگبُ آصاد اػالهي، داًـگبُ پيبم ًَس ٍ  ٍ في ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي، ٍصاست فلَم، تحميمبت

ثخـي ٍ ايدبد ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد   دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍى ٍ ثيي هٌؾَس هـبسوت ايي ؿَسا ثِ
 . ؿَد هي  ثشًبهِ تـىيل

 .ٍ پيگيشي كذٍس اثالك هقبٍى ثْذاؿتپيـٌْبد افضبي ؿَسا ثِ  .4
ـ .5   :ؿذُ وِ فجبستٌذ اص  گشٍُ فٌي تـىيل 6اص ّـبي طًتيه  ؿَساي وـَسي پيـگيشي اص ثيوبسي :ّـبي فٌي  ىيل گشٍُت

 ّـبي غـشثـبلگشي آصهبيـگبُ ▪

 پيؾ اص تَلذق يتـخطًتيه ٍ  تـخيق ▪

 ي تبالػوي ظُي ٍيـ هـبٍسُ ▪

 هـشالجت ▪

  آهَصؽ ▪

 تحميمبت ▪

ّبي طًتيه ٍ هـبٍساى ثشًبهِ اًتخبة ٍ ثب تـَخِ ثِ  ساي پيـگيشي اص ثيوبسيّب اص ًوبيٌذگـبى هـشتجظ افضبي ؿَ  افضبي ايي گشٍُ
 طًتيه، ثٌب ثِ ضشٍست اص اػتبداى هغلـ ٍ اص وبسؿٌبػبى ػتبديي  ذيـذ اداسُدسضوي ثـب تـَخِ ثـِ كالح. داد ذتـىيـل خلؼِ خـَاٌّ ، هـَضَؿ
 .ّب دفَت خَاّذؿذ ّب خْت ؿشوت دس خلؼِ داًـگبُ

 . دٌّذ ثشحؼت ضشٍست تـىيل خلؼِ هي ّبي فٌي  گشٍُ

ثشاي ّبي هَسد ًيبص  وـَسي ّؼتٌذ وِ ّش يه ثب تَخِ ثِ تخلق ؿَساي ي ؿـذُ داس ٍؽبيف تقشيف ّـبي فٌي فْذُ گشٍُ :ي گرٍُ فٌي ٍظيفِ

ىيل ثحث فٌي ٍ اختلبكي ساخـ ِث هَضَؿ ذ ؿذُ ّبي هشتجظ ـت  .ًا

 :هٌؾَس ثخـي ثِ ّبي دسٍى اًدبم ّوبٌّگي .6

ؾ ٍ هْبست پشػٌل هؼئَل اًدبم آصهبيؾاستمب ▪  اصعشيك وٌتشل ويفي هؼتوش؛ ّبي تبالػوي ي دًا

ّـبي ثبلمَُ دس ثخؾ خلَكي  اص تـَاًوٌذي ي هغلَة ٍ اػتفبدُ اصعشيك وٌتشل ويفي هؼتوشّبي تبالػوي  استمبي ويفيت اًدبم آصهبيؾ ▪
 ٍ دٍلتي؛

 ؛ PNDّب ٍ  ٍ صًديشُ DNA، ثـشسػي (هشخـ ٍ هحيغي)اص تَلذّبي تـخيق پيؾ  ي آصهبيـگبُ ايدبد، تَػقِ ٍ تىويل ؿجىِ ▪

 شرح وظايف



 

 

 

ّبي ًبلل  ّبي خبف خْت دػتشػي ّش چِ ثْتش صٍج ي ّوىبسي ٍ ّوـبٌّگي ثـب هـشوـض پيـًَـذ افضـب ٍ ثيوبسي تـَػقِ ▪
 .ثضبفت ثـِ خـذهـبت تخللي ٍ ّوبٌّگي ثشاي پيًَـذ هغض اػتخَاى ثضبفت ٍ ثي ون

 .ي آهَصؿي دسدػت اخشاّب ثبصًگشي ٍ تذٍيي ثشًبهِ .7
 .ّبي آهَصؿي ي هَاد آهَصؿي ٍ پيـٌْبد ؿيَُ تْيِ .8
ّـبي فلوي ٍ  هٌؾَس افضايؾ تَاًوٌذي ّـبي هٌبػت ثـِ ّـب ٍ ايدبد فشكت ّـبي فلـَم پـضؿىي خْت سفـ چـبلؾ تقبهـل ثـب داًــگبُ .9

 .ّـب اخشايي داًـگبُ
ي  طًتيه، اصخولِ ثشًبهِ يثشًبهِ ّبّـبي تحميمبتي هَسد ًيـبص  ـٌْبد هَضَؿايدـبد ثؼتـش هٌـبػت خْت تحميك دس ػيؼتن ثْذاؿتي ٍ پي .10

 .پيـگيشي اص ثشٍص هَاسد خذيذ ثتب تبالػوي هبطٍس
 .ّبي اسؿذ ّب ثِ همبم خـَساًذ ٍ تْيِ ٍ تحَيل گضاسؽ ي پغ ّب، اسائِ ًؾبست ٍ پبيؾ ثشًبهِ دس داًـگبُ .11
 .تـبس آى دس لبلت گضاسؽ ٍضقيت ثشًبهِآٍسي اعالفبت، تدضيِ ٍ تحليل، تفؼيش ٍ اً گشد .12
 .ػـبصي پشػٌل ّـبي هٌـبػت خْت استمـبي فلوـي ٍ تَاًوٌذ پيــٌْـبد ٍ ايـدـبد صهيٌـِ .13
 . ثشًبهِ هٌتخت ّوبتَلَطيؼت ّبيّبي فلوي ػبالًِ خْت  ثشگضاسي گشدّوبيي .14
 .ّـبي ثشًبهِ ليؼت ّب ٍ چه قّـبي ثـشتـش ثـب اػتفبدُ اص توبم ؿبخ ي داًـگبُ ثٌـذي ٍ افالم ػبالًـِ ستجِ .15
 .هذت ّوىبساى خذيذ اػتبًي هٌؾَس آهَصؽ وَتبُ ي تبالػوي ثِ ي هشاوض داًـگبّي ًوًَِ اصًؾش اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تقييي ٍ افالم ػبالًِ .16
 ػتـبي اخـشاي ثْيٌِ ٍدس ساي تـبالػوي  ي ٍيـظُ ّبي غشثبلگشي، هـبٍسُ آصهبيـگبُدس ثخؾ هـذيـشيت،   گشدآٍسي اعالفـبت ػـبالًـِ .17

 .«هذيشاى ٍ وبسؿٌبػبى ثشًبهِ»تَاًوٌذػـبصي 
 .ّبي طًتيه اص ثيوبسي ّب ِث افضبي ؿَساي وـَسي پيـگيشي اسػبل دػتَسالقول .18
ًؾبست  /ي آهَصؽ دسخلَف اخشاي ثشًبهِ( ّبي داًـگبّي گشٍُ)گـشٍُ  اي ٍ ّن ّـبي فلَم پـضؿىي هٌغمِ داًـىذُ/  تقييي داًـگبُ .19

 .، هشالجت ٍ پظٍّؾ(تبالػوي)ي طًتيه بُ، هـبٍسُآصهبيـگ
 

 دانشكذه/ معاونت بهذاشتي دانشگاه
 ّب ي گشٍُ پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسي فْذُ داًـىذُ ثِ/ دس ػغح داًـگبُّـبي طًتيه  ّـبي پيـگيشي اص ثيوبسي هؼئَليت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ

ّبي طًتيه ٍ  پيـگيشي اص ثيوبسيا ثب هـَست ؿَساي داًـگبّي ـب تبالػوي هبطٍس سي پيـگيشي اص ثشٍص ثت اػت ٍ دسحبل حبضش ثشًبهِ
 :داس اػت ّبي فٌي دس لبلت ٍؽبيف ريل فْذُ گشٍُ

 : ًوَدى توبم اهىبًبت الصم خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ ؿبهل فشاّن .1

ّـبي  ّـبي آهـَصؿي ثـشاي فوَم هـشدم ٍ گشٍُ ّـبي الصم خْت اخـشاي ثـشًـبهِ ثخـي، اصخولِ ّوبٌّگي ّـبي ثيي ايدبد ّوبٌّگي ▪
 ّذف ثشاػبع عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط؛

 .ثشًبهِ ياخشا خْت ًيبص هَسد ي ثَدخِ تخليقٍ  خزةهذيشيت هبلي ،  ▪

 
فلَم  ي ذُداًـى/ هقبًٍيي اهَس ثْذاؿتي، دسهبى، داسٍ ٍ پظٍّـي داًـگبُ: ّبي طًتيه هتـىل اص تـىيل ؿَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسي .2

هـذاسع،  خَاًبى ٍ ثْذاؿت آهـَصؽ ثْذاؿت، استجبعبت ٍ،ػالهت خوقيت ٍ خبًَادُّـب،  پيـگيشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسي پضؿىي، هذيشاى گشٍُ
ّـبي خبف،  ي تبالػوي، هـذيـش دسهـبى، وـبسؿٌبع ثيوبسي وبسؿٌبع ثشًبهِ ،غيشٍاگيش ّبي ثيوبسي هؼئَل وبسؿٌبعگؼتشؽ ؿجىِ ٍ 

ؿـَساي ػيبػتگزاسي ي  ، سئيغ آصهبيـگبُ هشخـ، ًوبيٌذُهٌتخت ثشًبهِ تبالػوي ّوبتَلَطيؼتّب،  هؼئَل اهـَس آصهـبيـگبُوبسؿٌبع 
ٍ  آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ثجت اػٌبد :اػتـبًي ٍ ػبيـش افضب ثـشحؼت ضشٍست ؿـبهل ًوبيٌذگبًي اص اداسات وـل ؿـبهل كـذا ٍ ػيوبي

ػبصهبى گش، ػبصهبى تجليغبت اػالهي، پـضؿىي لـبًًَي، سئيغ يب هقبٍى  ّبي ثيوِ َساي ػيبػتگزاسي ػبصهبىاهالن، ًيشٍّبي ًؾبهي ٍ اًتؾبهي، ؿـ
ّبي  سٍصًبهِ( ي فلويِ ّبي داساي حـَصُ هختق اػتبى)ّبي فلويِ اػتبًي حَصُ ي اًدوي تـبالػوي، هذيشيت ًؾبم پضؿىي اػتبى، ًوبيٌـذُ

ـگبُ ت آهَصؿيهحلي ٍ دسكَست لضٍم ًوبيٌذگبًي اص هقبًٍ گبُ ٍ يب فشٌّگي دًا ط ثِ ٍصاست ّبي فلَم پضؿىي، داـً فلَم، تحميمبت ٍ  ّبي هشَث
 . ...آٍسي، داًـگبُ آصاد اػالهي ٍ پيبم ًَس ٍ  في

غيشحضَسي /َلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ خْت اًدبم هـبٍسُ تخللي حضَسيدس ّش اػتبى الصم اػت يه ّوبتَلَطيؼت ثؼٌَاى ّوبت

هتخلليي داخلي يب اعفبل ثشتش دس /دس كَست ػذم ٍخَد ّوبتَلَطيؼت دس ػغح داًـگبُ هي تَاى اص ثيي فَق تخلق.اًتخبة گشدد

 .هتخلق هٌتخت ثشًبهِ سا خْت اًدبم هـبٍسُ ّبي تخللي اًتخبة ًوَد/ػغح داًـگبُ، فَق تخلق



 

 

 

ثخـي ٍ  ٍ ثيي  يثخـ دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍىهٌؾَس هـبسوت  ّبي ايي ؿَسا ػبالًِ ٍ يب ثشحؼت ضشٍست ثِ خلؼِ
 . ؿَد هي ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تـىيل يدبدا

 .داًـىذُ ٍ پيگيـشي كذٍس اثـالك/ پيـٌْبد افضبي ؿـَسا ثِ سيـبػت داًـگبُ .3

اػت ثشحؼت ضشٍست ٍ هَضَؿ خبف دس لـبلت  ي ػـبالًِ هوىي ثش خلؼِ ّبي طًتيه فالٍُ ؿَساي داًـگبّي پيـگيشي اص ثيوبسي
  :فجبستٌذ اص گشٍُ فٌي اػت وِ 6ٍ ثش ايي اػبع ؿَساي داًـگبّي فَق هتـىل اص  خلؼِ دٌّذ ليتـىگشٍُ فٌي 

 ّبي غشثبلگشيُ آصهـبيـگب ▪

  تـخيق طًتيه ▪

 ي تـبالػوي ي ٍيظُ هـبٍسُ ▪

 هشالجت ▪

 آهَصؽ ▪

  تحميمبت ▪

ط ثب هَضَؿ هـَسدًؾش ّبي طًتيه ٍ ثشحؼت استجب ثيوبسيّب اص ثيي افضبي ؿـَساي داًـگبّي پيـگيشي اص  افضبي ايي گشٍُ
 . ؿًَذ هي دفَتّـبي فٌي داًـگبّي فمظ افضبي هـشتجظ  ّـبي گشٍُ ثٌبثشايي دس خلؼِ. ؿًَذ هي اًتخبة

 :هٌؾَس ثخـي ثِ ّبي دسٍى اًدبم ّوبٌّگي .4

 ؛ داسٍ ٍ دسهبى هقبًٍت ّوىبسي ثب آهَصؿيٍ  تَخيْي ّبي خلؼِاستمبي آگبّي وبسوٌبى ثخؾ تـضسيك خَى اصعشيك ثشگضاسي  ▪

 ؛(اصعشيك هشوض تضسيك خَى) *ُؿذ فَت ثيوبساىٍ  *1تبالػويي ول هَاسد ثيوبسي  افالم ػبالًِ ▪

 ؛ *افالم هـَاسد خـذيـذ ثيوـبسي ▪

 ؛(ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول هشثَط)ّبي تبالػوي ي آصهـبيؾ ّـبي ٍيظُ استمبي آگبّي وبسوٌـبى آصهـبيـگبُ ▪

 هشاوض آصهبيـگبّي؛ يٍ اػتبًذاسد ػبص ٍ تدْيض ّبي تبالػوي ؾليؼت آصهبيـگبُ هؼئَل اًدبم آصهبي تىويل چه ▪

 ؛(دسكَست ًيبص)ّبي گلَثيي ، ثشسػي صًديشPNDٍُ  ّـبي تـخيق طًتيه صهبيـگبُ اًـذاصي آ پيگيـشي خْت ساُ ▪
 .هشثَطّبي تحت پَؿؾ ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول  ي ؿْشػتبى ي تـبالػوي ٍ افضـبي تين هــبٍسُ آهَصؽ وبسؿٌبػـبى ثشًبهِ .5
 .ي پيـگيشي اص ثشٍص هَاسد خذيذ ثتب تبالػوي هبطٍس ّـبي هَسد ًيبص ثشًـبهِ تىثيش ٍ اسػبل خـضٍُ .6
 .گضاسؽ ثِ هذيشاى اسؿذ خَساًـذ ٍ تْيِ ٍ تحَيل ي پغ ّـب، اسائِ ًؾبست ٍ پبيؾ ؿْشػتبى .7
 .د ثشًبهِآٍسي اعالفبت، تدضيِ ٍ تحليل، تفؼيش ٍ اًتـبس آى دس لـبلت گضاسؽ ٍضقيت هَخَ گشد .8
 .هَسد ًيبص ثشًبهِ اًدبم تحميمبت .9

ي ياص صٍخـ  يظ ثشخـ يؿـشا هٌتخت ثشًبهِ دس خلَف  ّوبتَلَطيؼتثب  پضؿه هشوض هـبٍس ُ يبٍسُ تلفٌهـ يظ الصم ثشايب ًوَدى ؿشايهْ .10
 .ذ پضؿه هـبٍسيثب كالحذ يهـىَن ثِ تبالػو

 .ثشًبهِهٌتخت  يؼتّوبتَلَط حضَس ثب ثشاي تين هـبٍسُ طًتيه ّبي تَخيْي تـىيل خلؼِ .11
ذي ٍ افالم ػبالًِ ستجِ .12 ب اػتفبدُ اص ؿبخق ثـٌ شتش دس اخـشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ ـث ذاؿت ؿْشػتبى ـث ط ليؼت ّب ٍ چه ي هشاوض ْث  .ّبي هشَث

