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سرآغاز
متبة حبضش تدذيذ ًظش چْبسمدػتَسالؼول خبهغ ثشًبهِيمـَسي پيـگيشي اص ثـشٍص ثتب
تبالػوي هبطٍس اػت مِ ثشگشفتِ اص ًتبيح حبصل اص قشيت ثِ دٍ دِّ تالؽ خوؼي پشػٌل ًظبم
ػالهت ،تحقيقبت ػلوي ٍ اخشاي هَفق ايي ثشًبهِ دس ػشاػش مـَس هيثبؿذ.
ّـذف اصلي اص تـذٍيي ايي دػتـَسالؼول ،هذيشيت دقيق ثـشٍص هـَاسد ثيوبسي تبالػوي ثتب
اػت .اهيـذٍاسين ثـب ػٌبيت ٍ يبسي خـذاًٍـذ سحوبى ٍ ثـب ّوت ٍ اًگيضُي ٍاالي ّونبساى دس
توبم ػطَح ًظبم ػالهت ،مٌتشلمبهل ثشٍص تبالػوي سا ثب قذست ٍ ػشػت ثيـتشي ثِ ّوَطٌبى
ػضيض تقذين ًوبيين.
ديسيت ثيوبسيُـا ي غيشٍاگيش اص ًقطًِظ ـسُ ـا ،پيـٌْبدُ ـا ٍ اىتقبدُ ـاي توبم
سكص مـ ـ
مـ ـ
سمبساى آم ـٍصؿي ،پظٍّـي ٍ اج ـسايي دس ًظبم ػالهت
صبحتًظشاى ٍ دػتاًذ
ميد؛ ثٌبثشايي خَاّـوٌذ اػت ايي هشمض سا دس خْت ثْجَد ميفي دػتَسالؼول ّبي
اػتقجبلهي ـ
فسهبييذ.
مـَسي يبسي ـ
«دكتز كورش اعتواد»
سئيغ هشمض هذيشيت ثيوبسيّبي غيشٍاگيش

مقذمـه

زض ؾبَ  1376ثط٘ـبٔٝي وكـٛضي پيكٍيـطي اظ ثـطٚظ تـبالؾٕي آغبظقـس .پيف اظ آٖ ثيف اظ

 5ؾبَ ،ايٗ ثط٘ـبٔ ٝثـٝنـٛضت آظٔـبيكي زض

ثـطذي اؾتبٖٞـبي وكٛض اخطا قـسٜثٛز.
ازغبْ ثط٘بٔٝي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ ازغبْ ذسٔبت غ٘تيه زض ٘ؾبْ ؾالٔت اؾت وـ٘ ٝؾيط ٞـط ثط٘ـبٔٝي غ٘تيه
زيٍط ثـطاي اضائ ٝزض ؾغح خبٔق ،ٝث ٝاثعاضٞـبي انّي ٘يبظزاضز .زض ايٗ ثط٘بٔ ٝآٔٛظـ ٚيـػٜي ٌطٜٞٚبي ٞسف زض لبِت يه ؾيؿتٓ و ٝثط
آٔٛظـ ٌطٜٞٚبي خٛاٖ زض آؾتب٘ٝي اظزٚاج تأويس زاضز زض ٘ؾبْ ؾالٔت ازغبْ قسٜاؾت  ٚؾبال٘ ٝثٝا٘دبْ ٔيضؾس.
آظٔبيكٍبٜٞـبي غطثـبٍِطي ٘بلّيٗ تبالؾٕي زض وكٛض زض لبِت يه قجى ٝثط٘بٔٝضيعي قسٜا٘س .ثطاؾبؼ ٔيعاٖ خٕقيت زض قٟطٞب،
آظٔبيكٍبٜٞبي ذهٛني  ٚزِٚتي و ٝأىب٘بت الظْ ثطاي ا٘دبْ آظٔبيفٞبي غطثبٍِطي تـبالؾٕي ضا زاض٘ـس  ٚاخـطاي زؾتٛضاِقُٕٞـبي
وكـٛضي پيكٍيـطي اظ تبالؾٕي ضا پصيطفتٝا٘ـس ،ثب اٍِٛي وّي آٔٛظـ اظ ٔطوع ثٔ ٝحيظ ،آٔٛظـٞبي وٙتطَ ويفي زٚض ٜاي ضا عي ٔيٕ٘بيٙس.
ايٗ آظٔبيكٍبٜٞب زض لبِت يه قجى ٝؾبظٔب٘سٞي قس ٚ ٜاضظيبثي زٚضٜاي ٔيق٘ٛـس .آٔٛظـ ٞبي آظٔبيكٍبٞ ٜبي غطثبٍِطي اظ عطيك آظٔبيكٍبٜ
ٞبي ٔطخـ ؾالٔت  ٚازاضات تبثق ٝآٟ٘ب زض ٔطاوع اؾتبٖ ٞبي وكٛض ث ٝا٘دبْ ٔي ضؾس.
ؼاَ  1378تكىيُقس ٜاؾتٚ .ؽيفٝي انّي ايٗ قجى ،ٝا٘ح ـاْ آظٔبيف ٜـاي غ٘تيه ٚ
ؿجىِي آصهبيـگبُّبي تـخيق طًتيه تبالػوي اظ ـ
تِٚس تبالؾٕي اؾت .ايٗ قجى٘ ٝيع زض ٘ؾبْ ؾالٔت ازغبْقس ٚ ٜثب ؾبيط ؾيؿتٓٞب  ٚقجىٞٝبي ثط٘بٕٔٞ ٝب ًٙٞاؾت ،ث٘ٝحٛي
تكريم پيف اظ ـ
نٛٔ ٜاضز اضخبفي اظ ؾٛي ٔكبٚضاٖ غ٘تيه ٔؿتمط زض ٔطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٔ ٜكبٚض ٜغ٘تيه ضا ٔيپصيطز  ٚث ٝآٟ٘ب پؽذٛضا٘س ٔيز ٜـز.
ـ
ؿجىِي هـبٍسُي طًتيهٔتكىُ اظ تيٓٞبي ٔكبٚضٜي غ٘تيه اؾت .ايٗ تيٓٞب زض ٞط قٟطؾتبٖ زض يه يب چٙـس ٔطوع ثٝـزاقتيزضْـا٘ي ثطحؿت
لٚضت غيـطحضٛضي ٚ
خٕقيت ٔؿتمط ٞؿتٙسٜ .ـض تيٓ اظ يه پعقه  ٚيه وبضقٙـبؼ /وـبضزاٖ تكىيـُ قـسٜاؾت .آْـٚظـٞبي ايٗ تيٓٞـب ث ٝـ
حضـٛضي ثٝا٘دبْ ٔيضؾس .ايٗ قجىٔ ٝؿئٔ َٛكـبٚضٜي ظٚج ٜـاي ٘بلُ تبالؾٕي اؾت .ثقس اظ ٔكبٚضٔ ٜطاتت خٟت ٔطالجت  ٚپيٍيطيٞبي
ثقسي افالْٔيقـٛز.
ة فطظ٘ساٖ ؾبِٓ ٕٞطاٞئيوٙس  ٚؾپؽ آٟ٘ب ضا خٟت اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي
ت تىٕيُ ذبٖـٚاز ٜـا
ؿجىِي هشالجت ،ظٚج ٜـا ي ٘ـبلُ تبالؾٕي ضا ـا
ـأُ آٔٛظـ،ثجت ٌ ٚطزآٚضي اعالفبت ،ثطضؾي
زائٕي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي اضخبؿ ٔيزٞس ْ .ـضالجت زض ٘ؾبْ قجىٜٝـاي ثٟساقتيزضٔب٘ي( )PHCـ
آْـاض٘ ،ؾبضت ثط نحت  ٚزلت آٔبض اضؾبِي ث ٝؾغٛح ٔسيطيتي ٘ؾبْ ؾالٔت اؾت.