هـذت   وَتـبُ  هٌؾـَس تــَخيِ ٍ آهــَصؽ    داًـىذُ ثِ/ دس ػغح داًـگبُ تبالػوي ي اًتخبة هشوض ثْذاؿت ًوًَِ اصًؾش اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ .13
 .ي تبالػوي ي ٍيظُ وبسؿٌبػبى ثشًبهِ ٍ افضبي تين هـبٍس

 .ّب ّوبٌّگي هشوض هذيشيت ثيوبسيهذت ثِ هشاوض داًـگبّي ًوًَِ ثب   افضام وبسؿٌبػبى خذيذ ثشًبهِ خْت تَخيِ ٍ آهَصؽ وَتبُ .14

 .دسيبفتي دس آسؿيـَ لؼوت هشثـَطشيتي ّـبي هذي ّـب ٍ ًبهِ ب، دػتـَسالقولّـ ، خـضٍُ ّـب ذاسي توبم وتبةثـبيگبًي ٍ ًگْ .15
 .پبػخ هٌبػت ٍ پيگيشي تـب دسيبفت  ّب ثِ هـشوـض هذيشيت ثيوبسي ًؾش، پيـٌْبدات دس ػغح داًـگبُ ٍ اًقىبع گشدآٍسي ًمغِ .16
ِ / ي تحت پـَؿؾ داًــگبُ خبسج اص هٌغمِثِ  يتبالػوپشخغش  هـىَن/ ّـبي ًبلـل  افالم هـَاسد هْبخـشت صٍج .17 هقبًٍـت   داًــىذُ ثـ

، ثـِ هشوـض   ّـب  ؿـذُ اص ػـبيش داًــگبُ    دسيبفـت  يهـىَن پشخغش تبالػـو /خبثدبيي صٍخيي ًبلل ّبي گضاسؽ ٍ اسػبل ثْذاؿتي داًـگبُ هملذ
عِ  .ثْذاؿت ؿْشػتبى هشَث

هـَسد   يلـ يتىو ؾ ّـبي ياًدبم آصهـب  يثشا( يب خلَكي/ٍ يدٍلت)هشخـ آصهبيـگبُ ّبي/ـگبُيآصهب يييتق خْت الصم يّب ياًدبم ّوبٌّگ .18
/ ــگبُ يؿْشػـتبًْب ثـِ آصهب   يغشثـبلگش  يّـب  ــگبُ ياسػـبل ًوًَـِ اص آصهب   يالصم ثـشا ظ يؿشادبد يٍ ا( ي ٍ الىتشٍفَسصيتيفش)ًيبص دس ثشًبهِ

 .هزوَس يـگبُ ّبيآصهب

                                                           

 .ًوايٌد خَى هي تسريقبار در سال  1-2 حداقل  ايٌترهديا بيواراى تاالسوي.ضَد هي( ًوايٌد خَى هي تسريقبار در سال  1-2 حداقل)ايٌترهدياٍ  هاشٍر تاالسويضاهل بيواراى  *



 

 

 

 .ّب هـشوـض هذيشيت ثيوبسيًيـبص ثِ هـَسد  ّـب ٍ اعالفـبت هـَلـ توبم فـشم اسػـبل ثـِ .19
 

 بهذاشت شهرستان مركس
، ذايتـّـ ّوـبٌّگي،   .داسد  فْـذُ ِ ـثـ  يه اص خولـِ تبالػـو  يـ طًت يّـب  ِـبهـ ـشاي ثشًـهْوي دس اخ لي ٍـشػتبى ًمؾ اكـثْذاؿت ؿْ ضـشوـه
ٍ  ٍاحـذ  يُ فْـذ  بى ًيض ثِـكحيح ثشًبهِ دس ؿْشػت اخشاي هغلَة ٍ .اػت ضـشوـهايي  ٍؽبيف اص ِـبهـثشًبيؾ ـٍ پ ًؾبست ،َصؽـآه  پيــگيشي 
 :اػتشح ريل ـٍؽبيف آى ثِ ؿ تشيي ْنهِ ـثَدُ و بـّ سيثيوببسصُ ثب ـهج
 ،بىـذاؿت ؿْشػتـثْ، هـشوـض دسهـبىٍ  ثْذاؿتي  سؤػـبي ؿجىِ :هتـىل اصؿْشػتبى  ّبي طًتيه ؿَساي پيـگيشي اص ثيوبسي تـىيل .1

 خَاًبى ٍ ذاؿت، ثْذاؿتآهـَصؽ ثْاستجبعبت ٍ،  ػالهت خوقيت ٍ خبًَادُّب،  پيـگيـشي ٍ هجبسصُ ثب ثيوبسي هؼئَليي ٍاحذّبي
 ي تبالػوي، هذيش دسهبى، سئيغ آصهبيـگبُ ٍيظُ ي ّـبي غيشٍاگيش، وبسؿٌبع ثشًبهِ ٍ وبسؿٌبع هؼئَل ثيوبسي  ؿجىِهـذاسع، گؼتشؽ 

، هؼئَل هشوض تـضسيك خَى/ ي تـبالػوي ؿْشػتبى، ػشپشػتبس ي ٍيـظُ ؿْشػتبى، پـضؿه ٍ وـبسؿٌبع تين هــبٍسُّبي تبالػوي  آصهبيؾ
آهَصؽ ٍ پـشٍسؽ، ثجت اػٌبد ٍ اهالن،  :ّبي اص اداسُ ّب ٍ ػبيش افضب ثشحؼت ضشٍست ؿبهل ًوبيٌذگبًي اهَس آصهبيـگبُوبسؿٌبع هؼئَل 

 ًؾبم ػبصهبى هقبٍى يب، سئيغ لبًًَي پضؿىي، اػالهي گش، ػبصهبى تجليغبت ّبي ثيوِ ٍ اًتؾبهي، ؿَساي ػيبػتگزاسي ػبصهبى ًؾبهي ًيشٍّبي
، (ي فلويـِ ّـبي داساي حـَصُ ؿـْشػتبىهختق )فلويِّـبي  ي اًدوي تبالػوي، ًوبيٌذگبًي اص حَصُ تبى، ًوبيٌذُپضؿىي اػ

فلَم پضؿىي،  ّـبي داًـىذُ/ ّـب ّـبي هحلي ٍ دسكـَست لـضٍم ًوبيٌذگـبًي اص هقبًٍت آهـَصؿي ٍ يـب فـشٌّگي داًـگبُ سٍصًـبهـِ
ط ثـِ  داًـىذُ/ ّـب داًـگبُ  . ...ّبي فبلي، داًـگبُ آصاد اػالهي ٍ پيبم ًَس ٍ  آٍسي، آهَصؿىذُ ٍصاست فلَم، تحميمبت ٍ فيّـبي هشَث

ثخــي ٍ   ٍ ثيي  يثخـ دس ساػتبي ػيبػتگزاسي ٍ ايدبد ّوبٌّگي دسٍىهٌؾَس هـبسوت  ّبي ايي ؿَسا ػبالًِ ٍ يب ثشحؼت ضشٍست ثِ خلؼِ
 . ؿَد هي لايدبد ثؼتش هٌبػت خْت اخشاي اػتبًذاسد ثشًبهِ تـىي

 .پيـٌْبد افضبي ؿَسا ثِ سئيغ ؿجىِ ٍ پيگيشي كذٍس اثالك .2
 :هٌؾَس ثخـي ثِ ّبي دسٍى اًدبم ّوبٌّگي .3

ي  ٍيـظُ  ّـبي  آصهبيــگبُ  ّبي فقبليت ثش ًؾبستٍ  ّيآصهبيـگب ّبي ليؼت چه تىويل ٍ...( ٍ  هٌبػت ويت، وبًتش ػل)آصهبيـگبّي هشاوض تدْيض ▪
 ؛(دػتَسالقول هشثَط ثشاثش عشح ٍ)ّبي تبالػوي آصهبيؾ

 :ي ّوىبسي ٍ ّوبٌّگي ثب ثخؾ تضسيك خَى خْت تَػقِ ▪

 ؛  *افالم هَاسد خذيذ ثيوبسي ─

 ؛*ي ول هَاسد ثتب تبالػوي هبطٍس افالم ػبالًِ ─

 ؛*ي ول هَاسد فَت ثتب تبالػوي هبطٍس افالم ػبالًِ ─

ٍالذيي ثيوـبساى ─ ٌوبيي ٍ اسخبؿ  ذاؿتي *سّا  ي تبالػوي ؛ ظُي ٍي هـبٍسُدسهـبًي  ِث هشوض ْث

ِ      .ي خذاگبًـِ پـَؿِ هشتجظ دس يفشم ّب يتوبهثبيگبًي  ─ / ي ػشپشػـتبس  فْـذُ  دلت دس كحت ٍ حؼـي اخــشاي هــَاسد فــَق ثـ
 .هؼئـَل ثخؾ تضسيك خَى اػت

 .دس صهبى هـخق ؿذُ خٌيي تبالػوي هبطٍسلبًًَي اًدبم هىبتجِ ثب پضؿىي لبًًَي اػتبى خْت تؼْيل دس ػمظ  .4

بًي هشافالم اػبهي ٍ  .5 ذاؿتياـً ٍيظُ وض ْث ّــبي تبالػـوي    خْـت اًدـبم آصهـبيؾ    1ّبي هــَسد تــأييذ   آصهبيـگبُي تبالػوي ٍ  ي هـبٍسُ دسهبًي 
 .ي ثجت اػٌبد ٍ اهالن ؿْشػتبى ٌّگبم اصدٍاج ثِ اداسُ

 :دسهبًي اصخولِ ّـبي آهَصؿي هشتجظ ثب وبسوٌبى ثْذاؿتي اًدبم فقبليت .6

/ پضؿـه ) بًيـدسه شاوض ثْذاؿتيـخْت ّوىبساى دس ههبطٍس  تبالػوي ي پيـگيـشي اص ثـشٍص ثتب ًـبهِثش دػتَسالقول َخيِـت ٍ َصؽـآه ▪
  .(ثَْسص/ وبسداى/ وبسؿٌبع

  .هحيغيػغَح اسػبل آى ِث  ّبي هشثَط ٍ فشم ٍ دػتَسالقول تىثيش ▪

 .ّبي آهَصؿي دس ثشًبهِ ٍ ّوىبساى آصهبيـگبُهـبٍسُ  تين ، افضبيبهِـبدي ثشًـػتوبسؿٌبع خْت ؿشوت  سيضي ثشًبهِ ▪

  .ي تبالػوي ٍ كذٍس اثالك خْت افضبي تين هـبٍسُ تبالػوي يُ هـبٍس يُ ظـدسهبًي ٍي ثْذاؿتي هشوض تقييي .7

 .ي تبالػوي تقييي ٍ اثمبي پـضؿه هَلت ٍ هغلـ دس تين هــبٍسُ دسكـَست تمبضبي هشخلي اص ػَي پضؿه هـبٍسُ .8
 . دسهبًي ؿْشي ٍ سٍػتبيي تحت پَؿؾ تبالػوي ثِ هشاوض ثْذاؿتيي  ي هـبٍسُ ـبًي ٍيـظُدسه هقشفي ٍ افالم ًـبًي هـشوـض ثْذاؿتي .9

  .اخشاي كحيح ثشًبهِ ثش ًؾبست .10

                                                           

 .ًوايٌد خَى هي تسريقبار در سال  1-2 حداقل  ايٌترهديا بيواراى تاالسوي.ضَد هي( ًوايٌد خَى هي تسريقبار در سال  1-2 اقلحد)ايٌترهدياٍ  هاشٍر تاالسويضاهل بيواراى  *

 .ضَد ي ثبت اسٌاد ٍ اهالك ضْرستاى اعالم بديْي است ّرگًَِ تغيير در ًطاًي يا اساهي بايد بصَرت فَري بِ هعاًٍت بْداضتي داًطگاُ ٍ ادارُ. 1



 

 

 

ػظ  فولىشد ػغَحهؼتوش پبيؾ ًؾبست ٍ  .11   .خـَساًذ ي پغ ٍ اسائِ شثَطـّبي ه ليؼت  چههحيغي َت
 .داًـىذُ/ هقبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُاسػبل آى ثِ  ٍ هبطٍس تبالػوي اپيذهيَلَطيه ثشٍصثشسػي  فشم ىويلت .12

 .يپشخغش تبالػوهـىَن / ّـبي ًـبلل افالم هْبخشت صٍج .13

خْـت   ِدسهـبًي هشثَعـ   ثِ هشوـض ثْذاؿـتي   ،ي تبالػوي ي هـبٍسُ دسهـبًي ٍيـظُ ؿـذُ اص هـشوـض ثْـذاؿتي دسيبفت 5ي  اسػبل فـشم ؿوبسُ .14
 .الصمّبي  پيگيشياًدبم 

 
 .داًـىذُ/ ثـِ هقبًٍت ثْذاؿتي داًــگبُ 6ٍ  4ي  ّـبي ؿوبسُ ـ فشمهَل ثٌذي ٍ اسػـبل ثِ خوـ .15

همبيؼِ هشاوض ثْذاؿتي دسهبًي ثش اػبع ؿبخق ّبي ثشًبهِ ٍ ستجِ ثٌذي آًْب خْت تـَيك هشاوض فقبل ٍ سفـ هـىالت هَخَد دس هشاوـض   .16
 .داساي فولىشد ضقيف

 .ٍ هشوض ثْذاؿتي دسهبًي هشثَعِ ،  ثِ تين هـبٍسُ طًتيه 9م ؿوبسُ ؿٌبػبيي ؿذُ خذيذ ثش اػبع فش ٍالذيي ثيوبساى تبالػويهقشفي  .17

تَػظ تين  افالم ؿذُ ؿٌبػبيي ؿذُ دس اػتشاتظي ػَمپشخغش هـىَن / ّـبي ًـبلـل صٍجدس فذم هـشاخقِ ثيؾ اص ػِ هبُ هَاسد پيگيـشي  .11
ذاؼتيٍ تا هؽارمت هر يتلفٌِت ـَرت ي اداري ٍ يا  يي پيگيري ازعريق هناتثِا. هـبٍسُ جام امس ْت  .ؼَد هي درهاًي ًا

ٌّگي .19  .ّبي ّذف ّبي آهَصؿي هشتجظ ثب گشٍُ ٍ اخشاي فقبليت  هذيشيت ، ّوب
  .هَسد ًيبص ثشًبهِ هغبثك دػتَسالقول تحميمبت ًدبما .20
ِ  اخـشاي  ٍضقيت هـَخـَددس لـبلت  اعالفبتاًتـبس ، تفؼيش ٍِ ٍ تحليلـتدضي ، آٍسي گشد .21 ـ  ٍ تبالػـوي دس ؿْشػـتبى   ثشًــبه ي يـه  ِ اسائ

 .داًـىذُ/ اًـگبًُؼخِ ثِ هقبًٍت ثْذاؿتي د

 .هيدس پَستبل اداسُ طًت ٍاسد ؿذُاعالفبت  يثشسػ هذيشيت ٍ .22
 ...(.هـبٍسُ، آصهبيـگبُ ٍ )ِدس آسؿيـَ لؼوت هـشثَع ّـبي هـذيشيتي ًبهِّب ٍ  ّب، دػتَسالقول  ّب، خضٍُ وتبةثبيگبًي ٍ ًگْذاسي توبم  .23
پبػـخ   دسيبفـت داًـىذُ ٍ پيگيشي تب / داًـگبُ ٍ اًقىبع ثِ هقبًٍت ثْذاؿتيٍ اًتمبدات دس ػغح ؿْشػتبى  ْبداتًؾش، پيـٌ گشدآٍسي ًمغِ .24

 .هٌبػت
 

 (هاي غربالگري آزمايشگاه)هاي تاالسمي ي آزمايش آزمايشگاه ويصه
تبالػـوي   يُ فٌَاى آصهبيـگبُ ٍيظِ ـٍ ث ؿذُْضدهتبالػوي  يبّـ آصهبيؾ دسهبًي خْت اًدبم ّبي هشاوض ثْذاؿتي دس ّش ؿْشػتبى يىي اص آصهبيـگبُ

گبّي وِ  تبالػوي دس ّبي آصهبيؾ ؿَد تشخيحبً پيـٌْبدهي. ؿَد هي اًتخبة ٍاج اصجل ل ّبي آصهبيؾ ػبيش اًدبم هؼئَلآصهبـي  .ؿَد اًدبم اػت اصد

 تبالػـوي ّبي  الصم خْت اًدبم آصهبيؾ ثْذاؿت ؿْشػتبى داساي اهىبًبتض ـشوـَؿؾ هـبي تحت پـّ بيـگبُـَستي وِ ّيچ يه اص آصهـدسك
ػـبيش  اهىبًـبت  اص ّـب   ٍ اهـَس آصهبيــگبُ  ي ثْذاؿت، دسهـبى   ؿجىِ تَاًذ ثب ّوبٌّگي هذيش دسهبى ذ، سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى هيًٌجبؿ

 .وٌذ اػتفبدُ (تبالػوي يِ بهبيـگبّي ثشًـَاصيي آصهـبيت هـِ سفـآًْب ث الضامشاسداد ٍ ـثب فمذ ل)ّبي خلَكي ّبي دٍلتي يب آصهبيـگبُ ثخؾ

گبُ تَخـِ لـشاس    َسدب هّـ بيؾـآيذ وِ وٌتشل ويفي آصه  فول ًحَي ثِ فَق ثِ ّبي ّب ثبيذ ّوبٌّگي ثب ثخؾ دسكَست اػتفبدُ اص ّش يه اص آصهبـي
 يِ سا داؿتِ ٍ سفبيت فبكـل  يآصهبيؾ ّبي تبالػواًدبم  بثليتـل َد وِ اص ّش حيثـؿ ّوچٌيي ثبيذ آصهبيـگبّي اًتخبة .گشدد اخـشاٍ  گشفتِ

 .تبالػوي هَسد تَخِ لشاسگيشد يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ ثْذاؿتي تب هشوض آصهبيـگبُ

ِ ( ٍ دٍلتي خفَـي)ّب  ّبي تبالػوي دس ايي آصهبيـگبُ وبسوٌبى هشتجظ ثب آصهبيؾ :تثفرُ   ًؾـبست ؿـشوت   ٍ  ّـبي آهـَصؽ   ثبيذ دس ثشًبهـ
 .ٌذيًوب

 ـىَن پشخغش تبالػوي ثِ ؿْشػتبى خبسج اص هحذٍدُ داًـگبُ ، ثِ ّوشاُ ًبهِ گضاسؽ ه/ ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل
 .گشددهْبخشت،پشًٍذُ صٍخيي ًيض دس داخل پبوت لشاس دادُ ؿذُ ٍ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ اسػبل هي

 (ًيبصي ثِ اسػبل هحشهبًِ هىبتجبت ٍ پشًٍذُ ًيؼت)
 

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

 .گشددداًـگبُ اسػبل هي

-ثش اػبع تغييشات ثِ ػول آهذُ دس ايي ًؼخِ اص دػتَسالؼول، صٍخيي ًبلل لغؼي وِ اص هيبى صٍخيي ون خغش تـخيق دادُ هي: َخِت

 .ثِ ػتبد ٍصاست ثْذاؿت گضاسؽ ؿًَذ -ثبؿذوِ ضويوِ ايي ًؼخِ دػتَسالؼول هي-« ثشسػي صٍخيي ون خغش»ًبهِ ؿًَذ عجك ؿيَُ



 

 

 

ـ   ـبتـ ـِ اص دفـبهـً بفت هقشفيـْشي ٍ سٍػتبيي پغ اص دسيهتمبضيبى اصدٍاج اص ًمبط ؿ غـشثــبلگشي  بيـگبُ ـِ آصهـ ـش سػـوي ثجـت اصدٍاج ث
ثتـب  )تبالػوي ًـبللافشاد ، آصهبيؾ هشثَط ثِ ؿٌبػبيي اصدٍاجّـبي هقوَل  آصهبيؾ اًدبم شـث فالٍُ ـذبيـزوَس ثـآصهبيـگبُ ه. وٌٌذ هي هشاخقِ

 CBCثجت دس دفتش دسخَاػتي سا ّبي  آٍسدُ ٍ ًتبيح آصهبيؾ  فول تبالػوي ثِ يبّ بيؾـتن وـَسي آصهسا ثشاػبع الگَسي (بالػوي هيٌَسـت

 .ٍاسد ًوبيذ

 

 
 
 

 
 تبالػوي ّبي  آصهبيؾ ي ٍيظُآصهبيـگبُ مبسمٌبى ٍظبيف 

 . CBCت ثجدس دفتش  وٌٌذُ ثِ آصهبيـگبُ اصدٍاج هشاخقِ هتمبضيبى ّبي تـبالػوي توبم ٍ ًتبيح آصهبيؾثجت هـخلبت  .1

 .يشياًدبم ًوًَِ گ لجل اص ّب دفبتـش فمذ ٍ اعويٌبى اص تغجيك فىغ ثشخؼتِ داس ٍ هوَْس ثِ هْش ي فىغِ بهـً هقشفي كيدل يتؤس .2

 
 .ّبي تبالػوي الگَسيتن وـَسي آصهبيؾ ثش اػبعهتمبضيبى اصدٍاج  توبم ثشاياًدبم آصهبيؾ  .3

گَسيتن وـَسي تـخيق تبالػوي دس هتمبضيبى اصدٍاج وِ داساي هقشفي ًبهِ اص دفبتش ّـبي هـشاحل اٍل تـب ػـَم ال اًدبم آصهبيؾ: تجلشُ
 .گيشد ي تبالػوي اًدبم سػوي اصدٍاج هي ثبؿٌذ  تَػظ آصهبيـگبُ ٍ ثذٍى دسخَاػت پضؿه هؼئَل هـبٍسُ

 .بي تبالػويّ اص اًدبم آصهبيؾ پغ ،هتمبضيبى اصدٍاج يؾ ثشايش آصهبيتفؼب ـاص ّشگًَِ اؽْبسًؾش ٍ ي خَدداسي .4
َاػت ثشاػبع اػتشاتظي ػَمدس لبلت  اسخبفي يثِ تبالػو هـىَن صٍخيي ّبي آصهبيؾاًدبم  .5  .هؼئَل هـبٍسُ پضؿه دسخ
 .ي ثشاثش عشح ٍ دػتَسالقول اثالغيّـبي تبالػو ويفي آصهـبيؾ وٌتـشلالصم دس ساػتبي  الذاهبتاًدبم  .6
 .ي تبالػوي ي ٍيظُ ول هتمبضيبى اصدٍاج ثِ تين هـبٍسُ آهبس فلليافالم  .7

 .هين هـبٍسُ طًتيدبد تقبهل هغلَة ثب تيا .8
 .آصهبيـگبُدسيـبفتي دس آسؿيَ  ّبي هذيشيتي ًبهِ ّـب ٍ ّـب، دػتـَسالقول ّـب، خـضٍُ ذاسي توـبم وتبةثـبيگبًي ٍ ًـگْ .9

 . ػبل 30ي اصدٍاج ثِ هذت يداٍعلج  CBCدفتش ثجت  يٍ ًگْذاس يگبًيثب .10

ْيِ ٍ اسػبل ًوًَِ ّبي  .11 ذاؿت ؿْشػتبىت َاػت پضؿه تين /الصم ثشاي اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي ِث آصهبيـگبُ تقييي ؿذُ اص ػَي هشوض ْث اػتبى ، ثب دسخ
 .هـبٍسُ طًتيه

 .هين هـبٍسُ طًتيتل آى ثِ يٍ تحَ اص آصهبيـگبُ هٌتخت يليتىو يؾ ّبيدِ آصهبيبفت ًتيدس .12

بيي وِ هيضاى ثبس هشاخؼِ ِث آصهبيـگبُ ثبال ثبؿذ هي َاىدس ؿْشػتبًْ  :ثب تَخِ ِث ؿشايظ ؿْشػتبى ِث يىي اص دٍ سٍؽ صيش الذام وشد  ت
 اد پشػٌل آصهبيـگبُ غشثبلگشيافضايؾ تؼذ .1

 دس ػغح ؿْشػتبى 2ايدبد هشوض غشثبلگشي ؿوبسُ  .2

ثبؿٌـذ، فمظ ثب دسخـَاػت ػىغ داس ٍ  ًـبهـِ اص دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج ًذاؿتِ دسكـَستي وـِ هتمبضيبى اصدٍاج هؼشفي : 1تزوش
وشد ٍ  تـَاى خْت اًدبم آصهبيؾ الذام داس هي بيي هؼتجش ػىغي ؿٌبػٌبهِ يب وبست ؿٌبػ ي طًتيه ٍ ثب اسائِ هوَْس ثِ هْش تين هـبٍسُ

 .صٍخيي فبلذ هؼشفي يب دسخَاػت، ثِ ّيچ ٍخِ ًجبيذ پزيشؽ گشدًذ
 

هؼشفي ًبهِ ّبي اسػبلي اص دفـبتـش سػوي ثجت اصدٍاج يب تين هـبٍسُ طًتيه وِ فبلذ ػىغ هوَْس ؿذُ صٍخيي ّؼتٌذ ثِ ّيچ :  2تزوش
 .لجَل ًوي ثبؿٌذٍخِ دس آصهبيـگبُ لبثل 

 
 

ًتبيح آصهبيؾ ّبي صٍخيي ثبيؼتي تَػظ پشػٌل آصهبيـگبُ ثِ تين هـبٍسُ طًتيه تحَيل دادُ ؿذُ ٍ اص تحَيل آى ثِ صٍخيي خذاً 

 .خَدداسي گشدد



 

 

 

اص  ثِ هٌؾَس اختٌبة هيـگبُ طًتيٍ اسػبل ثِ آصهب (تقييي هَتبػيَى)PND ي اٍل  ّبي هشحلِ ّبي الصم خْت اًدبم آصهبيؾ تْيِ ًوًَِ .13
 .ّبي طًتيه اسخبؿ افشاد ثِ آصهبيـگبُ

 

 

 شنتيك ي همشاور ي هدرماني ويص مركس بهذاشتي
ِ آصهبيـگبُ ـدسهبًي ث تشيي هشوض ثْذاؿتي تشخيحبً ًضديه،  دسهبًي هَخَد ض ثْذاؿتيـذ يىي اص هشاوـبى ثبيـض ثْذاؿت ؿْشػتـشوـسئيغ ه

دسهبًي  خذهبت ثْذاؿتي يِ ضوي اسائ تب ًوبيذ اًتخبة طًتيه يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ فٌَاى هشوض ثْذاؿتيِ ـسا ث تبالػوي ّبي آصهبيؾ يُ ٍيظ
.گيشدذُ فْ ثِآى ؿْشػتبى سا  ي ؿذُ ؿٌبػبيي يتبالػو بي ًبللـّ صٍج ثشاي ُ ظـٍي يُ َليت هـبٍسـهؼئ ،َؿؾـثِ خوقيت تحت پ

 

      
 كيط مركس بهذاشتي درماني ويصه مشاوره شنتيشرا
 :ش سا داسا ثبؿذيظ صيه ؿشايه دس ؿْشػتبى الصم اػت هشوض هـبٍسُ طًتيطًت يهغلَة ثشًبهِ ّب ياخشا يثشا     
 اص ؿْش لشاس گشفتِ ثبؿذ يهٌبػج ًمغِهشدم دس  يثِ لحبػ دػتشػ. 

 ه ثبؿذيًضد يـگبُ تبالػويتبحذ اهىبى ثِ آصهب. 

  ،تب حذ اهىبى هدبٍس ّن ثبؿذ هـبٍسُ نيت وبسداى/اتبق پضؿه ٍ وبسؿٌبع خْت تؼْيل ٍ ايدبد استجبط هغلَة. 

  ِدػتگبُ دٍسًگبس ثبؿذن ٍ يخظ تلفي هؼتمهدْض ث. 

 ىش ثبؿذيبًِ ثِ ّوشاُ اػپيؼتن وبهل سايهدْض ثِ ػ. 

 ٌتشًت يهدْض ثِ خظ پشػشفت ا(ADSL  )ثبؿذ. 

 الصم دسهشوض هَخَد ثبؿذ يدفبتش ٍ فشم ّب. 

 ه ثبؿذيظُ هشوض هـبٍسُ طًتيهْش ٍ يداسا. 

 ْهغلَة آهبس ، هؼتٌذات ٍ پشًٍذُ ّب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ يگبًيثب يهٌبػت ثشا يضات ، لَاصم ٍ فضبيتد. 

 
 كيط اتاق مشاوره شنتيشرا     
 

 َاس ًلت ًجبؿذيد يثش سٍ يپَػتش ٍ هَاد آهَصؿ. 

 ػت ثبؿذِ هٌبيٍ تَْ يًَس وبف يداسا. 

 حضَس افشاد فشاّن ثبؿذ يثشا يوبف يهؼتمش ؿذُ ٍ فضب يضات الصم ثِ ساحتياًتخبة گشدد وِ تدْ يهؼبحت اتبق ثِ اًذاصُ ا. 

 حذالل ّـت ًفش دس داخل اتبق هَخَد ثبؿذ يساحت ٍ هٌبػت ثشا يكٌذل. 

 دس داخل اتبق ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ يل اضبفيٍػب. 

 ظ هـبٍسُ اػتبًذاسد ثبؿذيب ؿشاّب هٌغجك ث يذهبى اتبق ٍ كٌذليچ. 

 
 تيم مشاوره 

ـ ًتطهــبٍسُ  . ٌّگبم اصدٍاج اػـت  ييٍ ساٌّوب بي فوَهيـّ هتوبيض اص آهَصؽوبهال تبالػوي  يُ ٍيظ يُ هـبٍس  يت ّـب يـ فقبل يتوـبه  ش ػـبخت يـ ص هي
  .ؿَد اًدبم هيصًت تَػظ تين هـبٍسُثبيـذ  ّويي دليل ٍ ثِّب اػت  يوبسيٍ هجبسصُ ثب ث يشيـگيپ

 .هي تاؼذ( هاهايييا رٍاًؽٌاظي، پرظتاري ، يتْذاؼتّاي  رؼتِ ازترجيحاً )مارداى/ٍ يل مارؼٌاض عٌَاى پسؼل هؽاٍر از يل پسؼل تِ ايي تين هتؽنل

، دسهـبًي  ؿـتي دس هشوض ثْذا صاًِبس سٍـش وـث فالٍُ ،هـبٍسُ تين يافضب .ػپشي ًوبيذحضَسي  ٍ غيش كَست حضَسي ثِّبي الصم سا  آهَصؽ ثبيذ ايي تين
َط ثِ هـبٍسُ فقبليت هـبٍسُ، فٌَاى پضؿه ٍ وبسؿٌبع ثِ  .دٌّذ هي  ي تبالػوي سا اسائِ ي ٍيـظُ ّبي هشـث
 

ظ آصهبيـگبُ ؿذُ تَػ ي ؿْشػتبى ٍ ثشاثش ضَاثظ تؼييي ي الصم سا ثـشحؼت دسخـَاػت پـضؿه تيـن هــبٍسُ ثبيـذ ًوًَـِ آصهـبيــگبُ 
ي خذهبت آصهبيـگبّي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ  ثِ  ي ؿجىِ ثشًبهِ 3ي  ّوشاُ فشم ؿوبسُ طًتيه تْيِ ًوَدُ ٍ خْت آصهـبيؾ ثِ

 .ًوبيذ اسػبل   آصهـبيـگبُ
 



 

 

 

 
 ك شهرستانيط پسشك مشاور شنتيشرا

 
 تشخيحبً اػتخذام سػوي يپضؿه فوَه. 

 هـبٍسُ هيفاللوٌذ ثِ هَضَفبت طًت ٍ. 

 هشاخقِ وٌٌذگبىاستجبط هغلَة ثب  يهْبست الصم دس ثشلشاس يداسا. 

 (.دسكَست ضشٍست)اػتبى يهمذهبت يؿشوت دس آهَصؽ ّب 

 ياػتبً يٍ ثبصآهَص يآهَصؿ يؿشوت دس دٍسُ ّب. 

 يوـَس يٍ ثبصآهَص يآهَصؿ يؿشوت دس دٍسُ ّب ٍ آصهَى ّب. 

 هين هـبٍسُ طًتيت دس تيفقبل يتقْذ حذالل دٍ ػبلِ ثشا يداسا. 
       

 ك شهرستانيكاردان مشاور شنت/ط كارشناضيشرا 
 

 يي،هبهبي، پشػتبس يخلَكب ثْذاؿت فوَه يثْذاؿت يدس سؿتِ ّب وبسداى/وبسؿٌبع  ٍ... 

 ياػتخذام سػو. 

 هـبٍسُ هيفاللوٌذ ثِ هَضَفبت طًت ٍ. 

 استجبط هغلَة ثب هشاخقِ وٌٌذگبى يهْبست الصم دس ثشلشاس يداسا. 

 ِآؿٌب ثِ آداة ٍ سػَم ٍ فشٌّگ هٌغم. 