تاريخچهي پيشگيري تاالسمي در ايران
عي ؾبَ ٞبي  1370-1375ثطٖـاْٜي پيكٍيطي اظ تبالؾٕي زض ثطذي اظ

قٟطؾتٞبي  5اؾتبٖ وكٛض (ٔبظ٘سضاٖ ،فبضؼٌ ،يالٖ ،ذٛظؾتبٖ ٚ
اٖ

انفٟبٖ) ثٝنٛضت آظٔبيكي ثٝاخطا ٌصاضز ٜقس.
اؾتطاتػي انّي ثط٘بٔ ٝعي ايٗ ؾبَ ٞب ،غطثبٍِطي ظٚج ٞـب زض ظٔبٖ اظزٚاج  ٚپيكٟٙبز ج ـزايي  ٚا٘تربة فـضزي غيط٘بقـَ ثطاي اظزٚاج ثٝ
تٚخ ٝث ٝايٗ
ةـ
ـز  .ايٗ قيـ ٜٛـا
حشيطفتٙس ،پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ث ٝآٟ٘ب پيكٟٙبزٔي ـ
ةٚز ٜاؾت  ٚاٌط ظٚج ٞـب ايٗ پيكٟٙبز ضا ٕ٘ي ـ
ظٚجٞبي ٘بلُ ـ
ِٚس  ٚؾمظ خٙيٗ ٔجتال ث ٝتبالؾٕيزض فُٕ ٚخٛز٘ساقت ٝقىُ ٌطفتٝثٛز.
ٌعيٗي تكريم پيف اظ ـت
ٚالقيت وٜ ٝ
٘ياظ
ؼاَ  1376ـ
يضفت .زض ـ
ة ٌؿتطـ ثطٖـاْـ ٜزض ؾغح وكٛض ـ
اظ اٚاخـض ؾبَ ٚ ،1375ظاضت ثٟساقت ،زضٔـبٖ  ٚآٔـٛظـ پـعقىيتهٕيٓ ـٜ
ة قست ٔغطحقسٚ .ظاضت
فطظٖز ٜ
فالق ث ٝزاقتٗ ـ
ٜ
ثطٖأ ٚ ٝانطاض تقساز ظيبزي اظظٚجٞب ث ٝاظزٚاج ٚ
ة تكريم پيف اظ تِٛس ثٝزِيُ ٌؿتطـ ـ
ـٜ
ةاظٌكت
ة ـ
ٔتجٛؿ ثب قٙبؾبيي أىب٘بت ثبِمٛٔ ٚ ٜٛخٛز ث ٝؾطفت ث ٝؾبظٔب٘سٞي ايٗ خـزٔت زض وفـٚض الـساْوـطز .ايٗ اقـزاْ نـ ٓٞ ٜظْـاٖ ـا
ةؾطفت قىٌُطفت٘ ٚ ٝتيدٝزاز .ؾبظٔب٘سٞي ذسْـات غ٘تيه
ؼضيـ فٗ آٚضي غ٘تيه زض خٟبٖ ثٛز ٜ
تٚؾـٜي ـ
وفٚض  ٚـ
فبضكاِتحهيالٖ ايطا٘ي ث ٝـ
 ٚآظٔبيفٞبي پيف اظ تـِٛس زض وكٛض پيكٍيطي اظ ثـطٚظ ثتـب تبالؾٕي ٔبغٚض ضا ٚاضز ٔطحُٜي ٚيػ ٜاي ٕ٘ٛز و ٝزضفيٗ حبَ اظ پيچيسٌي ٞبي
ةزِيُ
تىٙيىي  ٚفطٍٙٞي ذبل ثطذٛضزاض ثٛز .ثٝايٗ تطتيت اثتسا أىبٖ اضائٝي ٔكبٚض ٜي اؾتب٘ساضز غيطٔؿتميٓ فطآٞقس  ٚثقس ذب٘ٛازٜٞب ٜ
لجبَ ثيكتطي ثطاي اؾتفبز ٜاظ آٖ ٚ
ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت غ٘تيه ،اؾت

تا ْ ـٚاضز
ـز ـ
فضظٖـزاٖ ؼـآِ ٘كبٖ زاز٘س .ايٗ أط ْ ـٚخت ـ
زاقتٗ ـ

خـسيـس ثتـب تبالؾٕي ٔبغٚض وبٞف چكٍٕيطي يبثسٕٞ .چٙيٗ ٜةزِيُ ٔطاخـ ٜظٚجٞب ث ٝآظٔبيكٍبٞ ٜب ،أىبٖ ثطضؾي  ٚوٙتطَ ثطٚظ زض ٘ؾبْ
ٔطالجت ثيٕبضي ثيف اظ پيف فطآٞقس.
زض ؾبَ  1380اؾتطاتػي ز ْٚثط٘بٔ ٝفطنت تٛؾق ٚ ٝاؾتمطاض يبفت .ثطاؾبؼ ايٗ اؾتطاتػي ذب٘ٛاز ٜي ثيٕبضاٖ تبالؾٕي قٙبؾبيي قس ٚ ٜتحت

ثبقٗز  ،ثطاي زاقتٗ فطظ٘س ؾبِٓ ثٔ ٝطاوع تكريم پيف اظ تِٛس اضخبؿ ٔيق٘ٛس .زض
زضلٚضتي و ٝفطظ٘س ؾبِٓ ٖـزاقت ٝـ
ـ
ٔكبٚض ٜلطاضٔي ٌيط٘س ٚ
تدسيس ٘ؾط چٟبضْ ثط٘بٔ ٝوّيٚ ٝاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي زض يه ٔمغـ ظٔب٘ي ثطضؾي  ٚتقييٗ تىّيف ٔيٍطز٘س .
ؼاَ
اؾتطاتغي اظ ٘يٜٓي ا َٚـ
ـ
ـز .ايٗ
ضاضيضفت  ٚفقبِيت ٞبي اجـضايي آٖ ٔغطح ـ
ؼ ْٚثط٘ـبٔٔ ٝـٛضز ثحث قـ ـ
زض ؾبَ  ,1382اؾتطاتػي ـ
اٖز ٚ
ـزٖ ثطٖـأ )ٝاظزٚاج وطز ٜـ
ؼاَ وكٛضي ـ
ن ٜلجُ اظ ؼـاَ  (1376ـ
ضقيٚؿ اؾتمطاض يبفت .ثطاؾبؼ آٖ  ،ظٚجٞبيي ـ
ح ـ
ـبٖ ٜـاي ـ
 1384زض اؾت
فضظٖـز ٔجتال ثـ ٝتـبالؾٕي ٔـبغٚض زض
ن ٜظٚج ٖـاقـَ ثبقٙس ٔكبٚض ٜقس ٚ ٜاظ تِٛس ـ
زضلٚضتي ـ
ت ـ
فطظ٘س /فطظ٘ساٖ ؾبِٓ زاض٘س ـةضضؾئي ق٘ٛس ـا

ذب٘ٛاز ٜپيكٍيطي ٌطزز .زض تدسيس ٘ؾط چٟبضْ ثط٘بٔٔ ،ٝتٛؾظ عٔ َٛست زٚضاٖ ثبضٚضي ظ٘بٖ زض ٔٙغم ٝتحت پٛقف ٞط يه اظ زا٘كٍبٞ ٜبي
فّ ْٛپعقىي ٕٞ ٚچٙيٗ ؾبَ قطٚؿ ثط٘بٔ ٝغطثبٍِطي زض آٖ ٔحسٚز ٜثطضؾي قس ٚ ٜزض نٛضت اثجبت ٔمط ٖٚث ٝنطف ٝثٛزٖ ،ايٗ اؾتطاتػي
اخطا ٔيٍطزز .زض ٔٙبعمي و ٝع َٛزٚضاٖ ثبضٚضي ثيف اظ ٔتٛؾظ وكٛضي اؾت  ٚتبالؾٕي زض آٖ ٔٙبعك ثطٚظ ثباليي زاضز ،اخطاي ايٗ اؾتطاتػي
ٔمط ٖٚث ٝنطفٔ ٝي ثبقس.

چگونگي غربالگري زوجهاي متقاضي ازدواج
ةتبالؾٕي ٔـبغٚض ثقس اظ اظزٚاج ز ٚـٖالُ
ثجت اظزٚاج زض ايطاٖ ثٝفٛٙاٖ يهٚالقٝي ٔ ٟٓظ٘سٌي ،ثؿيبض ٔطؾ ْٛاؾت .اظ آٖجـا و ٝثطٚظ ٘ٛظاز ٔجتال ـٜ
فٗٚاٖ ضاٞي ٔغٕئٗ ثطاي ضزيبثي ظٚجٞبي ـٖالُ ثٟط ٜثطز.
ة ـ
ثب احتٕبَ آْـاضي ٔقيٙي ٕٔىٗ اؾتٔ ،يتـٛاٖ اظ ثجت اظزٚاج ـٜ
اظزٚاج ث ٝآظٔبيكٍبٜٞبي غطثبٍِطي تبالؾٕياضجـاؿ
،
زض ثط٘بْٜي وكٛضي پيكٍيطي اظ تبالؾٕي ،ظٚجٞب ثقس اظ ٔطاخق ٝث ٝزفتطذب٘ ٝثطاي ثجت
ةضاي
ضحُٞـبي  3 ٚ 2 ،1اٍِٛضيتٓ وكٛضي آظٔبيفٞبي تبالؾٕي ٘ ،تبيح آظٔبيف ٞبي ا٘دبْ قس ٜضا ـ
قٖٛز .آظٔبيكٍب ٜثقس اظ ا٘حـاْ ْـ ٜ
زازٔ ٜي ـ
ثطاؼاؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي
ـ
تفؿيط ث ٝتيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه اضخبؿ ٔيزٞس .زض تيٓ ٔكبٚض ، ٜپـعقه ٔؿئ َٛتفؿيط آظٔبيف ٞـا اؾت  ٚايٗ تفؿيط
قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي نٛضتٔيٌيطز .

دستورالعمل برنامهي پيشگيري از بتا تاالسمي ماشور
اؾتب٘ساضزٞبي پيكٍيطي اظ تبالؾٕي زض وكٛض ضا ثيبٖٔيوٙس  .ايٗ
ايٗ ٘ؿر ٝاظ زؾتـٛضاِقُٕ ثـطاي ثـبض چٟبضْ ثـبظٍ٘ـطيقـسٔ ٚ ٜدٕٛفـٝي
زؾتٛضاِقُٕ ثب ثٟطٌٜيطي فـطاٌيـط اظ ٘مغ٘ ٝؾطٞبي ٔسيطاٖ  ٚوبضقٙبؾـبٖ ؾتـبز ٔطوعي ،زا٘كٍبٞي  ٚقٟطؾتب٘ي ثط٘بٔ ٝزض ٔطاحُ وبضي ظيط تسٚيٗ
قسٜاؾت.

حظقىي وفـٚض زضذهٛل ٔٛاضز ْ ـٚضز٘ؾط خٟت تغييط زض زؾتٛضاِقُٕ ثط٘بٔٚ ٝ
هشحلِي  :1اؾتــالْ اظ تٕـبْ زا٘فـٌب ٜ ٜـاي فُـ ْٚـ
تدطةٞب  ٚاضظيبثي  ٚتسٚيٗ فطٔت اِٚي.ٝ
ٜ
اؾتفبز ٜاظ

هشحلِي  :2زفٛت اظ زا٘كٍبٜٞبي فّ ْٛپعقىي ٔٙترت خٟت ثطضؾي فطٔت اِٚي ٚ ٝتسٚيٗ فطٔت حس ٚاؾظ .زض ايٗ ٔطحّ ٝزا٘كٍبٜٞبي فّْٛ
پعقىي انفٟبٖ ،ثبثُ ،ذٛظؾتبٖ ،قيطاظٔ ،بظ٘سضاٖ ٕٞ ٚساٖ قطوتزاقتٝا٘س.
تٟيي فطٔت ٟ٘بيي ثب ٔكبضوت زا٘كٍبٜٞبي فّ ْٛپعقىئٙترت.
هشحلِي ٜ :3

فّ ْٛپعقىي ؾطاؾط وكٛض.
هشحلِي  :4ثحث خٕقي ثـب حضٛض ٔسيـطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ زا٘كٍبٜٞبي
هشحلِي  :5آٔٛظـ زؾتٛضاِقُٕ ثٔ ٝسيطاٖ ؾتبزي زا٘كٍبٞ ٜبي فّ ْٛپعقىي.
ٞسف انّي اظ تسٚيٗ ايٗ زؾتٛضاِقُٕٔ ،سيطيت زليك ثطٚظ ٔٛاضز ،زض قطايظ ثٟئ ٝٙيجبقس .
اؾتطاتػيٞبي ايٗ زؾتٛضاِقُٕ فجبضتٙس اظ:
ةضٖـأ ٝث ٝعٛض ٔؿتٕط افٕبَ قس ٚ ٜثب ظحٕت تٕبْ ٘يطٞٚبي
اػتشاتظي اٍل ) : (S1ايٗ اؾتطاتـػي عي چندين سال وكٛضي ـةٚزٖ ـ
يه ٘ؾبْ ؾبذتبضي ثطاي وٙتطَ ٔٛاضز ثطٚظ زض ظٚجٞبي آتي قسٜاؾت .ايٗ
ثٟساقتيزضٔب٘ي ٔ ٚسيطيت لبثُلج َٛزا٘كٍبٞي ٔ ٚطوعي ٔٛفك ث ٝاؾتمطاض
وٗ٘ٚي خٟت پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض زض ايٗ اؾتطاتػي ،اؾتب٘ساضزٞبي ٔكبٚض ٜغ٘تيه ٚ
اؾتطاتػي آيٙسٍٜ٘ط اؾت .زض زؾتٛضاِقُٕ ـ
ٔطالجت اضتمب يبفتٝاؾت.
اػتشاتظي دٍم) : (S2ايٗ اؾتطاتػي ٌصقتٍ٘ٝط اؾت ٚ .ثب اخطاي آٖ  ,ثطٚظ ٔٛاضز زض ٔمغـ ظٔب٘ي ٔحسٚز ة ٜقست وبٞف يبفت  ٚثـٕٞٝيٗ
وطز٘س زض ايٗ زؾتٛضاِقُٕ ،ضٚـ اخطي ايٗ اؾتطاتػيتغييط يبفت ٚ ٚ ٝاخطاي آٖ زض يه ٔمغـ ظٔب٘ي
.
زِيُ ،زا٘كٍبٜٞب اظ اخطاي آٖ ثؿيبض اؾتمجبَ
تٛني ٝقس ٜاؾت.
ٌصقت ٍ٘ط اؾت؛  ٚظٚجٞبيي ضا و ٝزض ظٔبٖ اظزٚاج ،ث ٝزِيُ فسْ آغبظ غطثبٍِطي تبالؾٕي زض ٔٙغمٝ
ـٜ
اػتشاتظي ػَم ) : (S3ايٗ اؾتطاتػي ٘يع
 ٚيب ثٞ ٝط زِيُ زيٍط آظٔبيف ٞبي قٙبؾبيي ظٚخيٗ زض ٔقطو ذغط تبالؾٕي ضا ث ٝا٘دبْ ٘طؾب٘سٞب٘س پٛقف ٔيسٞس.
تٕبْ اؾتطاتػيٞبي ثط٘بٕٔٛٞ ٝاضٔ ٜجتٙي ثط ٔ 6حٛض ػوليبتي اؾت:
 .1آٔٛظـ
غطةاٍِطي
 .2آظٔبيفٞـبي ـ
 .3آظٔبيف تكريم غ٘تيه
ٔ .4كبٚضٜي غ٘تيه
ٔ .5طالجت
 .6تحميمبت
ةضضؾي زاز ٜ ٜـايي و ٝزض ايٗ ٘ؾبْ
اٌطچ ٝتحميك ث ٝعٛض ذٛزوبض زض ٔحسٚزٜي ٔقيٗ  ٚتقطيف قسٜاي زض ٘ؾبْ ْـضالجت ٚخٛززاضز  ٚوـبض ـ
ةزِيُ آٖو ٝزاز ٜٜـاي ٔؿتميٓ ٔ ٚؿتٕطثٕٝٞ ٝي
تِٛيسقـس ٚ ٜعطاحي ٔٙبؾت آٟ٘ب ـةضاؾبؼ ٘تبيح ٔطثٛط ٘ ،ؾبْ تحميمبت ثط٘بٔ ٝتّمئيقٛزِٚ ,ي ـٝ
پطؾفٞب پبؾد ٕ٘يزٞس ،ث ٝثطضؾي ٜـاي ٔمغقي ثـٝنٛضت ٓٞظْـاٖ  ٚثطحؿت ضطٚضت ٘يبظ اؾت .اظ ؾٛي زيٍط ايٗ ٔحٛض ٔٛخت ذٛاٞسقس
و ٝوبضوٙبٖ ثٟساقتيزضٔب٘ي ؾطاؾط وكٛض٘ؾيط ٔسيطاٖ ،وبضقٙبؾبٖ ،وبضزاٖٞب  ٚثٟٛضظاٖ ثيف اظ پيف ثب زيس پػٞٚكيثٚ ٝلبيـ ثٍٙط٘سوٛٔ ٝخت اضتمبي
ةا يبضي ذسا٘ٚس
ٔؿتٕط ثط٘بٔ ٚ ٝتٛؾق ٚ ٝتقٕيك اؾتب٘ساضزٞب ثيف اظ ٌصقت ٝذٛاٞسقسٔ .طوع ٔسيطيت ثيٕبضي ٞبي غيطٚاٌيط ٔهٕٓ اؾت و ٝـ
ثطخؿتي ا٘ؿب٘ي ٕٞىبضاٖ زض تٕبْ ؾغٛح  ٚثب خّت ٘ؾط ٔؿتسَ ٔ ٚجتٙي ثط قٛاٞس ٔسيطاٖ اضقس  ،وٙتطَ
ٜ
ضحٕبٖ  ٚضحيٓ  ٚثب ٕٞت  ٚاٍ٘يعٜي
ة ؼـضفت  ٚلسضت ثيكتط ث ْ ٝـضزْ ايطاٖ تمسيٓ زاضز ٔ ٚقتمس اؾت زؾتٛضاِقُٕ و٘ٛٙي تؿٟيالت ثٟتطي ضا ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض
ثطٚظ تبالؾٕي ضا ـا
فطا ٓٞآٚضزٜاؾت.