 (.دسكَست ضشٍست)اػتبى يهمذهبت يؿشوت دس آهَصؽ ّب 

 ياػتبً يٍ ثبصآهَص يآهَصؿ يؿشوت دس دٍسُ ّب. 

 

 مشاوره  ميتف يوظا
ّــبي   ٍ اًدـبم الـذام   اػـتشاتظي ػـَم   دس لبلـت  ذُـؿ ّبي اسخبؿ صٍج ٍ اصدٍاج بضيـهتمّـبي  دس صٍجبالػوي ـت ّـبي ؾـبيـش آصهـتفؼي .1

 (اختلبكي پضؿه ٍؽيفِ) .َسيـالگَسيتن وـ شاػبعثثقذي 

ن يتـ ِ ـثؿذُ  اسخبؿ هَاسد ػبيشٍّؼتٌذ وِ هشد ٍ صى ّش دٍ داساي اًذوغ ّبي پبييي تش اص حذ عجيقي  يهتمبضيبى اصدٍاخهـخلبت  ثجت .2
 (وبسداى/وبسؿٌبع يفِ اختلبكيٍؽ) .ن هـبٍسُيي ثِ تيدس دفتش ثجت هشاخق هـبٍسُ

 
 
ٍاج داسًذيوِ تلو تبالػويّبي ًبلل  وتجي اص صٍج ي اخز تقْذًبهِ .3  ن ِث اصد

ي  ، فـشم ؿـوبسُ  2ي  فشم ؿوبسُؾ ّب ،يح آصهبيًتب: ؿبهل ي پشًٍذُيوِ ا يپشخغش تبالػوهـىَن / ّـبي ًبلل  ثـشاي صٍج  تـىيل پـشًٍـذُ .4
 (وبسداى/وبسؿٌبع يفِ اختلبكيٍؽ) .ٍ تقْذ ًبهِ اػت 5 ي  هــبٍسُ، فشم ؿوبسُ ظُيٍي  ، پشػـٌبه3ِ

َاّي اًدبم هـب ل فشميتىو .5  .هبطٍس ون خغش دس ثشٍص تبالػويهـىَن ٍيظُ صٍخيي ه ٍسُ طًتيگ

َاػت اًدبم آصهبيؾ ثشاي  .6 ٍاجوِ لجل اص هشاخقِ ِث  ياصدٍاخ داٍعلجبىدسخ  ٍؽيفِ) .داسًذ  تبالػوي ّبي اًدبم آصهبيؾ ِثتوبيل  دفـبتـش سػوي ثجت اصد
 (اختلبكي پضؿه

 (پضؿه ياختلبك ٍؽيفِ) .ّبي تىويلي دسخَاػت آصهبيؾ .7

 (پضؿه ياختلبك ٍؽيفِ) .ثشاػبع الگَسيتن وـَسي فمش آّي خًَي ون دسهبى .8

 ياختلبكٍؽيفِ  ).ّب ٍ ػبيش ّوَگلَثيٌَپبتي تبالػوي هيٌَس ثِ هَاسد هـىَن هٌتخت ثشًبهِ دس خلَف ّوبتَلَطيؼتهـَست ثب  .9
 (پضؿه

 .پيگيشي صٍخيي ًيبصهٌذ ثِ پيگيشي تلفٌي .10

 .تؼذاد اػضبي تين هـبٍسُ دس ؿْشػتبى ثبيؼتي هتٌبػت ثب تؼذاد هشاخؼيي ٍ خوؼيت هٌغمِ تحت پَؿؾ تؼييي گشدد
دس حذي وِ  ُ هـبٍس ثِ تين ثبال ثَدى ثبس هشاخؼٍِ يب  ٍثظُ هـبٍسُ طًتيهدسهبًي  هشوض ثْذاؿتي  شاخؼِـه ثبسَدى ـثثبال  دسكَست

يه يب ّش دٍ  ،ؿْشػتبى ٍ هَافمت سئيغ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى طًتيهپيـٌْبد وبسؿٌبع  ثِ هَخت خذؿِ ثِ ويفيت هـبٍسُ ؿَد،
 .ذـشًيـگ هي  ػْذُ ثـِبالػوي سا ـت يُ ظـٍي يُ بٍسـَليت هــهؼئفمظ  دسهبًي ض ثْذاؿتيـشوـوبسوٌبى ه هؼتمل اص ،هـبٍسُتين ػضَ 

 .ػـبل اص اّويت ٍيظُ ثـشخَسداس اػت 2ثـَدى ايي افـشاد حذالـل ثـشاي هـذت  تحت ّـش يه اص ايي ؿـشايظ ثـبثت
 

 .لضٍهي ًذاسدػبلن ثبؿٌذ  ًفش ش دٍـب ّـاصدٍاج وِ يىي ي هتمبضيبى هـخلبت آى دػتِ اصثجت : تَخِ
 



 

 

 

 .تَػظ افشاد داسٍسهبًي ٍ اعويٌبى اص هلشف كحيح آهَصؽ كحيح ثِ هَاسد ًيبصهٌذ آّي د .11

ثـِ هشوـض ثْذاؿـت     تبالػـوي  پشخغـش هــىَن  / ًبلـل صٍخيي ثشاي(5 يُ شم ؿوبسـف) طًتيه فشم افالم ٍضقيت هشالجتتىويل ٍ اسػبل  .12
ِ    دس پشًٍذُؿـَد، يه ًؼخِ  هي ايي فـشم دس دٍ ًؼخِ تْيِ. ؿْشػتبى ؿْشػـتبى   هشوـض ثْذاؿـت  ي اكـلي ثـِ    ي صٍج ًبلـل ثبيگـبًي ٍ ًؼـخ

 .ؿَد هي اسػبل

 (وبسداى/وبسؿٌبع يفِ اختلبكيٍؽ). ثِ هـشوـض ثْذاؿت ؿْشػتـبى دس پبيبى ّش فلل 4 يُ فشم ؿوبستىويل ٍ اسػبل  .13

ثـِ هـشوــض ثْذاؿـت     اص اػتشاتظي ػـَم  ؿـذُ اسخبؿ پشخغشهـىَن / ّـبي ًبلـل صٍجدس ي ثيؾ اص ػـِ هـبُ  افالم هـَاسد فـذم هـشاخقِ .14
  (وبسداى/وبسؿٌبع يفِ اختلبكيٍؽ). ؿْشػتبى

 .ػَم ثِ هشوض اسخبؿ دٌّذُ يدس لبلت اػتشاتظ ذُـؿ اسخبؿّـبي  صٍج ييت ًْبيٍضق خـَساًـذ هٌبػت دسخلَف ي پغ اسائـِ .15
دبم هشحل .16 ل يِ اسخبؿ خْت ًا ى)ٍا خِ  PNDٍ دٍم  (تقييي هَتبػَي ِ  3ي  ٍ ثشاػـبع فـشم ؿـوبسُ    ًبلـل  ّـبي  صٍجِث ٍضقيت ثب َت ِ  ثشًبهـ ي  ي ؿـجى

 .ؿذُ بييذ ت يـگبُ ّبيآصهباص تَلذ ثِ خذهبت آصهبيـگبّي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ 

 
 ّبي تـبالػوي اسخبؿ ي آصهبيؾ گيشي ثِ آصهبيـگبُ ٍيظُ صٍخيي ثشاي ًوًَِ( تقييي هَتـبػيَى) PNDي اٍل  خْت اًدبم هـشحلِ: تجلشُ
 .داد سا دس اػـشؿ ٍلت هؼتمين ثِ آصهبيـگبُ طًتيه اسخبؿ ّب ؿًَذ، ٍلي دسكـَست ثـبسداسي ثبيـذ صٍج هي دادُ 

 
ـ ب ًيٌتشهذيا يوبساى تبالػويي ثيٍالذ)تبالػوي هـىَن پشخغش/بي ًبللـّ تبالػوي ثب صٍج يُ ٍيظ يُ هـبٍساًدبم  .17 -يهحؼـَة هـ   يض ًبلـل تبالػـو  ي

  (گشدًذ

 
 

 (پضؿه ياختلبك ٍؽيفِ) .وبسداى هـبٍسُ/ ًؾبست ثـش فقبليت وبسؿٌبع .18

چ ٍجهِ  يتَدُ ٍ تِ ّ پسؼل ياختفاـ ٍؽيفِ) .َسالقول وـَسيـدػتب ـًَي هغبثك ثـبًـشاحل لـه توبمكذٍس گَاّي اصدٍاج پغ اص عي  .19
 (تاؼذ يض ًويقاتل تفَ

 
ثـب ضـشة هْـش ثـش      ، ثشاػبع افالم ًؾش وبسؿٌبع تين هـبٍسُپشخغش هـىَن /ّـبي ًبلل  ي صٍج گَاّي ثشخَسداسي اص تؼْيالت ٍيـظُ .20

 (وبسداى هـبٍسُ/وبسؿٌبع ياختلبك ٍؽيفِ) .ٍ تقييي هيضاى ثشخَسداسي اص تؼْيالت ثش اػبع ؿشايظ صٍج 3م ؿوبسُ سٍي فش

پضؿـه   تَػـظ  هشخلـي  ي تــبالػوي دسكــَست دسخــَاػت    هــبٍسُ ي يخبًـپضؿه ي ييتق اعالؿ ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى خْت .21
 (پضؿه ياختلبك ٍؽيفِ) .هـبٍس

 .دس كذٍس ايي دسخَاػت الصم اػت ػىغ صٍخيي ثش سٍي دسخَاػت ضويوِ ؿذُ ٍ ػىغ ّب هوَْس ثِ هْش هشوض هـبٍسُ طًتيه گشدد :تزوش
 

ن پشخغش تبالػوي هـىَ/ٍ هؼشفي صٍج ثِ ؿْشػتبى ٍ تين هشالجت فمظ صهبًي كَست هي گيشد وِ تـخيق صٍخيي ًبلل  5تىويل فشم ؿوبسُ 
 .ًْبيي گشدد

 

 گشدد ٍخيي ٍ حتي ايدبد خَد هشالجتي هيهـىَن پشخغش تبالػوي ،ثبػث تؼْيل هشالجت ص/هـبٍسُ اػتبًذاسد ٍ هغلَة ثب صٍخيي ًبلل
 .ٍ  ثِ ّش هيضاى هـبٍسُ صٍخيي ضؼيف ثبؿذ ثبػث ايدبد ثبس هضبػف ثش تين هشالجت ٍ تضؼيف خَد هشالجتي صٍخيي هي گشدد

 
 .دخبلت دس تلوين گيشي ٍ تحويل يه تلوين ثِ فشد ًيؼت آهَصؽ دادى ٍ ساٌّوبيي كشف، هـبٍسُ شگض فشاهَؽ ًىٌين وِّ

 .آهَصؽ ٍ ساٌّوبيي هَثش وِ ثبػث ايدبد تَاى تلوين گيشي دسػت ٍ آگبّبًِ تَػظ فشد هي گشدد: هـبٍسُ ػجبست اػت اص 
 .لوين آگبّبًِ اي اتخبر ًوبيذدس عي فشايٌذ هـبٍسُ فشد تَاًوٌذ هي گشدد تب ت

 
  هـبٍس طًتيه ثبيذ ثتَاًذ ؿشح حبل وبهل،هَثش ٍ هغلَة اص هشاخؼِ وٌٌذُ سا دسيبفت وشدُ  ٍ ثب اػتفبدُ اص داًؾ طًتيه  خغشات ثيوبسي

خؼِ وٌٌذُ هغبلت سا سا اص ًظش خؼوي ،سٍاًي ،التلبدي ٍ طًتيىي ثِ هشاخؼِ وٌٌذُ  گَؿضد ًوَدُ ٍ دس ًْبيت اعويٌبى حبكل وٌذ وِ هشا
 .ثِ عَس وبهل دسيبفت ٍ دسن وشدُ ٍ ثب آگبّي وبهل تلوين گيشي هي ًوبيذ

 

اوتفب ؿَد ٍ اص روش ًبلل ثَدى يب  «آصهبيؾ ّبي تبالػوي اًدبم ؿذ»دس گَاّي ّبي كبدس ؿذُ خْت دفبتش اصدٍاج كشفب ثبيذ ثِ ػجبست 

 .ًجَدى صٍج  خَدداسي گشدد



 

 

 

 .وبسيي ثيذ خْت هـبٍسُ ثب ٍالذيوبساى خذيث ييهـشوـض تضسيك خـَى دسخلَف ؿٌبػباستجبط هٌبػت ٍ هؼتوش ثب  .22
 . هشوض هـبٍسُدس آسؿيَ ّبي هذيشيتي دسيبفتي  ّب ٍ ًبهِ ّب، دػتَسالقول ، خضٍُ ّب ذاسي ٍ ثبيگبًي توبم وتبةًگْ .23

 بلػ 30دفتش ثجت هـخلبت هشاخقِ وٌٌذگبى ثِ هشوض هـبٍسُ ثِ هذت  يٍ ًگْذاس يگبًيثب .24

  
 ي تاالسمي برنامه منتخب هماتولوشيستوظايف 

 :ٍظايف تخففي .1

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

 ثشًبهِ يدػتَسالقول وـَس ثش اػبع هـَستي شـالم ًؾـخْت اف هين هـبٍسُ طًتيؿذُ اص ت بؿـَاسد اسخـشؽ هـپزي. 

 ثِ هـبٍسُ طًتيه 2 يُ هَاسد اسخبؿ ثشاػبع فشم ؿوبس توبم صٍخيي ثشايدس خلَف ٍضقيت  ًْبيي افالم ًؾش هـَستي. 
 ِدس هَالـ لضٍم پضؿه هـبٍس ِث يشحضَسيهـبٍسُ غ اسائ. 

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

 ثذيْي اػت ّوبتَلَطيؼت اص وليِ ًتبيح آصهبيـبت ثِ فول آهذُ صٍخيي وِ تَػظ )س كَست ضشٍست ثشسػي ثبليٌي ٍ آصهبيـگبّي ثيـتش د

 .(ّب تحَيل ؿذُ اػت ثْشُ ثشداسي الصم تـخيلي سا خَاّذ ًوَدهـبٍس طًتيه ثِ آى

  طيؼت هٌتخت ثِ آصهبيـگبُ تـخيق طًتيه هٌتخت خْت تـخيق ًْبيي هقشفي دس كَست ضشٍست، صٍج ون خغش تَػظ ّوبتََل
گيشد ٍ تَػظ ّوبتَلظيؼت ثِ ّوشاُ فشم صٍج ون خغش كَست هي( PND) 3صٍج ون خغش ثب تىويل فشم ؿوبسُ هقشفي )ؿَد  هي

 (.ثذٍى ايي فشم اسخبؿ ايـبى ًجبيذ اًدبم ؿَد

 ثتب ؿٌبػبيي  زٍج ًاقل تاالظوي، ايـبىدس كَستي وِ اص هيبى صٍخيي ون خغش هشاخقِ وٌٌذُ ثِ يؼت هٌتخت هَؽف اػت  ّوبتََل

ثِ تين هـبٍسُ طًتيه هشاتت سا تىويل ؿذُ تَػظ آصهبيـگبُ تـخيق طًتيه،  3اص عشيك فشم صٍج ون خغش ثِ ّوشاُ فشم ؿوبسُ  ،ؿَد
 . .اسػبل ًوبيذاسخبؿ دٌّذُ 

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

  ُط ثِ آصهبيـبت تىويلي ٍ تـخيق طًتيه صٍخيي ون خغش ٍ صٍخيي ًبلل لغقي تـخيق داد ضشٍسي اػت توبهي اعالفبت هشَث
طيؼت هٌتخت ثشًبهِ ثِ ًحَ همتضي ٍ لبثل ثْشُ ثشداسي  عِ ثجت گشددؿذُ اص ايي گشٍُ تَػظ ّوبتََل  . دس هغبلقبت وـَسي هشَث

 :ٍظايف عوَهي .2

 ِّـبي طًتيه ّـبي ؿـَساي داًــگبّي پيـگيـشي اص ثيوبسي ؿـشوت هؼتوـش دس خلؼ . 
 ِّبي آهَصؿي هـبسوت دس اخشاي ثشًبه. 
 َخيْي داًـگبّيـت ّـبيِ َسي ٍ خلؼـوـ ي ـِّبي فلوي ػبالً ؿشوت دس گشدّوبيي.  

 
 ذاشتيـپايگاه به/ يدرماني شهر مركس بهذاشتي

ٍؽبيف آًْب ّؼتٌذ وِ ثْذاؿتي  بيُّ ٍ پبيگب ؿْشي دسهبًي ض ثْذاؿتيـواشـه، ْشـبًي دس ػغح ؿـدسه بت ثْذاؿتيـخذه يِ ـي ػغح اسائـاٍلي
  :اػتؿشح ريل ِ ثتب تبالػوي هبطٍس ث ثشٍصپيـگيشي اص دسخلَف 

 .ّذفّبي  ؽ گشٍَُصـويذ ثش آهـأشدم ثب تـػغح آگبّي فوَم ه يآهَصؽ ٍ استمب .1
 

 :ّبي ّذف ؿبهل گشٍُ

 ؛دثيشػتبىآهَصاى  داًؾ 

 ِفٌَاى فَاهل هإثش دس هَفميت ثشًبهِ؛ ػشدفتشداساى اصدٍاج ث 

 ّبي دسهقشم خغش فٌَاى صٍج ؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِ ّبي ًـبلـل ؿٌبػبيي صٍج. 

ؿًَذ ثِ ػول آهذُ دس ايي ًؼخِ اص دػتَسالؼول، افشادي وِ ثِ ػٌَاى صٍخيي ون خغش تـخيق دادُ هيثش اػبع تغييشات : تَخِ

يؼت  ثِ ّوبتَلَ -ثبؿذوِ ضويوِ ايي ًؼخِ دػتَسالؼول هي-« ثشسػي صٍخيي ون خغش»ًبهِ ثبيؼتي ثشاي اداهِ ثشسػي عجك ؿيَُ

 .هٌتخت ثشًبهِ هؼشفي ؿًَذ



 

 

 

اعـالؿ سػـبًي   ٍ  1اص ّش الذام بالػوي لجلـت ّبي اًدبم آصهبيؾ يُ ظـٍي گبُّبي تبالػوي دس آصهبيـ اًدبم آصهبيؾ  ِث اصدٍاجؿشف  تشغيت افشاد دس .2
  .تبالػوي يُ هـبٍس يُ دسهبًي ٍيظ ًمؾ هشوض ثْذاؿتي دس خلَف

 .(فلويِ يُ ّبي داساي حَص ىبدس ؿْشػتآهَصؽ عالة  ى هحلي ٍاػشدفتشداساى، فبلذ)ثش ثش هَفميت ثشًبهِإآهَصؽ فَاهل ه .3
« هـىَن پشخغـش /ًبلل تبالػويصٍج » فجبست ًَؿتيٍ  هـىَن پشخغش/همبثل ًبم صٍخيي ًبلل خبًَادُ تٌؾين دفتشس لشهض د ي ػتبسُدسج دٍ  .4

 .ن خبًَادُيٍ دفتش تٌؾ ي خبًَاس ي دٍم پَؿِ دس ػتَى هالحؾبت كفحِ

اص هشوـض ثْذاؿـت    5پشخغش تبالػوي خْـت اسائـِ هــبٍسُ ٍ آهـَصؽ الصم پـغ اص دسيبفـت فـشم ؿـوبسُ         /دفَت اص صٍخيي خذيذ ًبلل .5
 .ؿْشػتبى

 
 .ثشاػبع الگَسيتن هشثَط يپشخغش دس ثشٍص تبالػو/ 2ّبي ًبلل ي صٍج ي فقبل ٍ هبّبًِ هشالجت ٍيظُ .6

ٍ  هيـ ق طًتيتــخ  ّـبي  آصهـبيؾ هشثـَط ثـِ    يِ وـبّؾ ّضيٌـ   هٌؾَس ثِ يدسهبً  ثيوِاص خذهبت  يثشخَسداسثِ ّبي ًبلل تبالػوي  تـَيك صٍج .7
 .َلذـپيؾ اص ت تـخيق

ثـش اػـبع    PND اٍل ٍ دٍم يِ شحلـتبالػوي خْت اًدـبم هـ   ي هـبٍسُ يُ دسهبًي ٍيظ ض ثْذاؿتيـشوـثِ ه بالػويـبي ًبلل تـّ صٍج بؿاسخ .8
 .ييظ صٍخيؿشا

 .اػت ؿذُ  دادُ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس تـخيقآًْب خٌيي  وِتبالػوي  ّبي ًبلل صٍجثبسداسي دس  16ي  ػمظ خٌيي تب ّفتِ پيگيشي .9
 دادُ تــخيق  يب تبالػـوي هيٌـَس   ػبلنآًْب خٌيي  PND2بع ًتبيح ـشاػـِ ثـبالػوي وـبلل تـبي ًـّ صٍجدس بسداسي ـث يُ شالجت ٍيظهي  اداهِ .10

  .اػت ذُـؿ 
ـ  هـبسوت آًبى دس آهَصؽ فوَم هٌؾَس ثِ ّبي ثْذاؿتي پبيگبُدسهبًي ؿْشي ٍ  دس هشاوض ثْذاؿتي ي ثْذاؿتييآهَصؽ ساثغ .11 َيت ـخبهقِ ثب اٍل

 .بلل تبالػويـّبي ً ٍ پيگيشي صٍج دس ؿْشػتبى يغشثبلگش آغبصي لجل اص يهضدٍخ اصدٍاج، ؿشفبي دس ـّ گشٍُ

ّـبي   گيّبي هغوئي خْـت پيــگيشي اص ٍلـَؿ حـبهل     ّبي ًبلل دسخلَف اّويت ٍ ضشٍست اػتفبدُ اص سٍؽ آهَصؽ ٍ تـشغيت صٍج .12
 .ًبخَاػتِ

توبيل ثـِ ثـبسداسي   ديگش ثِ ّيچ ٍخِ ّبيي وِ  دس صٍج( VS-TL)گيـشي اص ثبسداسيّـبي هغوئي ٍ دائـوي پيـ تــَيك ثـِ اػتفبدُ اص سٍؽ .13
 .ًذاسًذ دٍثبسُ

ِ     سبلل تبالػوي دس اٍليي ثبصديذ خبًَاًّبي  ؿٌبػبيي ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ٍ صٍج .14  ي ٍ اًقىـبع آى دس ػـتَى هالحؾـبت كـفح
 .خبًَاس يُ ذـدٍم پشًٍ

 خبًَاس ٍ هشالجت هبّبًِ اص ثيوـبساى تبالػـوي   يُ لشاسدادى آى دس پشًٍذ ،ثيوبساى هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس توبماي شـثثيوبسي  تىويل فشم پيگيشي .15
بالػوي ٍ ـَاسم تـ ـش ًمؾ دسهبى دس پيــگيشي اص فـ  ـويذ ثأ، ت Bخلَف ٍاوؼي ّپبتيت  ثٍِاوؼيٌبػيَى  يِ پيگيشي ثشًبه :ؿبهل هبطٍس

َالـ ـتبالػوي ٍ اسخبؿ دس هـ  يثيوبسفَاسم دػفشال، ثشسػي ي آّي اضبفِ هـبًٌذ  وٌٌذُ داسٍّـبي دفـهَلـ خَى ٍ ِ ـضسيك ثـت اعويٌبى اص
 . ...الصم ٍ 

 .فلَچبست هشالجتثـشاػبع  ي خذيذ ؿـذُ ّـبي ثيوبساى ؿٌبػبيي هشالجت خـبًَادُپيگيشي ٍ  .16
 داؿـتي فشصًـذ  ثِ تبالػوي هبطٍس ًذاؿتِ ٍ توبيل ثـِ فشصًذ هجتال  بضشدس حبل حوِ  طًتيهي  هـبٍسُ تينثِ  فَت ؿذُ يتبالػو اسخبؿ ٍالذيي ثيوبساى .17

 .داسًذ

صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليـل دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ ّـبي     )ؿشايظ ثبسداس ٍاخذ ّبي صٍج توبمثشاي  CBC (MCV  ٍMCH)دسخَاػت آصهبيؾ  .18
ـ باصلجيـل هتخللـ   بـّـ  ػبيش ثخـؾ  يب اسخبؿ ؿذُ اصهشاخقِ وٌٌذُ ٍ ( تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ىبى فوـَهي،  ـضؿـ ـبى ٍ صايوـبى، پ ـى صً
 .خَساًذ هٌبػت ٍ اسػبل پغهبهبّبي ثخؾ خلَكي 

                                                           

دٍستاى ٍ ياا برگاساري هراسان     ،ضٌاياىآ ،بسرگاى فاهيل دادى بِ اطالعحتي قبل از ( براساس عرف هحلي)آضٌايي يِ يعٌي بالفاصلِ پس از اٍليي جلس ،از ّر اقدام براي ازدٍاجل قب. 1

 .ردگي اًجامبايد تاالسوي  ّاي آزهايص ،ًاهسدي ٍ يا ّرگًَِ اقدام ديگر

 .باضٌد ٍ بايد هَرد هراقبت قراربگيرًد اقل تاالسوي هيٍالديي بيواراى ايٌترهديا زٍج ً. 2

 بيذ هغبثك ثب ديگش هشالجت ّب ٍ هشاخؼبت افشاد ثبؿذ تب اص سفت ٍ آهذ هىشس صٍج ثِ هشوض اختٌبة گشدددػَت اص صٍخيي تب حذ اهىبى ث. 

 ًظشخَاّي گشديذُ ٍ هشالجت ّبي ثؼذ ثِ ( هشاخؼِ حضَسي،تلفٌي يب ػبيش)دس اٍليي هشاخؼِ صٍخيي دس خلَف ًحَُ هشالجت صٍج
 .كَست سٍؽ تَافك ؿذُ كَست هي گيشد



 

 

 

صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليـل دس صهـبى   ّوچٌيي )هضدٍج لجل اص آغبص غشثبلگشي تبالػوي ًبلل ّبي صٍجّبيي وِ ثشاػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي  اسخبؿ صٍج .19
ّؼـتٌذ ثـِ هشوـض    ( ًبلـل  ػـبلن )دس ؿْشػتبى ، صى ٍ هشد ّش دٍ هـىَن ثِ تبالػوي هيٌَس (ُ اًذاصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذاد

 .ي تبالػوي ي هـبٍسُ دسهبًي ٍيظُ ثْذاؿتي

 .صٍخيي ٍ ؿشايظ هشالجت ثش اػبع پشًٍذُ خبًَاس كَست فللي ثِ 6 ي ؿوبسُ ٍ اسػبل فشم تىويل .20

 .بىـض ثْذاؿت ؿْشػتـشوـِ هـث اتٍ پيـٌْبد  حل ساُ يِ ثٌذي هـىالت ٍ اسائ خوـ .21
ِ   ّــب، دػتــَسالقول   ّـب، خــضٍُ  ذاسي ٍ ثـبيگبًي توبم وتبةًگْ .22 هشوـض ثْذاؿـتي دسهـبًي    ّـبي هـذيشيتي دسيـبفتي دس آسؿـيَ      ّــب ٍ ًبهـ

 .پبيگبُ ثْذاؿتي/ؿْشي

 

 درماني روستايي ف مركس بهذاشتييوظا
  .ّبي ثْذاؿت ثتب تبالػوي هبطٍس دس خبًِ ثشٍصاص پيـگيشي  ي ّبي هشثَط ثِ ثشًبهِ ػشپشػتي ٍ ًؾبست ثش فقبليت .1
 .ّبي ثْذاؿت خبًِخْت  هَسد ًيبصّبي  ٍ فشمآهَصؿي  ّـبيُ اسػبل دػتَسالقول ٍ خضٍ .2
 .ّبي پيـگيشي اص آى ػغح آگبّي ثَْسصاى دس ساثغِ ثب ثيوبسي تبالػوي ٍ ساُ ياستمب يِ سيضي دس صهيٌ ثشًبهِ .3

 :گشٍُ ّبي ّذفويذ ثش أتثب سٍػتبيي يِ بّي خبهقـغح آگػ ياستمب يِ ضي دس صهيٌـسي ثشًبهِ .4
 :ّبي ّذف ؿبهل گشٍُ

 ؛دثيشػتبىآهَصاى  داًؾ 

 ِفٌَاى فَاهل هإثش دس هَفميت ثشًبهِ؛ ػشدفتشداساى اصدٍاج ث 

 ّبي دسهقشم خغش فٌَاى صٍج ؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِ ّبي ًـبلـل ؿٌبػبيي صٍج. 

صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل دس صهـبى اصدٍاج آصهـبيؾ ّـبي    ) ثبسداس ؿشايظ ٍاخذ ّبي صٍج توبمثشاي  CBC (MCV  ٍMCH)دسخَاػت آصهبيؾ  .5
ـ بب اصلجيـل هتخللـ  ـّ ػبيش ثخؾ يبّبي ثْذاؿت  ؿذُ اص خبًِ اسخبؿ (تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ىبى فوـَهي،  ـضؿـ ـبى ٍ صايوـبى، پ ـى صً
 .خَساًذ هٌبػت ٍ اسػبل پغهبهبّبي ثخؾ خلَكي 

صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليـل دس صهـبى   ّوچٌيي )يهضدٍج لجل اص آغبص غشثبلگش تبالػوي ًبلل ّبي صٍجّبيي وِ ثشاػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي  جاسخبؿ صٍ .6
ّؼـتٌذ ثـِ هشوـض    ( ًبلـل  ػـبلن )صى ٍ هشد ّش دٍ هـىَن ثِ تبالػوي هيٌَس بى ،ؿْشػتدس  (اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ

 .ي تبالػوي ي هـبٍسُ يظُدسهبًي ٍ ثْذاؿتي
ِ ـاسخـ  ٍ بي ًبلل تبالػـوي ـّ صٍج ي ظُـهشالجت ٍي ،ّبي آهَصؿي ّبي ثْذاؿت دسخلَف فقبليت پبيؾ هؼتوش خبًِ .7 خْـت   ٌّگـبم  بؿ ثـ

 .غيشُ ٍ PNDاٍل ٍ دٍم  ّـبيِ اًدبم هشحل
ثـِ   5ي  فــشم ؿــوبسُ  ثش اػـبع   ، بىض ثْذاؿت ؿْشػتـشوـذُ اص هـؿ هقشفي پشخغش تبالػويهـىَن /لـبلـّبي ً صٍج هـخلبت افالم .8

 .بي ثْذاؿت تحت پَؿؾ خْت پيگيشي ٍ هشالجت ٍيظُـّ خبًِ

ذاؿت تحت اص ػغح خبًِ  6ي  ؿوبسُّبي آهبسي  گشدآٍسي فشم .9 ـ      ّبي ْث  ثٌـذي ؿـذُ   پَؿؾ، سفـ ًَالق احتوـبلي ٍ اسػـبل آهـبس كـحيح ٍ خوـ
 .ثـِ هـشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى يفلل

ذاؿت خَدداسي اص خبًِ يبفتيدس 6ي  ؿوبسُ  ذ اص اسػبل هؼتمين فشموبسداى هشوض ثبي/ وبسؿٌبع ـ    ّبي ْث َالق، ًؼـجت ثـِ خوـ ـذي ٍ   ًوبيذ ٍ پغ اص سفـ ً ٌث
ؿتي هدذد آى دس فشم ؿوبسُ ذاؿت ؿْشػتبى الذام 6ي  ًَ  .ًوبيذ ٍ اسػبل ِث هشوض ْث

 .ثش اػبع فلَچبست هشالجت يوبساىخْت هشالجت ٍالذيي ث ثِ خبًِ ّبي ثْذاؿت ي خذيذ ؿذُ افالم هَاسد ؿٌبػبيي .10
 .ض ثْذاؿت ؿْشػتبىـشوـثِ ه اتٍ پيـٌْبد ّـب حل ساُ ي ـِذي هـىالت ٍ اسائـثٌ خوـ .11
 .هذيشيتي دسيبفتي دس آسؿيَ لؼوت هشثَط ّبي ّب ٍ ًبهِ ّب، دػتَسالقول ّب، خـضٍُ ثبيگبًي ٍ ًگْذاسي توبم وتبة .12

 ي بهذاضت  هـخانف يوظازح ـض
شي اص ـگيـَف پيــب دسخلـف آًْـٍؽبي ّؼتٌـذ وـِ ّـبي ثْـذاؿت سٍػتـب خبًِدسهبًي دس ػغح  خذهبت ثْذاؿتي يِ اٍليي ػغح اسائ

 .پبيگبُ ثْـذاؿتي اػت/ دسهـبًي ؿْشي ٍؽبيف هشوض ثْذاؿتي ـبثِهثتب تبالػوي هبطٍس  ثـشٍص