1. Prospective
2. Retrospective
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ّذف ولي

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

پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض.

اّذاف اختلبكي
 .1قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي زض ؾطاؾط وكٛض ثٔ ٝيعاٖ %100
ٔ .2طالجت ٚيػ ٜظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي قٙبؾبيي قسٚ ٜاخس قطايظ ٔطالجت ،زض ؾطاؾط وكٛض ثٔ ٝيعاٖ %100

ساّجشدّبي هشثَى ثِ ّذف اختلبكي اٍل:
 .1غطثبٍِطي تبالؾٕي زض ظٚج ٞبي ٔتمبضي اظزٚاج
 .2غطثبٍِطي ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ ٔجتالي ث ٝتبالؾٕي ٔبغٚض خٟت قٙبؾبيي ظٚج ٞبي ٚاخس قطايظ ٔطالجت ٚيػ ٜغ٘تيه
 .3غطثبٍِطي تبالؾٕي زض ظٚج ٞبيي و ٝلجال ثٞ ٝط زِيُ(فسْ آغبظ غطثبٍِطي تبالؾٕي زض ٔٙغم،ٝفمس غيط ثجتي،ثطذي ٌطٟٞٚبي اختٕبفي
ذبل ،افطاز ٟٔبخط ،افطاز ذبضخي ٔميٓ زض وكٛض  )... ٚزض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س  ٚزض حبَ حبضط
ثبضزاضٔي ثبقٙس.

فؼبليتّبي هشتجي ثب ساّجشد اٍل اص ّذف اختلبكي اٍل
.1
.2

.3
.4
.5

وبضزاٖ ثٟٛضظ ،وبضوٙبٖ آظٔبيكٍب ٜغطثبٍِطي آظٔبيفٞبي
،
آٔٛظـ تٕبْ وبضوٙبٖ ضز ٜ ٜـاي ٔرتّف ثٟساقتي زضٔـب٘ي(پعقهٔ،بٔب ،وبضقٙبؼ،
تبالؾٕي پيف اظ اظزٚاج زض وّي ٝي ثرف ٞب افٓ اظ زِٚتي  ٚيب ذهٛني).
اعالؿ ضؾب٘ي  ٚآٔٛظـ فٕٔٛي ،آٔٛظـ ٌطٞ ٜٚبي زض آؾتب٘ ٝي اظزٚاج ،ضٞجطاٖ ،اقربل ٌ ٚطٞ ٜٚبي ٔٛثط زض خبٔق ،ٝؾطزفتطزاضاٖ ٚ
فبلسيٗ ضؾٕي  ٚغيطضؾٕي  ... ٚثٙٔ ٝؾٛض تطغيت ظٚج ٞبي ٔتمبضي اظزٚاج زض ٔطاخق ٝي ثٍٙٞ ٝبْ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي فجُ اظ
اظزٚاج (فجُ اظ ٞط السأي ثطاي اظزٚاج)
ا٘دبْ آظٔبيفٞـبي تبالؾٕي زض ٔتمبضيبٖ اظزٚاج ٔـطاخقٝوٙٙس ٜث ٝآظٔبيكٍبٚ ٜيػٜي آظٔبيفٞـبي تبالؾٕي ،ثطاثط اٍِٛضيتٓ وكٛضي ٚ
تفؿيط ٘تبيح آٖ ثب ٘ؾط پعقه ٔكبٚضٜي ٚيػٜي تبالؾٕي.
اضخبؿ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي  ٚتكريم غ٘تيه زضنٛضت ٘يبظ.
ثجت ٔكرهبت وّئ ٝطاخقيٗ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي پيف اظ اظزٚاج ث ٝآظٔبيكٍبٚ ٜيػ ٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي زض زفتط  ٚ CBCثجت

ٔكرهبت ٔطاخقيٗ ث ٝتيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه زض زفتط ثجت ٔكرهبت ٔطاخقيٗ ث ٝتيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه.
ٚيغ ٜي تبالؾٕي تٛؾظ تيٓ ٔكبٚض ٚ ٜتىٕيُ فطْ قٕبضٔ ٚ 5 ٜقطفي ظٚج ثٔ ٝطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٔ ٚطوعثٟساقتي
 .6ا٘دبْ ٔكبٚضٜي ـ
زضٔب٘ي ٔطثٛع.ٝ
تاالؾٕي .
ضنظ ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي ـ
ـٙٔٝؾٛض افالْ فقبِيت ْـ ـ
فضْ قٕبض ٜي  4ة
اضؼاَ ـ
 .7تىٕيُ  ٚـ

فؼبليتّبي هشتجط ثب ساّجشد دٍم اص ّذف اختصبصي اٍل
ايٗ ضاٞجطز قبُٔ ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝتبالؾٕي ٔي ثبقس.
وبضزاٖ ثٟٛضظ ،وبضوٙبٖ آظٔبيكٍب ٜغطثبٍِطي آظٔبيفٞبي
،
 .1آٔٛظـ تٕبْ وبضوٙبٖ ضز ٜ ٜـاي ٔرتّف ثٟساقتي زضٔـب٘ي(پعقهٔ ،بٔب ،وبضقٙبؼ،
تبالؾٕي پيف اظ اظزٚاج ،وبضوٙبٖ ثرف تعضيك ذ ٖٛزض وّي ٝي ثرف ٞب افٓ اظ زِٚتي  ٚيب ذهٛني).
 .2اعالؿ ضؾب٘ي  ٚآٔٛظـ ثٚ ٝاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ثٙٔ ٝؾٛض تطغيت آٖ ٞب زض خٟت اخطاي ضاٞجطز زْٚ
 .3آٔٛظـ فٕ ْٛخبٔقٌ ٚ ٝطٜٞٚبي ٞسف ثطاثط عطح ٚزؾتٛضاِقُٕٔطثٛط.

 .4ثجت ٔكرهبت ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تـبالؾٕي زض فطْ ٔطثٛع ٝتٛؾظ ٔطوع تعضيك ذ ٚ ٖٛتىٕيُ ثمي ٝي ؾتٞ ٖٛب ثٙٔ ٝؾٛض اضخبؿ ظٚخيٗ ثطاي
ا٘دبْ ٔكبٚض ٜاؾتب٘ساضز
ٚيغ ٜي تبالؾٕي تٛؾظ تيٓ ٔكبٚض ٚ ٜتىٕيُ فطْ قٕبضٔ ٚ 5 ٜقطفي ظٚج ثٔ ٝطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٔ ٚطوعثٟساقتي
 .5ا٘دبْ ٔكبٚضٜي ـ
زضٔب٘ي ٔطثٛع.ٝ
ٚاِسيٗ.
 .6اضخبؿ خٟتا٘دبْٔ(PNDطحٞ َٜبي ا ٚ َٚز )ْٚثب تٛخ ٝثٚ ٝضقيت
5

ة تٛخ ٝثٚ ٝضقيت ٚاِسيٗ.
ةاضزاضي (ٚاظوتٔٛي  ٚتٛثىتٔٛي) ـا
 .7اضخبؿ خٟت اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٜـاي زائٕي پيكٍيـضي اظ ـ

فؼبليتّبي هشتجط ثب ساّجشد ػَم اص ّذف اختصبصي اٍل
(فسْ قطٚؿ
تاالؾٕي زض ظٚج ٞبيي اتفبق ٔي افتس و ٝثٞ ٝط زِيُ
ةضٚظ ثيٕبضي ـ
تٚخٟي اظ ٔٛاضز ـ
ثب تٛخ ٝث ٝايٗ و ٝؾبِيب٘ ٝتقساز لبثُ ـ
غطثبٍِطي زض ٔٙغم،ٝفمس غيط ثجتي،ثطذي ٌطٟٞٚبي اختٕبفي ذبل،افطاز ٟٔبخط،افطاز ذبضخي ٔميٓ زض وكٛض  )... ٚزض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف
ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س الظْ اؾت زا٘كٍب /ٜزا٘كىس ٜٜـا ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ع َٛزٚض ٜثبضٚضي زض ٔٙغمٔ ٚ ٝحبؾجٔ ٝيعاٖ ذغط ثطٚظ
ة غطثبٍِطي  ٚقٙبؾبيي ظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕي زض ايٗ ٌطٞ ٜٚب السإْ٘بيٙس.
ثيٕبضي  ٚاثجبت ٔمط ٖٚث ٝنطفٍي ،ـٜ

ٍاجد ؿـشايي غشثبلگشي ّؼتٌـذ ػجـبستٌذاص:
افشادي وِ دس ايي ساّجشد ـ
* 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.
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.