ي  ػْذُ ّـب ثِ ي پـضؿه هـشوـض ثـَدُ ٍ اًدبم فؼبليت ػْذُ ّبي ثْذاؿتي هؼئَليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ثـِ بيگبُدس هشاوض ؿْشي ٍ پ
 .وبسوٌبى ثْذاؿت خبًَادُ اػت

 

ي ًظبست ثـب هـبسوت وبسؿٌبػبى ٍ  ي پـضؿه هشوض ٍ ٍظيفِ ػْذُ ّبي ثْذاؿت هؼئَليت حؼي اخـشاي ثشًبهِ ثـِ دس خبًِ
 .ي ثَْسص اػت ػْذُ ّـب ثِ ؿتي هـشاوـض سٍػتـبيي ثـَدُ ٍ اًدـبم فؼبليتّـبي ثْذا وـبسداى

 



 

 

 

 صٍخيٌي مِ ثِ ّش دليلدس  ّبي ًبقل تبالػوي الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍج

غشثبلگشي دس ؿْشػتبى،ػقذ غيش ثجتي،ثشخي گشٍّْبي اختوبػي خبف،افشاد هْبخش،افشاد خبسخي هقين ػذم ؿشٍع )
 ...(دس مـَس ٍ 

 دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

دس م ًذادُ ٍ دس حبل حبضش ثبسداس ّؼتٌذ ثبيذ دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدب مِ ثِ ّش دليلتوبم صًبى ؿَّشداس  
پغ . ًوبيذ CBC ٍ پضؿل ثشاي آًْب دسخـَاػت ؿًَذ دسهبًي اسخبع ثْذاؿتي ثِ پضؿل هشمض (ّفتگي 16قجل اص )ّـبي اٍل ثبسداسي ّفتِ

دسصـَستي ديگش ًيؼت؛ ٍلي ثبؿـذ، ًيـبص ثِ اقـذام (  MCV  ٍ 27 ≤MCH≥ 80)ّـب دس صى دسصـَستي مِ اًذمغ CBC ي اص دسيـبفت ًتيدِ
ي  اسائِ. ؿَد ؿَّش ًيض ثشسػي ضشٍسي اػت ،(> MCH 27 يب/ ٍ > MCV 80)اًـذمغ موتش اص حـذٍد اجيؼي ثـبؿذ مـِ يني يب ّش دٍ

 .اػت خَساًذ خْت ااالع ٍ پيگيشي ثؼذي ضشٍسي پغ

، ًيبص ثِ اقذام ديگشي ( MCV  ٍ 27 ≤MCH≥ 80)ثبؿذ اجيؼيّب ّش دٍ دس حذٍد  ي هشثَط ثِ ؿَّش، اًذمغ ؿذُ اًدبم CBC دسصَستي مِ دس 
ثـبيـذ دس اػـشع  ، (>27MCH يب/ ٍ >80MCV)يل يب ّش دٍ اًذمغ هزمَس دس ؿَّش موتش اص حذٍد اجيؼي ثبؿـذ ًيؼت؛ ٍلي دسصَستي مِ

 بٍسُ طًتيل ؿْشػتبىهـّـبي تبالػوي ثـِ هشمض  ي ثـشسػي ثـشاثـش الگَسيتن مـَسي هشاحل اًدبم آصهـبيؾ ٍقت خْت اداهـِ
 .ؿًَـذ اسخبع

ٍ   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 
 .ؿـَد هي دس هٌباق ؿْشي ثِ سٍال خبسي اقذام

ثِ ّش دليل دس مِ  يٌيدس صٍخ)ضوي آهَصؽ هؼتقين  تَاًٌذ ديذُ هي ؽهتخصصبى صًبى ٍ صايوبى، پضؿنبى ػوَهي ٍ هبهبّبي آهَص 2تذكز
 ٍ يب دسصَست ًوَدُ ّب اسخبع تـشيي ٍاحذ ثْذاؿتي هحل ػنًَت صٍج ، آًْب سا ثِ ًضديل(صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ

 .ًوبيٌـذ اقذام هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبىاسخـبع صٍج ثِ هشمض ِ دٌّـذ ٍ دسصَست ًيـبص ًؼجت ثـ ّبي هزمَس سا اًدبم توبيل توبم فؼبليت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در سى CBCآسهايص . 1

00 < MCV 22 يا/ و < MCH 00 ≥ MCV  22و ≥ MCH 

ي صنتیک جهت  ي هطاوره درهاني ويضه ارجاع به هزكش بهذاضتي. 3
 ها بزاساط الگوريتن كطوري ي آسهايص اداهه

 در هزد CBCآسهايص . 2

00MCV <  22يا / و MCH <00MCV≥    22و MCH ≥ 
 

نیاس به اقذام ديگزي 
 نیست



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

CBC

MCV≥80 وMCH≥27

MCV≥80 وMCH≥27

HbA2طبيعي 

HbA2

CBC

(

MCV<80 يا /وMCH<27

MCV<80 يا  / وMCH<27

7>HbA2>3.5در زوج HbA2≤3.5در يك يا هردو نفر 



 

 

 

 (ل تاالسويـاي ناقـه ايي سوجـاسـجهت ضن)هاي تاالسوي ايصـام آسهـل انجـزاحـهكطوري الگوريتن احل هختلف زه

 اٍل  يِ هشحل
  :دس هشد CBCؾ ياًدبم آصهب

 .گشدد يديگشي ًجـَدُ ٍ گَاّي اصدٍاج كبدس هثبؿذ، ًيـبص ثِ الذام  ≤ MCV ≥  ٍ27 MCH 80اگش  ▪

 .ؿَد هي دس صى اًدبم CBCثبؿـذ، آصهبيؾ   > 27MCHيب / ٍ > MCV 80دسكَستي وِ  ▪
 

 ي دٍم هشحلِ
 : دس صى CBCآصهبيؾ 

 .گشدد يثبؿذ، ًيـبص ثِ الذام ديگشي ًجـَدُ ٍ گَاّي اصدٍاج كبدس ه ≤ MCV ≥  ٍ27 MCH 80اگش  ▪

 .ؿَد هي گيشي اًذاصُ( ّش دٍ)ثـِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي دس هشد ٍ صى HbA2ثبؿـذ، هيـضاى  > MCH 27يب / ٍ > MCV 80اگش ▪
 

 ي ػَم  هشحلِ
 :ثِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي دس هشد ٍ صى HbA2گيشي هيضاى  اًذاصُ

ي  وي ثـَدُ، ثٌـبثـشايي هــبٍسُثبؿذ، دس ايي كـَست هشد ٍ صى ّش دٍ ًبلـل ػبلن تبالػ HbA2 > >  7 5/3اگـش دس هـشد ٍ صى ّش دٍ  ▪
 .ؿـَد هي ي تبالػوي اًدبم ٍيـظُ

ثبؿذ وِ ثشاي تـخيق لغقي الصم اػت، الىتشٍفـَسص اػتبت  هي C ،E ،G  ٍHbSثبؿـذ، فـشد هـىَن ثـِ  HbA2 ≥ 7دسكَستي وِ  ▪
 .ثشًبهِ هـبٍسُ گشدد هٌتخت ّوبتَلَطيؼتثب  يؼتيثٌبثشايي دس ايي هشحلِ ثب .ؿـَد ػلَلـض ٍ ػيتـشات آگبس اًدبم

ب ي/ٍ يليتىو يؾ ّبيفـشد يـب ّـش دٍ دس خلَف اًدبم آصهب يظ هَخَد ثشايثبؿذ، ثب تَخِ ثِ ؿشا ≥ HbA2 5/3اگش دس يىي يـب ّـش دٍ  ▪
 .گشدد يه يشين گيفشد تلو يثشا يآّي دسهبً

 

 ي چْبسم هشحلِ

 آّي دسهبًي/ اًدبم آصهبيـبت تىويلي

 :اداهِ ثشسػي صٍخيي ٍخَد داسد ثشاي دس ايي هشحلِ دٍ هؼيش

 اًجام آّي درهاًي( الف

لشف آّي ٍ همبثلِ ثب فَاسم آى وبهال آگبُ ٍ  ًحَُ هلشفثقذ اص اًدبم هـبٍسُ ٍ اعويٌبى اص ايٌىِ صٍخيي دس خلَف  .1
 .ؿَداًذ، لشف آّي تدَيض هيهؼلظ ؿذُ

ؿَد ٍ دس كَست هـبّذُ ثْجَد حذالل يه هبُ اٍل اًذوغ ّب ثشسػي هي دس پبيبى. هذت صهبى آّي دسهبًي ػِ هبُ هي ثبؿذ .2
ثشسػي هدذد اًذوغ ّبي خًَي دس  يبثذ ٍ ًْبيتب ثب هبُ ديگش اداهِ هي 2گشم دس دػي ليتش هيضاى ّوَگلَثيي، آّي دسهبًي ثشاي 

الگَسيتن وـَسي هشاحل اًدبم »ثش اػبع ٍ  ، آّي دسهبًي خبتوِ هي يبثذثَدى ًتبيحًشهبل دس كَست  پبيبى ػِ هبُ دسهبى،
دس خلَف آّي دسهبًي ثشاي هَاسد ون خًَي فمش آّي ثِ ) .هي ؿَدتقييي تىليف ثشاي صٍخيي  «آصهبيؾ ّبي تبالػوي

 (.دػتَسالقول دسهبى فمش آّي هشاخقِ گشدد

تَاى اص دسهبى  ثبؿـذ، هي < HbA2 5/3ٍلي دس صى  HbA2 ≤ 5/3خًَي فمش آّي دس هشداى ؿبيغ ًيؼت، چٌبًچِ دس هشد  دس هٌبعمي وِ ون
 .ًْبيي صٍج ثب ّوبتَلَطيؼت هٌتخت هـَست ًوَدًظش وـشد ٍ خْت تلوين گيشي دس خلَف ٍضؼيت   فمش آّي هشد كشف

 
ّب، دسهبى فمش آّي ٍ  تفؼيش آصهبيؾ. دّذ تَاًذ هشاحل اٍل، دٍم ٍ ػَم سا ثشاػبع الگَسيتن اًدبم ّبي تبالػوي هي ي آصهبيؾ آصهبيـگبُ ٍيظُ
 .ي پـضؿه هـبٍس اػت ػْـذُِ ّـبي تىويلي فمظ ث ًظيش دسخـَاػت آصهـبيؾ( چْبسم ٍ پٌدن)ّـب دس هـشاحل ثؼذي ػبيش الذام

 



 

 

 

ثشسػي سا اًذوغ ّبي خًَي دس پبيبى ّش هبُ  دس كَست لضٍم تَاًذهيطًتيه پضؿه هـبٍس  پيگيشي آّي دسهبًيسًٍذ دس  .3
 .ًوبيذويشي تلوينصٍج تقييي تىليف دس خلَف  ّب،آى ٍ دس كَست اكالح ًوَدُ

 

 اًجام آزهايؽات تنويلي( ب

تَاًٌذ ثب ّضيٌِ ؿخلي خَد هؼيش آصهبيـبت هي ثشاي آّي دسهبًي ًذاؿتِ ثبؿٌذتوبيلي  ،ثقذ اص دسيبفت هـبٍسُ ي وِ صٍخييس كَستد
 .اًتخبة وٌٌذثِ ؿشح صيش  ساتىويلي 

 :ؿَدهيدسخَاػت  صٍخييثشاي تَػظ هـبٍس طًتيه  صيش تىويلي ّبي آصهبيؾدس ايي هؼيش
  فشيتييآصهبيؾ  
 ّوَگلَثيي  الىتشٍفَسص( ؿبهل ثشسػيHbF) 

يل ثِ دال) آّي دسهبًي ثشاي ثيوبس يي آصهبيؾ تٌْب دس هَاسد فذم پزيشؽٍ اًدبم ا ؿَدًويتَكيِ افشاد  فشيتيي ثشاي توبمآصهبيؾ  اًدبم
 .ثبؿذهي (هْن پضؿىي يب ػبيش هـىالت

  دس كَستي وِ ّوَگلَثييF ٍضقيت  دس فيي حبلاگش  ٍ). صٍج هـىَن پش خظ ّؼتٌذثبؿذ % 3اص  تشثيـهؼبٍي يب  دس ّش دٍ ًفش

 .(ؿًَذپضؿىي افشاد آّي دسهبًي هيسفبيت اخالق  فشيتيي ايـبى گَيبي فمش آّي ثبؿذ كشفب خْت

  دس كَستي وِ ّوَگلَثييF  آّي ػِ هبُ آّي ثبؿذ فشيتيي ايـبى گَيبي فمش ثبؿذ ٍ ٍضقيت% 3 ووتش اص دًٍفشدس يىي يب ّش
الگَسيتن وـَسي هشاحل اًدبم »تىليف صٍخيي ثش اػبع تقييي  ّبي خًَي،ٍ ثب ثشسػي هدذد اًذوغ ؿَدهيدسهبًي اًدبم 

 .كَست گيشد« آصهبيـبت تبالػوي

 

 َيعت در هعير اًجام آزهايؽات تنويلي هؽاٍرُ تا ّواتَل: 

سًٍذ . اًذ ايي هـَست سا ثِ كَست تلفٌي ثِ اًدبم ثشػبًذتَطًتيه ًيبص ثِ هـَست ثب ّوبتَلَطيؼت داؿتِ ثبؿذ هي دس كَستي وِ هـبٍس
 دس كَستي وِ هـبٍس. الم ؿذُ ثبؿذٌي ثبيذ لجال تَػظ هقبًٍت ثْذاؿتي ثب ّوبتَلَطيؼت ّبي هٌتخت هـخق ٍ افاخشايي هـَست تلف

ثقذ اص اخز  .ًوبيذ خبؿ صٍخييثِ اس تَاًذ الذاماسخبؿ حضَسي صٍخيي سا ثِ ّوبتَلَطيؼت ضشٍسي ثذاًذ هي ،طًتيه ثِ داليل خبف
 .ثبيذ اص عشيك هـبٍس طًتيه ثِ صٍخيي افالم ؿَد ًْبيي ًتيدِهـَست اص ّوبتَلَطيؼت، 

 

 تاؼذ ٍ ًياز هيٍضعيت فريتيي ايؽاى گَياي فقرآّي  ؼًَذ ٍآزهايؽات تنويلي تررظي هيهعير  درٌي مِ يزٍج ؼيَُ پيگيري

 :تِ آّي درهاًي دارًذ

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

 
  دس كَست ًيبص ثِ تؼييي هيضاىHbA2  ثشاي فشد، ّضيٌِ اًدبم آصهبيؾ اص فشد دسيبفت هي گشدد ٍ ًجبيذ ّضيٌِ ايي

 .آصهبيؾ دس صهبى ًوًَِ گيشي اخز گشدد

 
 HbA2  سٍؽ الىتشٍفَسص ثشاي تبييذ. دس توبهي هشاحل ايي الگَسيتن ثِ سٍؽ وشٍهبتَگشافي ػتًَي اًدبم هي ؿَد 

 .ً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 ؿَدCBC  صى )ٍ تؼت حالليت ثشاي ّش دٍ ًفش
ى اص ثشسػي خبسج ًـذُ ٍ ثشاي هشد ، ص MCV  ٍMCHاًدبم هي گشدد ٍ ثب ًشهبل ثَدى اًذوغ ّبي ( ٍ هشد

 .ثبيؼتي ّش دٍ ًفش اص ًظش ًبلل ثَدى تبالػوي ثشسػي گشدًذ

 



 

 

 

هذت صهبى لبثل لجَل ثشاي ) .تب تقييي تىليف لغقي ايـبى سا ثِ تين هشالجت هقشفي ًوبيٌذ ٍ ايـبى حك ًذاسد ثبؿذطًتيه ؿْشػتبى هي
خلَف هَاسد خبف ٍ اػتثٌب حذاوثش تب ؿؾ هبُ ثبيؼتي تقييي ٍضقيت  دس .ثبؿذتقييي ٍضقيت ًْبيي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هبُ هي

  .(ًحَُ پيگيشي صٍخيي تلفٌي خَاّذ ثَد. ًْبيي كَست گيشد

 

 

 مهم در خصوص الگوريتم كشوري غربالگري بتاتاالسمي و ساير قسمت هاي اجرايي برنامهتبصره ها و نكات 

 
 پيـگيشي اص ثشٍص ثتبتبالػوي، تين هـبٍسُ طًتيه افشادي سا ثشاي تفؼيش آصهبيؾ ّب ٍ اًدبم هـبٍسُ هـي   دس ثشًبهِ غشثبلگشي وـَسي