صٍجُ ـاي روش ؿذُ فَق دس كَست داؿتي فشصًذ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس ًيبص ثِ اًدبم غشثبلگشي ًذاسًذ.

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

ناضقٙبؼ  ،وبضزاٖ  ٚثٟٛضظ).
آٔٛظـ تٕبْ وبضوٙبٖ ضز ٜٜـاي ٔرتّف ثٟساقتي(پعقه ،ـ
اخطاي ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ثطاي فٕ ْٛخبٔق ٝثبثٟطٌ ٜيطي اظ ضؾب٘ٞٝبي خٕقي.
آٔٛظـ ضاثغيٗ ثٟساقتي خٟت ٔكبضوت زض اخطاي ٔغّٛة ثط٘بٔ.ٝ
ظٖاٖ  ٚظايٕبٖ ،پعقىبٖ فٕٔٛئ ،بٔبٞبي قبغُ زض ثرف ثٟساقت  ٚؾبيط ثرف  ٜـا افٓ اظ
ٔترهمٖ ـ
ا
آٔٛظـ  ٚخّت ٔكبضوت تٕبْ
زِٚتي يب ذهٛني ثب ٕٞىبضي ٔقب٘ٚت زضٔبٖ زا٘كٍب ٚ ٜازاضٜي ٘ؾبْ پعقىي اظعطيك اضؾبَ ٔتٗ آٔٛظقي ٔٙبؾت.

ٕ٘بيٗز  ٚاضخبؿ آٟ٘ب ث ٝآظٔبيكٍبٜ
ي ْـضاخقٔ ٝي ـ
ٔطالجتاي ثٟساقتي ثٚ ٝاحسٞبي ثٟساقت
ٜ
و ٝخٟت
 .5آٔٛظـ تٕبْ ظ٘بٖ ثبضزاض ٌطٞ ٜٚسف ثط٘بٔٝ
ؼَ وب٘تط ثٙٔٝؾٛض ا٘دبْ .CBC
زاضاي ـ
ضاز آٔٛظـزيس ٜزض ثٙس  4 ٚ 1ا٘دبْٔيقٛز .ثسيٟي اؾت ٘تيح ٜي آظْ ـايف خٟت
تَخِ :ايٗ فقبِيت ثب ٔكبضوت ٚاحسٞبي ثٟساقتي  ٚـاف
يٜي ٔكبٚض ٜي تـاالؾٕي  ٚيب افطاز
حظقه ٔطاوع ثٟساقتيزضْـا٘ي  ،پعقه ٔطوع ثٟساقتيزضٔب٘ي  ٚغ
تفؿيط  ٚازاْٜي پيٍيطي ثبيس ث ٝضؤيت ـ
آٔٛظـزيسٜي ثٙس  4ـةضؾس.
ـز ٜزض فقبِيت ثٙس  5تٛؾظ پعقه ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي  ٚاضؾبَ ٘تيح ٜي
 .6زضذٛاؾت  )MCH ٚ MCV( CBCثطاي تٕبْ ظٖـاٖ اضخبؿ ـ
آظٔبيف ثٚ ٝاحس ثٟساقتي اضخبؿزٙٞس.ٜ
ضاؼاؼ فقبِيت ثٗـز  ٚ 6ـةضاؾبؼ اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي ظٚجٞبي ٘بلُ تـبالؾٕي ٔعزٚج لجُ اظ آغبظ ثط٘بٔ، ٝ
 .7پيٍيطي  ٚاضخبؿ ٔـطزا٘ي و ٝـة ـ
٘يبظ ثٝا٘دبْ  CBCزاض٘س.
 .8زضذٛاؾت )MCH ٚ MCV( CBCتٛؾظ پعقه ٔطوع ثٟساقتيزضٔب٘يـةضاي ٔطز اٖي و ٝثطاؾبؼ فقبِيت ثٙس

 7اضخبؿ قس ٜا٘س  ٚاضؼ ـاَ

٘تيحٜي آظٔبيف ثٚ ٝاحس اضخبؿزٙٞس.ٜ
 .9اضخـبؿ ظٚجٞـبيي و ٝثب تـٛخ ٝث CBC ٝا٘دبْقـس ٜزض آٟ٘ب  ٚثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي ظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕي زض لبِت اؾتطاتػي ؾْٛ
٘يبظٔٙس اضخبؿ ثٔ ٝطوع ثٟساقتيزضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕئي ثبقٙس(ؾٛاثك آظٔبيفٞبي ا٘دبْقسٍٙٞ ٜبْ اضخبؿ ضٕيٕٝقٛز).
 .1زض غطثبٍِطي ظٚخيٙي و ٝثٞ ٝط زِيُ زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س ،اضخبؿ خٟت ا٘دبْ  CBCثٞ ٝط آظٔبيكٍبٞي و ٝزاضاي زؾتٍبٜقٕبضـٌط اِىتط٘ٚيىي
ثبقس ٔب٘قي ٘ساضز.

6

تاالؾٕي زض زفتطثجت ٔطاخقيٗ تيٓ ٔكبٚض.ٜ
ٚيغ ٜي ٔكبٚضٜي ـ
ضنظ ثٟساقتي زضٔب٘ي ـ
ة ْـ ـ
ٔكرمات ْـضاجـؿٜوٙٙسٌـبٖ ـٜ
ـ
 .10ثجت
 .11ازأٝي آظٔبيفٞب ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي قٙبؾبيي ظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕي ثب زضذٛاؾت پعقه تيٓ ٔكبٚض.ٜ
 .12تىٕيُ فطْ قٕبضٜي  5ثطاي ظٚج ٞبي ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي  ٚاضؾبَ فطْ ثٔ ٝطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ خٟت ٔقطفي ث ٝتيٓ
ٔطالجت.

ثًَِس ولي فشم ؿوبسُي  5ثِ دٍ دليل تىويل ٍ اسػبلهيؿَد:

▪
▪

ٔقطفي ظٚخيٗ ٘يبظٔٙس ٔطالجت ٚيػ.ٜ
افالْ فـسْ پيٍيـطي ٔ ٚـطالجت ظٚجٞـبي ٘بلُٔ /كىٛن پطذغط تبالؾٕي ثٞ ٝط زِيُ.

اضائي
حظقىبٖ فٕٔٛي ْ ٚـاْـاٞبي آٔٛظـ زيس ٜثطاؾبؼ فقبِيت ثٙسٔ 4يتٛا٘ٙس ضٕٗ آٔٛظـ ٔؿتميٓ ٜ ٚ
ٔترهمٖ ظ٘بٖ  ٚظايٕبٖ  ،ـ
ا
تجلشُي :1
ؾ ْٛآٖٞب ضا ث٘ ٝعزيهتطيٗ ٚاحس ٜةزاقتي ٔحُ ؾى٘ٛت ظٚج ٜـا اضخبؿ ٘ٓ ٚز ٚ ٜيـا زضنٛضت تٕبيُ ,
ٔتٗ آٔٛظقي ث ٝظٚجٞـبي ٞـسف زض ضاٞجطز ،
زٗٞز  ٚزضنٛضت ٘يبظ «ثطاؾبؼ ثٙس ٘ »9ؿجت ث ٝاضخبؿ ظٚج ٜـا ث ْ ٝـضوع ثٟساقتيزضٔب٘ي ٚيػٜي
تٕبْ فقبِيتٞبي ثٙس ٜـاي  8 ٚ 7 ،6ضا ا٘دبْ ـ
ٔكبٚضٜي تبالؾٕي السإْ٘بيٙس.پؽ اظ ٔطاخق ٝظٚخيٗ الظْ اؾت ٔطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه پؿرٛضا٘س ٔٙبؾت ضا ث ٝپعقه اضخبؿ زٙٞس ٜظٚج ،اضؾبَ
ٕ٘بيس.تٛنئٝيقـٛز زا٘كٍبٜٞب تـطتيجي زٙٞس تب اظ پعقىب٘ي و ٝزض ايٗ ضاؾتب ٕٞىبضي ٔٙبؾت زاض٘س لسضزا٘ي ٌطزز.

تجلشُي  :2زضنٛضت ٔطاخق ٝظ٘بٖ ثبضزاض و ٝلجال زض ظٔبٖ اظزٚاخكبٖ ،ثٞ ٝط زِيّي آظٔبيكبت تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜثبقٙس ،ثبيس ثيزضً٘
 ٚزض اؾـطؿ ٚلت ثبيـس الساْٞـبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاؾبؼ ثٙسٞبي  6-12ا٘دبْقـٛز.
ثب تٛخٗ ثٗ ثشٔبِٗي خبسي ِشالجت اص صٔبْثبسداس ،دسفٛستي وٗ آصِبيؼ  CBCثب دعتگبٖ ؽّبسػگش اٌىتشٔٚيىي(عً
ثبؽذ ٔيبص ثٗأدبَ ِ CBCدذد ٔجٛدٖ ِ ٚيتٛاْ ثب تٛخٗ ثٗ ٔتيدٗي آْ عبيش الذاَ٘ب سا أدبَ داد.
وبٔتش) أدبَ ؽذٖ ،

ساّجشدّب ي هشثَط ثِ ّذف اختصبصي

دٍم( ٔطالجت ٚيػ ٜظٚج ٞبي ٘بلُ تبالؾٕي قٙبؾبيي قسٚ ٜاخس قطايظ ٔطالجت ،زض ؾطاؾط وكٛض ثٔ ٝيعاٖ :)%100

 .1تمٛيت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػ ٜتٙؾيٓ ذب٘ٛاز ٜظٚج ٞبي ٘بلُٔ /كىٛن پط ذغط تبالؾٕي
 .2تالـ زض خٟت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي ٔطحّ ٝا َٚتكريم تبالؾٕي پيف اظ تِٛس()PND1
 .3تالـ زض خٟت ا٘دبْ ثٍٙٞ ٝبْ آظٔبيف ٞبي ٔطحّ ٝز ْٚتكريم تبالؾٕي پيف اظ تِٛس()PND2

فؼبليتّبي هشتجط ثب ساّجشد اٍل اص ّذف اختصبصي دٍم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

وبضزاٖ ثٟٛضظ).
،
آٔٛظـ تٕبْ وبضوٙبٖ ضز ٜٜـاي ٔرتّف ثٟساقتي زضٔـب٘ي(پعقهٔ،بٔب ،وبضقٙبؼ،
آٔٛظـ ظٚخيٗ ٘بلُ/پطذغط تبالؾٕي.
زفٛت اظ ظٚخيٗ ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي ٚاخس قطايظ ٔطالجت پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبض ٚ 5 ٜا٘دبْ ٔكبٚض ٜاؾتب٘ساضز
زضذهٛل ضٚـ ٞبي ٔغٕئٗ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي.
"ظٚج ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي " زض ؾتٖٛ
ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض پط٘ٚس ٜذب٘ٛاض (زضج فجبضت
ٔالحؾبت) زض ذب٘ٞ ٝبي ثٟساقت  ٚپبيٍبٞ ٜبي ثٟساقتي خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػ.ٜ
ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض زفتط ٔطالجت ٕٔتس تٙؾيٓ ذب٘ٛاز ٜذب٘ ٝثٟساقت/پبيٍب ٜثٟساقتي (ثب زضج ز ٚؾتبض ٜلطٔع
 ٚثجت فجبضت "ظٚج ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي" زض ؾتٔ ٖٛالحؾبت) خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػ.ٜ
تطغيت خٟت اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبي زائٕي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي(ٚاظوتٔٛي  ٚتٛثىتٔٛي)زض ظٚج ٞبيي و ٝزاضاي فطظ٘س ؾبِٓ ثٛزٜ
 ٚتٕبيُ ث ٝزاقتٗ فطظ٘س زيٍط ٘ساض٘س.
آٔٛظـ زض ذهٛل ضٚـ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ٔغٕئٗ ا٘تربة قس ٜتٛؾظ ظٚخيٗ.
قٕبضٜ
ثجت ٚضقيت اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ثهٛضت فهّي زض فطْ .6

سٍؿي
ؿواسُ
دس كَستي وِ صٍجي دس عَل يه فلل تيؾ اص يه سٍؽ پيـگيشي اص تاسداسي اػتفادُ ًوايذ  ،دس فشم 6
وِ دس آخشيي سٍص فلل اػتفادُ ؿذُ اػت گضاسؽ هي گشدد
 .9افالْ لغـ پيٍيطي ظٚخيٗ زض نٛضت اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي زائٕي پؽ اظ ضٚيت ٔؿتٙسات ٔجٙي ثط ا٘دبْ
تٛثىتٔٛي يب ٚاظوتٔٛي.
7

 .10تٛخي ٝظٚج زض ذهٛل إٞيت افالْ ؾطيـ ثبضزاضي زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ثبضزاضي ثطاي ا٘دبْ ٔطالجت ٞبي ٚيػ.ٜ
 .11افالْ ٔىتٛة ٟٔبخطت  ٚآزضؼ زليك ٔحُ ؾى٘ٛت خسيس ظٚخيٗ ث ٝؾغح ثبالتط  ٚثجت ٔكرهبت ظٚج زض فطْ قٕبض 6ٜخٟت
افالْ ث ٝتيٓ ٔطالجت ٔحُ ؾى٘ٛت خسيس خٟت پيٍيطي ٔ ٚطالجت ٞبي الظْ.

فؼبليتّبي هشتجط ثب ساّجشد دٍم اص ّذف اختصبصي دٍم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

وبضزاٖ ثٟٛضظ).
،
آٔٛظـ تٕبْ وبضوٙبٖ ضز ٜٜـاي ٔرتّف ثٟساقتي زضٔـب٘ي(پعقهٔ،بٔب ،وبضقٙبؼ،
آٔٛظـ ظٚخيٗ ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي.
زفٛت اظ ظٚخيٗ پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبض ٚ 5 ٜآٔٛظـ زض ذهٛل إٞيت ا٘دبْ ثٍٙٞ ٝبْ  PND1لجُ اظ اِٚيٗ ثبضزاضي.
تطغيت ظٚخيٗ قٙبؾبيي قس ٜزض اؾتطاتػي ز ٚ ْٚؾ ْٛث ٝاؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي زائٕي(ٔٛاضزي و ٝفطظ٘س
ؾبِٓ زاقت ٚ ٝتٕبيُ ث ٝزاقتٗ فطظ٘س زيٍط ٘ساض٘س).
تطغيت ظٚخيٗ خٟت ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت ثيٕ ٝثطاي وبٞف ٞعيٞ ٝٙبي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي غ٘تيه.
اضخبؿ ظٚخيٗ ثٔ ٝطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه قٟطؾتبٖ خٟت ا٘دبْ ٕٞبٍٙٞي ٞبي الظْ ثب آظٔبيكٍب ٜغ٘تيه ثطاي ا٘دبْ .PND1
پيٍيطي  ٚآٔٛظـ ظٚخيٙي و ٝثٞ ٝط زِيُ خٟت ا٘دبْ ٔ PND1طاخق٘ ٝىطز ٜا٘س.
زضج تبضيد ا٘دبْ  PND1زض فطْ قٕبض 6 ٜثهٛضت فهّي.
ثجت فّت فسْ ا٘دبْ  PND1زض فطْ قٕبض 6 ٜثهٛضت فهّي زض ظٚخيٙي و ٝايٗ آظٔبيف ٞب ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س.
"ظٚج ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي " زض ؾتٖٛ
ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض پط٘ٚس ٜذب٘ٛاض (زضج فجبضت
ٔالحؾبت) زض ذب٘ٞ ٝبي ثٟساقت  ٚپبيٍبٞ ٜبي ثٟساقتي خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػ.ٜ
ٔكرم وطزٖ ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي زض زفتط ٔطالجت ٕٔتس تٙؾيٓ ذب٘ٛاز ٜذب٘ ٝثٟساقت/پبيٍب ٜثٟساقتي (ثب زضج ز ٚؾتبض ٜلطٔع
 ٚثجت فجبضت "ظٚج ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي" زض ؾتٔ ٖٛالحؾبت) خٟت ا٘دبْ ٔطالجت ٚيػ.ٜ

فؼبليتّبي هشتجط ثب ساّجشد ػَم اص ّذف اختصبصي دٍم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