 .ؿذُ ثبؿذپزيشًذ وِ هـخلبت فشد دس لؼوت پزيشؽ ثجت گشديذُ ٍ احشاص َّيت 

 
  دس اػتبًْبي ثب ؿيَؿ ون يب هتَػظ تبالػوي ، ثبيؼتي آصهبيؾCBC  دس ايـي اػـتبًْب اثتـذا    .صٍخيي دس ّوبى سٍص هشاخقِ اًدبم گشدد

دس هـشد، اص صى ًوًَـِ خـَى تْيـِ      MCH يب /ٍ MCVهيضاى   دسكَست پبييي ثَدى. ًوًَِ خَى اص هشد تْيِ ؿذُ ٍ ثشسػي هي گشدد
 .م هي ؿَدؿذُ ٍآصهبيؾ اًدب

 
  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    
 .دس هشد ، ًوًَِ خَى صى ثشسػي هي گشددMCH يب /ٍ MCVٍ صى ًوًَِ خَى تْيِ ؿذُ ٍ دس كَست پبييي ثَدى هيضاى  هشد

 
  حدن ًوًَِ خَى تْيِ ؿذُ دس آصهبيـگبُ  ثشاي اًدبمCBC     ثبيؼتي ثِ اًذاصُ اي ثبؿذ وِ دس كـَست ًيـبص ثـِ ثشسػـيHbA2    ثـشاي

 .اػتفبدُ گشدد ٍ اص ًوًَِ گيشي هدذد اويذا خَدداسي ؿَد( ظ ًگْذاسيثب حفؼ ؿشاي)فشد،  اص ّوبى ًوًَِ خَى اٍليِ

 
 ثشاي اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي( يب خلَكي/دٍلتي ٍ)دس ّش اػتبى حذالل يه آصهبيـگبُ هشخـ(  َ هــخق  ( سصفـشيتيي ٍ الىتشٍفـ

هي ؿَد وِ الصم اػت ؿشايظ اسػبل ًوًَِ اص آصهبيـگبُ غشثبلگشي ؿْشػتبًْب ثِ آصهبيـگبُ هـزوَس ٍ دسيبفـت خـَاة آصهـبيؾ ّـب      
 .ثشاي آصهبيـگبُ غشثبلگشي هْيب گشدد

 
 

 
  ـ      ّوبتَلَطيؼتفٌَاى ِ ث ّش اػتبى الصم اػت يه ّوبتَلَطيؼتدس شاي اًدـبم  هٌتخت ثشًبهِ هــخق ؿـذُ ٍ دس كـَست لـضٍم ث

، الصم اػـت  ّوبتَلَطيؼـت دس هغت،وليٌيه يبثيوبسػتبى هحل اؿتغبل .غيشحضَسي صٍخيي ثِ ايـبى اسخبؿ گشدًذ/هـبٍسُ حضَسي
 .ثشاي صٍخيي اسخبؿ ؿذُ اص ػَي هشوض هـبٍسُ طًتيه اٍلَيت دسًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ فمظ يه ّضيٌِ ٍيضيت اص صٍج اخز گشدد

ّب ٍ خَاثذّي ًْبيي ثِ هشاخؼيي هؼئَليت توبهي آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس آصهبيـگبُ هشخغ تؼييي ؿذُ، دسيبفت ًتبيح آصهبيؾ

 .ثبؿذلضٍهبً ثِ ػْذُ آصهبيـگبُ غشثبلگشي تبالػوي ؿْشػتبى هي



 

 

 

 
 
 دس خلَف ٍضقيت ًْبيي صٍج ّب اؽْـبس  هٌتخت ًجبيذ  ّوبتَلَطيؼتتىويلي ٍ يب تَػظ ـگبُ آصهبي ،دس آصهبيـگبُ غشثبلگشي

-ايي ؿشايظ هـبًـ ثـشٍص چٌـذ   . ًوبيذ ثبيذ پضؿه هـبٍس سا ثشاي اًدبم هـبٍسُ ًْبيي ساٌّوبيي ّوبتَلَطيؼت هٌتخت) ًؾش ؿَد

 (.ددگشتؼْيل هي  پضؿه هـبٍس تَػظ ٍ ساٌّوبيي صٍج ؿذًُؾشّب  گبًگي دس اؽْبس

 

 دس ( ثِ ؿشط اػتفبدُ اص فشم اػتبًذاسد)ّبي لجل اص اصدٍاج وِ اص ػَي هشوض هـبٍسُ طًتيه كبدس هي گشدد گَاّي اًدبم آصهبيؾ
 .ثبؿذتوبهي دفبتش فمذ اػتبى لبثل پزيشؽ هي

 
 ذ توـبهي هشاحـل ثـشاي    ّب، ثيؾ اص ػِ هبُ ثِ هشوض هـبٍسُ هشاخقِ ًٌوبيٌـ ثقذ اص هشاخقِ ٍ اًدبم آصهبيؾ ي دسكَستي وِ صٍخ

 .صٍج هدذدا تىشاس هي گشدد

 

تَظظ آزهايؽگاُ تِ دقت ثثت گرديذُ ٍ قاتل دظترض تاؼذ هي تَاى از ًتايج  CBCدر ـَرتي مِ ًتايج آزهايػ 
 .آزهايػ ّاي قثلي تراي تررظي ٍضعيت زٍجيي اظتفادُ ًوَد

 

 
   7اگـش HbA2 ≥       ثبؿـذ، فــشد هــىَن ثـِ ثيوـبسيHbS،HbG  ،HbE ،HbC        اػـت وـِ ثـشاي تــخيق لغقـي الصم اػـت

 .ؿًَذ هي اسخبؿ  هٌتخت ثشًبهِ ّوبتَلَطيؼتّب ثِ  ؿَد، ثٌبثشايي صٍج الىتشٍفَسصاػتبت ػلَلض ٍ ػيتشات آگبس اًدبم

 
 ًِؾش ًوَد تَاى اص دسهبى فمش آّي دس هشداى كشف ّبيي وِ آًوي فمش آّي دس هشداى ؿبيـ ًيؼت هي دس هٌغم. 

 
  5/3ّب دس هشد هيضاى  اص حبلتدسكَستي وِ دس يىي HbA2 ≤  5/3ٍ دس صى HbA2 > دس  خــًَي فمـش آّـي    ثـبؿـذ، دسهـبى ون

 .هَاصيي روش ؿذُ دس ايي دػتَسالقول اًدبم ؿَد ثِ ساٌّوبي دسهبى فمش آّي ٍ ثب تَخِ هشد

 

گشدد وِ صٍج ٍ صٍخِ دس كَست دس كَستي پيـٌْبد هي كذٍس گَاّي لجل اص پبيبى آّي دسهبًيتَخِ ثِ ايي ًىتِ ثؼيبس هْن هي ثبؿذ وِ 
بيح ًْبيي دس كَستي وِ تلوين گيشي ًْبيي دسخلَف اصدٍاج هٌَط ثِ ًت .ًبلل تبالػوي ؿذى ًيض لغؼب تلوين ثِ اصدٍاج داؿتِ ثبؿٌذ

 .آصهبيؾ ّب ثبؿذ ثبيذ گَاّي اصدٍاج فمظ دس كَست تؼييي ٍضؼيت ًْبيي صٍخيي كبدس گشدد
 

 

     پسؼل هؽاٍر شًتيل تايعتي حتي االهناى از ارجاع زٍجيي تِ ّواتَلَشيعت هٌتخة ترًاهِ اجتٌاب ًوهَدُ ٍ اتْهام ّهاي
ارجهاع  ( تها ًرهر ّواتَلَشيعهت هٌتخهة     )هَجَد را تفَرت تلفٌي يا هناتثِ اي تا ايؽاى هغرح ًوايذ ٍ در ـَرت ًياز

 .تَظظ پسؼل هؽاٍر شًتيل ـَرت گيرد هعتقين پط از اًجام آزهايػ ّاي تنويلي ٍ رٍيت آى

 
  علوهي   هؽَرتيتفوين گيري ًْايي درخفَؾ ٍضعيت زٍج تر عْذُ پسؼل هؽاٍر شًتيل تَدُ ٍ ّواتَلَشيعت ًرر ٍ

گردد مِ ّواتَلَشيعهت هٌتخهة    تاميذ هي .خَد را تِ ـَرت هنتَب تِ پسؼل هؽاٍر شًتيل ؼْرظتاى اعالم هي ًوايذ
را در خفَؾ ٍضعيت زٍجيي ارجاع ؼذُ اعالم ًوَدُ ٍ از اعالم ًرر درخفَؾ ٍضهعيت  ترًاهِ فقظ ًرر علوي خَد 

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

 
     از پرداخت تعرفِ ٍيسيت ّواتَلَشيعت در هَارد هؽاٍرُ غيرحضَري تر اظاض ؼرايظ ٍ ضَاتظ ّر داًؽهگاُ تهِ ينهي

 :رٍغ ّاي زير ـَرت هي گيرد

 عقذ قرار داد تا ّواتَلَشيعت تَظظ داًؽگاُ  -1
 ّواتَلَشيعت ي تِ حعاب تاًني اعالم ؼذُ از ظَيٍاريس ٍجِ تَظظ زٍجي -2

 



 

 

 

  دسكَستي وِ دس اٍلييCBC 8همذاس  ثَدُ ٍ خـَى فـشد ون Hg ≥ گيـشي هدـذد    تـَاى اص اًذاصُ ثبؿـذ، هيHbA2( ِ ي  دس هشحلـ
 .ًؾش وشد كشف( چْبسم الگَسيتن

 
  هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي)الذام هي گشدد  ىؼبىي، پشخغش دس ثشٍص تبالػوي  ًبلل ٍ هـىَندس هَسد صٍخيي-  ِ -تىويل تقْـذ ًبهـ

 (PND خْت اًدبماسخبؿ  – 5هقشفي ثِ تين هشالجت ثب فشم ؿوبسُ -تـىيل پشًٍذُ

 
 تىويـل  ثـشاي آًْـب   ٍ گَاّي اًدبم هــبٍسُ   ؿَداًدبم هي ييخغش هـبٍسُ دسخلَف ٍضقيت صٍخصٍخيي هـىَن ون  ثشاي

خْـت تــخيق لغقـي ثـِ      «صٍج وـن خغـش  »ثلىـِ ثـب تىويـل فـشم      گشدًـذ ثِ تين هشالجت هقشفي ًوـي  د ٍلي صٍخييگشدهي
 .ؿًَذهقشفي هيّوبتَلَطيؼت ثشًبهِ 

  ًبلل ثتب تبالػوي تَػظ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ي الصمّبثشسػي ٍ اًدبم آصهبيؾخغش پغ اص هـىَن ون  صٍجكَستي وِ دس ،
ّوبتَلَطيؼت ثبيذ آًْب سا هدذداً ثِ تين هـبٍسُ طًتيه هقشفي ًوبيذ تـب  دس   ٍ يب ًبلل آلفب تبالػوي پشخغش تـخيق دادُ ؿًَذ،

 .ثِ تين هشالجت هقشفي گشدًذ 5هشوض هـبٍسُ ثب فشم ؿوبسُ 

 ؿـشح   -ضويوِ ايي دػتَسالقول–ن خغش دس ؿيَُ ًبهِ ثشسػي صٍخيي ون خغش خضئيبت هشثَط ثِ چگًَگي هذيشيت صٍخيي و
 .دادُ ؿذُ اػت

 

 :ييتررظي زٍجًتيجِ 

 .گشددياصدٍاج كبدس ه يالصم ًجَدُ ٍ گَاّ يگشيي كَست الذام ديوِ دس ا ثبؿٌذيب ّش دٍ فشد ػبلن هي يىي .1

 .گشددياًدبم ه يظُ تبالػويي كَست هـبٍسُ ٍيثبؿٌذ وِ دس ايه يّش دٍ ًبلل ثتب تبالػو .2

 .ٍخَد داسد پشخغشهـىَن ون خغش ٍ هـىَن ًيبص ثِ ثشسػي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج  .3

 

 
 پٌدن يِ هشحل

 پشخغشهـىَن ون خغش ٍ هـىَن ثشسػي ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج 

 ظُ دس خلَف يشًذ هـبٍسُ ٍيلشاس گ يدس ثشٍص تبالػو من خغرخذٍل هزوَس دس گشٍُ  يب ّش دٍ فشد دس گشٍُ ثٌذي يىيوِ  يدس كَست

پغ اص اًدبم  لزا ثبؿذهيي ييدس فشصًذاى آًْب پب يتوبل ثشٍص تبالػوؿَد وِ اح يح دادُ هيي تَضيت صٍج كَست گشفتِ ٍ ثِ صٍخيٍضق
ثِ بصي ًيهي ؿًَذ ٍ دس پبيبى هـبٍسُ  هقشفي ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ «صٍخيي ون خغش»ثب تىويل فشم  يصٍخي ،هـبٍسُ وبهل

 .گشدد يه يگبًيهشوض ثبل ٍ دس يصٍج تىو ياًدبم هـبٍسُ ثشا گَاّي.افالم ايي صٍج ثِ تين هشالجت ًوي ثبؿذ

 كَست  يظُ تبالػويشًذ هـبٍسُ ٍيلشاس گ يدس ثشٍص تبالػو پر خغرهـىَن خذٍل هزوَس دس گشٍُ  يدس گشٍُ ثٌذ صٍجوِ  يدس كَست

 .گشدد يه ين هشالجت هقشفيثِ ت 5الذام ٍ صٍج ثب فشم ؿوبسُ  يي ًبلل تبالػويگشفتِ ٍ ّوبًٌذ صٍخ

 

، ثشخي اًَاع HbH،silent Thal  ßّبي ًبلل تبالػوي كذدسكذ ًيؼت ٍ  ثشخي هَاسد ًظيش  حؼبػيت ايي الگَسيتن دس ؿٌبػبيي صٍج
 .ؿَد ًوي بػبييؿٌ... ّب، تبالػوي ايٌتشهذيب ٍ  ّوَگلَثيٌَپبتي

 



 

 

 

M CV ≥75

M CH ≥26

HbA2≥3. 2

M CV < 75

M CH < 26

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

   

    ِ ت يه داؿ ىً ضد ًبذا ـي س خَ بالػوي د ت سي  ب يو ِ ث م بث بثل ػ م ه شف  ٍ ع  ُ بالػوي ثَد ت لل  ب صىً  ب  ي هشد  وِ   تي  س س كَ ت د لؼو يي  س ا د
گشدد ي  ه ٌذي  ِ ث م ج پشخغش ع ى  َا ٌ ؼ ٍج ث ص بؿذ  ص.  ث ت ا ت اػ س ب ج يه ػ  ِ ًٍذ دسخ ب ـي :خَ

يي   : 1 پؼشدا  ، يي تشدا ، دخ پؼشػوِ  ،ِ تشػو ِ، دخ بل پؼش خ  ،ِ بل تش خ َ، دخ پؼش ػو  ،َ تش ػو دخ
ُ ػوِ   :  2 َ ًٍ  َ ُ ػو ي،ً َ ي ُ دا َ ً، بلِ ُ خ ًَ

هشاحل     س  جال د ل    ِ و ٌذ  ت ّؼ بالػوي  ت لل  ب ٍجً  ت 4ٍ  3ص ُ اػ يشي ؿذ گ ين  تلو ب  ًآْ اي  تن ثش ي س .الگَ

MCV < 80MCH < 27HbA2 ≤ 3. 5

 
 

 
 

 تفسير جذول شناسايي زوج مشكوک كم خطر و پرخطر در بروز بيماري بتا تاالسمي ماشور

 HbF < 3تشٍ فَسص ٍ دس الى  MCV ≥75     ٍMCH ≥26   ٍHbA2≤ 3.2ّبي دس كَستيىِ يىي اص صٍخيي داساي اًذوغ .1

    MCV ≥75 اًذوغ ّبي)  ٍ عشف همبثل ثب ّش اًذوؼي اص عيف الگَي آلفب تبالػوي( ثذليل ؿجبّت ثِ الگَي آلفب تبالػوي) ثبؿذ

 ٍMCH ≥26   ٍHbA2≤ 3.2 ) تبHbF≥3 ًبلل تبالػوي ثتب ثبؿذ، صٍج ثقٌَاى صٍج ون خغش عجمِ ثٌذي هي ؿَد ٍ. 