وبضزاٖ ثٟٛضظ).
،
آٔٛظـ تٕبْ وبضوٙبٖ ضز ٜٜـاي ٔرتّف ثٟساقتي زضٔـب٘ي(پعقهٔ،بٔب ،وبضقٙبؼ،
آٔٛظـ ظٚخيٗ ٘بلُ/پطذغط تبالؾٕي.
زفٛت اظ ظٚخيٗ پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبض ٚ 5 ٜآٔٛظـ زض ذهٛل إٞيت ا٘دبْ ثٍٙٞ ٝبْ آظٔبيف ٞبي تكريم پيف
اظ تِٛس.
تطغيت ظٚخيٗ خٟت ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت ثيٕ ٝثطاي وبٞف ٞعيٞ ٝٙبي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي غ٘تيه.
تٛخي ٝظٚج زض ذهٛل إٞيت افالْ ؾطيـ ثبضزاضي زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ثبضزاضي ثطاي ا٘دبْ ٔطالجت ٞبي ٚيػ.ٜ
اضخبؿ ظٚخيٗ ثبضزاض ثٔ ٝطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه قٟطؾتبٖ خٟت ا٘دبْ ٕٞبٍٙٞي ٞبي الظْ ثب آظٔبيكٍب ٜغ٘تيه ثطاي ا٘دبْ
.PND2
پيٍيطي  ٚآٔٛظـ ظٚخيٙي و ٝثٞ ٝط زِيُ خٟت ا٘دبْ ٔ PND2طاخق٘ ٝىطز ٜا٘س.
پيٍيطي خٟت اعٕيٙبٖ اظ ٔطاخق ٝظٚخيٗ اضخبؿ قس ٜث ٝآظٔبيكٍب ٜغ٘تيه.
پيٍيطي ٘تيد ٝا٘دبْ  PND2اظ عطيك ٔطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه.
ازأٔ ٝطالجت ثبضزاضي ثطاي ٔٛاضز زاضاي خٙيٗ ؾبِٓ يب تبالؾٕي ٔيٛٙض.
پيٍيطي تب حه َٛاعٕيٙبٖ ثطاي ٔٛاضز ٘يبظٔٙس ؾمظ خٙيٗ ث ٝفّت اثتالي خٙيٗ ث ٝتبالؾٕي ٔبغٚض.
زضج تبضيد ا٘دبْ  PND2زض فطْ قٕبض.6 ٜ
زضج ٘تيد ٝثبضزاضي زض فطْ قٕبض.6 ٜ
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شرح وظايف
مركس مذيريت بيماريها ـ ادارهي شنتيك
ازاضٜي غ٘تيه ٔؿئ َٛانّي تـسٚيٗ  ٚاخـطاي ثط٘بٔٞٝـبي پيكٍيـطي اظ ثيٕبضيٞـبي غ٘تيه زض ؾغح وكٛض اؾت و ٝزضحـبَحبضط ثط٘بٔٝي
پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتـب تـبالؾٕي ٔـبغٚض ضا ثـب ٔكٛضت قٛضاي وكٛضي ٌ ٚطٜٞٚبي فٙي زض لبِت ٚؽبيف شيُ فٟسٜزاض اؾت:
 .1ؾيبؾتٍصاضي زض ضاؾتـبي اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘ـبٔٝي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض.
 .2فطإٛ٘ٓٞزٖ تٕبْ أىب٘بت الظْ خٟت اخطاي اؾتب٘ـساضز ثط٘بٔ ٝافٓ اظ پيفثيٙي ،ترهيم  ٚاضؾبَ ثٛزخـٝي ٔٛضز ٘يبظ خٟت اخـطاي
ثط٘بٔ.ٝ
 .3تكىيُ قٛضاي وكٛضي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞبي غ٘تيه ٔتكىُ اظٕ٘ :بيٙسٌبٖ ثبثت  ٚفقبَ اظ ٔقب ٖٚزضٔبٖٔ ،قب ٖٚتحميمبت  ٚفٗآٚضيٚ ،
آٔـٛظـ
ضئيؽ ٔطوع ٔـسيـطيت ثيٕبضيٞـب  ،ضئـيؽ ازاضٜي غ٘تيـه ٔ ،سيـطاٖ وُ ،ضؤؾبي ازاضٜٞب  ٚزفبتط آظٔبيكٍبٔ ٜطخـ ؾالٔت،
ثٟساقت ،ؾالٔت خٕقيت  ٚذب٘ـٛازٌ ،ٜؿتـطـ قجى ،ٝثٟـساقت ٔساضؼ  ٚپي٘ٛس افضب  ٚثيٕبضيٞبي ذبل اظ ٚظاضت ثٟساقت ،زضٔبٖٚ
آٔٛظـ پعقىئ ،كبٚضاٖ وكٛضي ثط٘بٔ ٝقبُٕٔٞ :بتِٛٛغيؿت ،اپيسٔيِٛٛغيؿتٔ ،ترهم غ٘تيه  ٚتكريم پيف اظ تِٛسٕ٘ ،بيٙسٜي
قٛضاي ؾيبؾتٍصاضي نسا  ٚؾيٕب  ٚؾـبيط افضب ثـطحؿت ضطٚضت قبُٕٔ٘ :بيٙسٌبٖ ل ٜٛلضبئي(ٝؾبظٔبٖ ثجت اؾٙبز ،أالن  ٚپـعقىي
اضقبز (ؾبظٔبٖ تجّيغبت
لب٘٘ٛي) ،آٔٛظـ  ٚپطٚضـ٘ ،يطٞٚـبي ٘ؾبٔي  ٚا٘تؾبٔي ،ؾـبظٔـبٖ ٘ؾبْ پـعقىي ،قـٛضاي فـبِي ثيٕٚ ،ٝظاضت
اؾالٔي) ٕ٘ ٚبيٙسٌب٘ي اظ ٔسيطيت حٛظٜٞبي فّٕيٝي ؾطاؾط وكٛض  ٚزضنٛضت ِعٕ٘ ْٚبيٙسٌب٘ي اظ ٔقب٘ٚتٞبي آٔٛظقي يـب فطٍٙٞي
ٚظاضت ثٟساقت ،زضٔبٖ  ٚآٔٛظـ پعقىيٚ ،ظاضت فّ ،ْٛتحميمبت ٚفٗآٚضي ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ،زا٘كٍب ٜپيبْ ٘ٛض . ... ٚ
ايٗ قٛضا ثٙٔٝؾٛض ٔكبضوت زض ضاؾتبي ؾيبؾتٍصاضي  ٚايدبز ٕٞبٍٙٞي زض ٚ ٖٚثيٗ ثركي  ٚايدبز ثؿتط ٔٙبؾت خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز
ثط٘بٔ ٝتكىيُ ٔيقٛز.
 .4پيكٟٙبز افضبي قٛضا ثٔ ٝقب ٖٚثٟساقت  ٚپيٍيطي نسٚض اثالك.
 .5تكىيُ ٌطٜٞٚـبي فٙي :قٛضاي وكٛضي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞـبي غ٘تيه اظ ٌ 6ط ٜٚفٙي تكىيُقس ٜو ٝفجبضتٙس اظ:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

آظٔبيكٍبٜٞـبي غـطثـبٍِطي
تكريم غ٘تيه  ٚتكريم پيف اظ تِٛس
ٔكبٚضٜي ٚيـػٜي تبالؾٕي
ٔـطالجت
آٔٛظـ
تحميمبت

افضبي ايٗ ٌطٜٞٚب اظ ٕ٘بيٙسٌـبٖ ٔـطتجظ افضبي قٛضاي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞبي غ٘تيه ٔ ٚكبٚضاٖ ثط٘بٔ ٝا٘تربة  ٚثب تـٛخ ٝثٝ
ٔـٛضٛؿ  ،تكىيـُ خّؿ ٝذـٛاٙٞسزاز .زضضٕٗ ثـب تـٛخ ٝثـ ٝنالحسيـس ازاضٜي غ٘تيه ،ثٙب ث ٝضطٚضت اظ اؾتبزاٖ ٔغّـ  ٚاظ وبضقٙبؾبٖ ؾتبزي
زا٘كٍبٜٞب خٟت قطوت زض خّؿٞٝب زفٛت ذٛاٞسقس.
ٌطٜٞٚبي فٙي ثطحؿت ضطٚضت تكىيُ خّؿٔ ٝيزٙٞس.
ٍظيفِي گشٍُ فٌيٌ :طٜٞٚـبي فٙي فٟسٜزاض ٚؽبيف تقطيفقـسٜي قٛضاي وكٛضي ٞؿتٙس وٞ ٝط يه ثب تٛخ ٝث ٝترهمٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي
ثحث فٙي  ٚاذتهبني ضاخـ ثٛٔ ٝضٛؿٞبي ٔطتجظ تكىيُقسٜا٘س.
 .6ا٘دبْ ٕٞبٍٙٞيٞبي زضٖٚثركي ثٙٔٝؾٛض:
اظعطيك وٙتطَ ويفي ٔؿتٕط؛
▪ اضتمبي زا٘ف ٟٔ ٚبضت پطؾٔ ُٙؿئ َٛا٘دبْ آظٔبيفٞبي تبالؾٕي