 

(  HbA2  > 3.2  يب/ٍ MCH <  26يب /ٍ MCV < 75)ّبي هـبثِ الگَي  ثتب  اساي اًذوغدس كَستيىِ يىي اص صٍخيي د .2

ِ ٍ يب ًبلل تبالػوي ثتب ثبؿذ ث HbA2  >  3.2 يب/ٍ MCH <  26يب /ٍ MCV < 75ّبي ثبؿذ ٍ عشف همبثل داساي اًذوغ

 .ؿَدفٌَاى صٍج پش خغش عجمِ ثٌذي هي

 

ٍ (  HbA2  >  3.2 يب/ٍ MCH <  26يب /ٍ MCV < 75)ّبي هـبثِ الگَي  ثتب  وِ يىي اص صٍخيي داساي اًذوغدس كَستي .3

 .ؿَدثٌذي هيثبؿذ صٍج ثقٌَاى پش خغش عجمِ HbF≥3 عشف همبثل دس الىتشٍفَسص اًدبم ؿذُ داساي



 

 

 

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

  در ترٍز تاالظويزٍجيي هؽنَك پرخغر:  
 : ؿـبهل  ٍ الـذاهبت هــبٍس طًتيـه ثـشاي ايــبى      ثبؿـذ دس گشٍُ پش خغش، هـبٍسُ ٍ ثشًبهِ هشالجت اص صٍخيي ّوبًٌذ صٍخيي ًبلل تبالػوي هي

ى دس صهـب هشحلـِ يـه   PND ،اسخـبؿ ثـِ،   5في ثِ تين هشالجت ثـب فـشم ؿـوبسُ    هقش -تـىيل پشًٍذُ -تىويل تقْذ ًبهِ -هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي
 .اػت... ٍ هشحلِ دٍم  PND ،هٌبػت

 
 در ترٍز تاالظوي زٍجيي  هؽنَك من خغر: 

ؿـَد ٍ ايـي   ثبؿذ وِ ايي هَضَؿ عي فشايٌذ هـبٍسُ ثِ صٍخـيي افـالم هـي   دس گشٍُ ون خغش هيضاى خغش ثشٍص تبالػوي هبطٍس ثؼيبس اًذن هي
ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت هقشفي هي گشدد ٍ دس كَست ًيـبص ثـِ اًدـبم     ٍ ثشاي ثشسػي ثيـتش صٍخيي ًيبص ثِ هشالجت تَػظ تين هشالجت ًذاسًذ 

 .اسخبؿ تَػظ ّوبتَلَطيؼت كَست هي گيشد ،آصهبيؾ طًتيه
 فذم هقشفـي   - گَاّي اًدبم هـبٍسُ تىويل فشم – ٍيظُ صٍخيي ون خغش دس ثشٍص تبالػويهـبٍسُ  :ؿبهل  الذاهبت هـبٍس طًتيه ثشاي ايـبى

 . اػت خْت تـخيق لغقي« ثشسػي صٍخيي ون خغش»اص عشيك فشم  ِ ّوبتَلَطيؼت هٌتختث هقشفيٍ  ثِ تين هشالجت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 
 ثي خغشدس 
 ثشٍص تبالػوي

 وغ ّبييىي يب ّش دٍ ًفش داساي اًذ
 .عجيؼي هي ثبؿٌذ

 كذٍس گَاّي اصدٍاج  

2 
 ون خغشدس 
 ثشٍص تبالػوي

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

 .لشاسگشفتِ اػت

 يه طًت يُ هـبٍسهشوض  ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ  
 هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي ون خغش  

 خغش دس ثشٍص تبالػوي هبطٍس ونكذٍسگَاّي اًدبم هـبٍسُ طًتيه ٍيظُ صٍخيي هـىَن   
 كذٍس گَاّي اصدٍاج  
پغ  ّبخْت اداهِ ثشسػي «ثشسػي صٍخيي ون خغش»هٌتخت ثب تىويل فشم  هؼشفي ثِ ّوبتَلَطيؼت  

 ٍسُباص اًدبم هـ

3 
 پشخغشدس 

 ثشٍص تبالػوي

ثش اػبع خذٍل ؿٌبػبيي صٍج خيي صٍ
ٍ پشخغش دس ثشٍص ثيوبسي ثتب  ون خغش

هبطٍس، دس لؼوت پشخغش  تبالػوي
 .لشاسگشفتِ اػت

 طًتيه  يُ هـبٍسهشوض  ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ  
 هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي پش خغش  

 اصدٍاج اخز تؼْذ ًبهِ اص صٍخيي دس كَست تلوين ثِ  
، دس كَست تلوين ثِ  تين هشالجت هشوض ثْذاؿت ٍ خْت هؼشفي صٍج ثِ 5تىويل فشم ؿوبسُ   

 اصدٍاج
 دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج كذٍس گَاّي اصدٍاج  

 ًبلل تبالػوي 4
اًدبم ثش اػبع الگَسيتن وـَسي 

  تبالػوي ، ّش دٍ ًفش ًبللّبي  آصهبيؾ
 .تبالػوي هي ثبؿٌذثتب

 طًتيه  يُ هـبٍسهشوض  صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِثجت هـخلبت   
 ًبلل تبالػويهـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي   

 اخز تؼْذ ًبهِ اص صٍخيي دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج  
، دس كَست تين هشالجت هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ٍ خْت هؼشفي صٍج ثِ 5تىويل فشم ؿوبسُ   

 تلوين ثِ اصدٍاج
 دس كَست تلوين ثِ اصدٍاج ي اصدٍاجكذٍس گَاّ  

 ػذم هشاخؼِ 5

ثِ ّش دليل دس  ؿبهل صٍخيٌي اػت وِ
 اًدبم غشثبلگشي ثِ تينهشحلِ اي اص 

  ّوىبسي ٍهـبٍسُ هشاخؼِ ًٌوَدُ ٍ 
استجبط خَد سا ثب تين هـبٍسُ لغغ 

 .ًوَدُ اًذ

 طًتيه يُ ـبٍسههشوض  ثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍج ّبي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ  
 

صٍخيي اػتشاتظي ػَم ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثلـَست تلفٌـي ٍ    دس ػذم هشاخؼِاػالم هَاسد   
  هىبتجِ اي

6 
دس حبل تؼييي 

 ٍضؼيت

فؼال تـخيق لغؼي دس صٍخيٌي وِ 
ايي وِ ًگشفتِ ٍ يب هَسدؿبى كَست 

دس تـخيق لغؼي ؿذُ ٍلي صٍخيي 
خلَف اًلشاف يب اصدٍاج تلوين 

ٍ ّوىبسي خَد  بيي ًىشدُ اًذگيشي ًْ
 .سا ثب تين هـبٍسُ حفظ ًوَدُ اًذ

 
 طًتيه يُ هـبٍسهشوض  هشاخؼِ  وٌٌذُ ثِ ييثجت هـخلبت صٍج دس دفتش ثجت هـخلبت صٍخ  
 

 دس هذت ػِ هبُ ٍ تلوين گيشي ًْبيي تَػظ صٍخيي تؼييي تىليف ًْبيي ٍضؼيت صٍج تبپيگيشي   
شي ػشيغ ثشاي صٍخيٌي وِ ثذٍى تؼييي تىليف ًْبيي ٍ ثب اّويت پيگي.تَػظ تين هـبٍسُ طًتيه

ٍ دس هذت صهبى وَتبُ تش ثبيذ پيگيشي ّب  تبييذ تين هـبٍسُ اصدٍاج وشدُ اًذ ثِ هشاتت ثيـتش هي ثبؿذ
 .كَست گيشد

دسخلَف .ثشاي تؼييي ٍضؼيت ًْبيي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هبُ هي ثبؿذ لبثل لجَلصهبى هذت )
ًحَُ پيگيشي  .حذاوثش تب ؿؾ  هبُ ثبيؼتي تؼييي ٍضؼيت ًْبيي كَست گيشدهَاسد خبف ٍ اػتثٌب 

 .(صٍخيي تلفٌي خَاّذ ثَد
 

 

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

 ًيـبص ًذاسد   شوض ثْذاؿت ؿْشػتبىـَػظ هـاٍل ثِ پيگيشي ت ظي ـهشاخؼِ دس اػتشات  ذمـػ. 

 

 ذاؿت ؿْشػتبى تَػظ پيگيشيِث  ػَم اػتشاتظيدس  هشاخؼِ ػذم ـ  ِ ـايي پيگيشي ث. داسدًيبص  هشوض ْث ـ ـكَست تلفٌـي ٍ ي ي ِ ـب هىبتج
ُ  ؿَد ٍ ًيبصي ثِ گضاسؽ ثِ هؼبًٍت ثْذاؿـتي  هي دسهبًي هشثَط اًدبم ثْذاؿتي اداسي ٍ ثب هـبسوت هشاوض ُ / داًــگب هشوـض   ٍ داًــىذ

 .ّب ًيؼت هذيشيت ثيوبسي
 



 

 

 

ُ ثْذاؿتي/ دسهبًي ؿْشي ٍظبيف هشامض ثْذاؿتي چبست  ي ثْذاؿت خبًِ/ پبيگب
 
 

 ثشاػبع ًـبقـل تـبالػـوي ّــبي ي صٍج هـشاقجت ٍيــظُ .1

 فلَچبست هشثَط

 دسهبًي ثْذاؿتيّـبي ًـبقـل ٍاخـذ ؿـشايط ثـِ هـشمـض  بع صٍجاسخ .2

دبم  ليطًت  هـبٍسُي  ٍيظُ دسصَست ػذم )PNDي اٍل  هشحلِخْت ًا

 (ي قجلي هشاخؼِ

بقل ثِ هـشمـض ٍيـظُ اسخبع صٍج .3 ي تـبالػوي خْت  هـبٍسُ ي ّبيً 

 (ثـبسداسي 10ي  حذٍد ّفتـِ)PNDي دٍم  اًدبم هـشحلـِ

دسصَست اثتالي  ػـقط اًدـبم پيگيـشيٍ  PND ي پيگيـشي ًتيدـِ .4

 (ثبسداسي 16ي  تب ّفتِ حذامثش)خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس

خْت اًدبم  ًذاسًذ، ّبي ًبقلي مِ توبيل ثِ ثبسداسي اسخبع صٍج .5

 ٍاصمتَهي يب تَثنتَهي

اصدٍاخي ) توـبم صًـبى ثـبسداس CBC ( MCH-MCV ) ثـشسػي .6

 (دسؿْشػتبى يقجل اص آغبص غشثبلگش

ٌبػبيي صٍج توبم سخبعا .7 ـبع الگَسيتن ؿ ٍاخذ ؿـشايط ثشاػ ـبى  ًبقل  صً ّبي 

دبم يي قجل اص آغبص غشثبلگشيتبالػوي دس هضدٍخ  دس ؿْشػتبى خْت ًا

CBC(MCH-MCV) 

ِ  هـنَك صًبى ؿٌبػبيي .8 ٍ اسخـبع ( ػبلن ًبقل)هيٌَس تبالػويث

 CBC(MCH-MCV) ؿـَّش آًْب خْت اًدـبم آصهبيؾ

ثِ ّش دليل دس صهبى  مِ داس يب هتوبيل ثِ ثبسداسي ّـبي ثبس اسخبع صٍج .9

ِ هـشمـض اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ اًذ ،  ثـ

ي  ثْذاؿتي   ي تبالػوي ي هـبٍسُ ٍيظُدسهًب

 ثيوبساى تبالػوي ٍامؼيٌـبػيـَى پيگيشي اًدبم .10

ٌبػبيي .11 ٍالذيي ثيوبساى تبالػوي ؿ  ي خذيذ ؿذُ هشاقجت اص 

فؼالً )ؿـذُ فَت ثيوبساًي مـِ فـشصًـذ ثيوبس آًْـباسخـبع ٍالـذيي  .12

ًذاؿتِ ٍ توبيـل ثِ  فـشصًـذ هجتال ثـِ تـبالػوي هـبطٍس

  ي هـبٍسُ دسهبًي ٍيظُ  ثـِ هشمض ثْذاؿتي( داسؿـذى داسًذ ثچِ

 ليطًت

 

  يّـبي ًبقل ٍ پشخطش تبالػو آهَصؽ صٍج .1

( يب ثيـتش فـشصًـذ ػبلنٍ  2داساي )ّـبي ًـبقـل  آهـَصؽ صٍج .2

ٍ لضٍم  ُ اص سٍؽدسخصَف اّويت  هطوئي ٍ دائوي ّبي  اػتفبد

ـبسداسي پيـگيشي اص  ث

( فشصًذ ػبلن 2ثذٍى فشصًذ يب موتش اص )ّـبي ًـبقـل  آهـَصؽ صٍج .3

ّـبي هطوئــي ٍ  دسخصَف اّـويت ٍ لــضٍم اػتفـبدُ اص سٍؽ

 غيـشدائـوي پيـگيـشي اص ثـبسداسي

 .ؿذى ثِ ثيوِ ًبقل ّبي آهَصؽٍ  تـَيق صٍج .4

آهــَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼــش  داًـؾ آهــَصؽ .5

 دػتـَسالؼول هشثَطٍ  ػـــبل ػـــَم دثيـشػتبى ثشاػبع اشح

 دس هحلِ يب سٍػتب ًفَر صبحت  افشاد آهَصؽ .6

ْب ِثآهـَصؽ ػـبقـذاى هحـلي  .7 ـبسمت آً دس ساػتبي  هٌظَس خلت ه

ـبالػوي بم آصهبيؾاًدـپغ اص ( دائن ٍ يب هـَقت)اًدبم ػقذ  ّـبي ت

 آهَصؽ ػوَم خـبهؼِ .8

ي هٌظن  هشاخؼِ خـْت ي آًْـب ثيــوـبساى ٍ خـبًـَادُ آهــَصؽ .9

 اخشاي دػتَسات داسٍيي تضسيق خَى ٍ ضشٍست ثِ هشمض

 

ٍ ػتبسُ .1  خـبًــَادُ دفتش هشاقجت هوتذ تٌظينقشهض دس   ي دسج د

ػوي دس ػتَى تبال هـنَك پشخطش/ًبقل  ًَؿتي اصطالح صٍج .2

َاس  ي دٍم پـشًٍذُ دس صفحـِ هـالحظبت  ي خـبً

َاسد ؿٌـبختِ .3 ي ثيوبسي تبالػوي هبطٍس دس ػتَى  ؿذُ ثجت هـ

َاس ي دٍم پـَؿِ هالحظبت صفحِ  ي خـبًـ

ٍاسدُ دس ًـبهِ 5ي  ثبيگبًي فـشم ؿـوبسُ .4  ّـبي 

ٍ اسػــبل فـشم .5 ِ هبُ)6ي  ؿوبسُ تنويـل   (ّش ػـ

ُ ػـبيش فشم 6ي  ؿوـبسُي دٍم فـشم  ًؼخِ: تذكز ِ ّوشا ّبي  ثـ

 .ؿَد آهبسي ثبيگبًي

 

 

 
 
 
 
 

 سويتاال هطكوك پزخطز/هاي نـاقـل سوج

 بیوـاراى

 هاي هذف در آهوسش گزوه



 

 

 

خيش

خيش

خيش

  

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ دس غشثبلگشي پيؾ اص 
اصدٍاج 

ثلي

تَكيِ ثِ اػتفبدُ اص 
ِ ي هغوئي  ٍػيل

پيـگيشي اص ثبسداسي

آيب فشصًذ 
ػبلن داسد 

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

آيب خٌيي هجتال ثِ 
تبالػوي هبطٍس 

اػت 

ػمظپيگيشي خْت
ِ ي )  16حذاوثش تب ّفت

(ثبسداسي

ِ ي اٍل  PNDاًدبم هشحل

ِ ي دٍم  پغ اص ٍلَع  PNDاًدبم هشحل
ِ ي )ثبسداسي (ثبسداسي 10ّفت

:ؿٌبػبيي ؿذُ ثِ سٍؿْبي صيشصٍخيي   

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثب ثشٍص ثيوبسي دس فشصًذاى•

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثش اػبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍج ّبي ًبلل تبالػوي دس صٍخيٌي وِ ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا •
اًدبم ًذادُ اًذ

ُ ي ثبسداسي ٍ صايوبى ايوي هشالجت ٍيظ

ِ ي هشالجت ثشاػبع دػتَسالؼول اداه
( فشصًذ ػبلن 2تب داؿتي )

صٍخيي ؿٌبػبيي ؿذُ ثب ػبيش سٍؿْب  

  ثِ آيبتوبيل
فشصًذ  داؿتي
 داسدثيـتش

ثلي

ثلي

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

 