▪

اضتمبي ويفيت ا٘دبْ آظٔبيفٞبي تبالؾٕياظعطيك وٙتطَ ويفي ٔؿتٕط  ٚاؾتفبزٜي ٔغّٛةاظ تـٛإ٘ٙسيٞـبي ثبِم ٜٛزض ثرف ذهٛني
 ٚزِٚتي؛

▪
▪

ايدبز ،تٛؾق ٚ ٝتىٕيُ قجىٝي آظٔبيكٍبٜٞبي تكريم پيف اظ تِٛس(ٔطخـ ٔ ٚحيغي) ،ثـطضؾي  ٚ DNAظ٘ديطٜٞب PND ٚ؛
تـٛؾقٝي ٕٞىبضي ٕٞ ٚـبٍٙٞي ثـب ٔـطوـع پيـ٘ٛـس افضـب  ٚثيٕبضيٞبي ذبل خٟت زؾتطؾي ٞط چ ٝثٟتط ظٚجٞبي ٘بلُ
وٓثضبفت  ٚثيثضبفت ثـ ٝذـسٔـبت ترههي ٕٞ ٚبٍٙٞي ثطاي پي٘ٛـس ٔغع اؾترٛاٖ.

 .7ثبظٍ٘طي  ٚتسٚيٗ ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي زضزؾت اخطا.
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 .8تٟيٝي ٔٛاز آٔٛظقي  ٚپيكٟٙبز قيٜٞٛبي آٔٛظقي.
 .9تقبٔـُ ثـب زا٘كـٍبٜٞـبي فّـ ْٛپـعقىي خٟت ضفـ چـبِفٞـب  ٚايدبز فطنتٞـبي ٔٙبؾت ثـٙٔٝؾٛض افعايف تٛإ٘ٙسيٞـبي فّٕي ٚ
اخطايي زا٘كٍبٜٞـب.
 .10ايدـبز ثؿتـط ٔٙـبؾت خٟت تحميك زض ؾيؿتٓ ثٟساقتي  ٚپيكٟٙبز ٔٛضٛؿٞـبي تحميمبتي ٔٛضز ٘يـبظ ثط٘بٔٞ ٝبي غ٘تيه ،اظخّٕ ٝثط٘بٔٝي
پيكٍيطي اظ ثطٚظ ٔٛاضز خسيس ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض.
٘ .11ؾبضت  ٚپبيف ثط٘بٔ ٝزض زا٘كٍبٜٞب ،اضائٝي پؽذـٛضا٘س  ٚتٟي ٚ ٝتحٛيُ ٌعاضـٞب ثٔ ٝمبْٞبي اضقس.
ٌ .12طزآٚضي اعالفبت ،تدعي ٚ ٝتحّيُ ،تفؿيط  ٚا٘تكبض آٖ زض لبِت ٌعاضـ ٚضقيت ثط٘بٔ.ٝ
 .13پيـكٟٙـبز  ٚايـدـبز ظٔيٙـٞٝـبي ٔٙـبؾت خٟت اضتمـبي فّٕـي  ٚتٛإ٘ٙسؾـبظي پطؾ.ُٙ
ثط٘بٔٝ
 .14ثطٌعاضي ٌطزٕٞبييٞبي فّٕي ؾبال٘ ٝخٟت ٕٞبتِٛٛغيؿت ٞبي ٔٙترت .

 .15ضتجٝثٙـسي  ٚافالْ ؾبال٘ـٝي زا٘كٍبٜٞـبي ثـطتـط ثـب اؾتفبز ٜاظ تٕبْ قبذمٞب  ٚچهِيؿتٞـبي ثط٘بٔ.ٝ
 .16تقييٗ  ٚافالْ ؾبال٘ٝي ٔطاوع زا٘كٍبٞي ٕ٘ ٝ٘ٛاظ٘ؾط اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٝي تبالؾٕي ثٙٔٝؾٛض آٔٛظـ وٛتبٜٔست ٕٞىبضاٖ خسيس اؾتب٘ي.
ٌ .17طزآٚضي اعالفـبت ؾـبال٘ـ ٝزض ثرف ٔـسيـطيت،

آظٔبيكٍبٜٞبي غطثبٍِطئ ،كبٚضٜي ٚيـػٜي تـبالؾٕي زض ضاؾتـبي اخـطاي ثٟيٚ ٝٙ

تٛإ٘ٙسؾـبظي «ٔسيطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ثط٘بٔ.»ٝ
پيكٍيطيثيٕبضيٞبي غ٘تيه.
اظ
 .18اضؾبَ زؾتٛضاِقُٕٞب ث ٝافضبي قٛضاي وكٛضي
 .19تقييٗ زا٘كٍب /ٜزا٘كىسٜٞـبي فّ ْٛپـعقىي ٔٙغمٝاي ٌٓٞ ٚـطٌ( ٜٚطٜٞٚبي زا٘كٍبٞي) زضذهٛل اخطاي ثط٘بٔٝي آٔٛظـ٘ /ؾبضت
آظٔبيكٍبٔ ،ٜكبٚضٜي غ٘تيه(تبالؾٕي)ٔ ،طالجت  ٚپػٞٚف.

معاونت بهذاشتي دانشگاه /دانشكذه
ٔؿئِٛيت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٞٝـبي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞـبي غ٘تيه زض ؾغح زا٘كٍب /ٜزا٘كىس ٜثٝفٟسٜي ٌط ٜٚپيكٍيطي ٔ ٚجبضظ ٜثب ثيٕبضيٞب
اؾت  ٚزضحبَ حبضط ثط٘بٔٝي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتـب تبالؾٕي ٔبغٚض ضا ثب ٔكٛضت قٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞبي غ٘تيه ٚ
ٌطٜٞٚبي فٙي زض لبِت ٚؽبيف شيُ فٟسٜزاض اؾت:
 .1فطإٛ٘ٓٞزٖ تٕبْ أىب٘بت الظْ خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔ ٝقبُٔ:
▪ ايدبز ٕٞبٍٙٞيٞـبي ثيٗثركي ،اظخّٕٕٞ ٝبٍٙٞيٞـبي الظْ خٟت اخـطاي ثـط٘ـبٔٞٝـبي آٔـٛظقي ثـطاي فٕٔ ْٛـطزْ ٌ ٚطٜٞٚـبي
ٞسف ثطاؾبؼ عطح  ٚزؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط؛
ثط٘بٔٝ
.
▪ ٔسيطيت ٔبِي  ،خصة ٚترهيم ثٛزخٝي ٔٛضز ٘يبظ خٟت اخطاي
ٔقب٘ٚيٗ أٛض ثٟساقتي ،زضٔبٖ ،زاض ٚ ٚپػٞٚكي زا٘كٍب /ٜزا٘كىسٜيفّْٛ
 .2تكىيُ قٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞبي غ٘تيه ٔتكىُ اظ:
ثٟساقت خٛا٘بٖ ٔ ٚـساضؼ،
پعقىئ ،سيطاٖ ٌط ٜٚپيكٍيطي ٔ ٚجبضظ ٜثب ثيٕبضيٞـب ،ؾالٔت خٕقيت  ٚذب٘ٛاز،ٜاضتجبعبت  ٚآٔـٛظـ ثٟساقت،
ٌؿتطـ قجى ٚ ٝوبضقٙبؼ ٔؿئ َٛثيٕبضيٞبي غيطٚاٌيط ،وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝي تبالؾٕئ ،ـسيـط زضٔـبٖ ،وـبضقٙبؼ ثيٕبضيٞـبي ذبل،
وبضقٙبؼ ٔؿئ َٛأـٛض آظٔـبيكٍبٜٞبٕٞ ،بتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔ ٝتبالؾٕي ،ضئيؽ آظٔبيكٍبٔ ٜطخـٕ٘ ،بيٙسٜي قـٛضاي ؾيبؾتٍصاضي
نـسا  ٚؾيٕبي اؾتـب٘ي  ٚؾبيـط افضب ثـطحؿت ضطٚضت قـبُٔ ٕ٘بيٙسٌب٘ي اظ ازاضات وـُ قـبُٔ  :آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،ثجت اؾٙبز ٚ
ؾبظٔبٖ
أالن٘ ،يطٞٚبي ٘ؾبٔي  ٚا٘تؾبٔي ،قـٛضاي ؾيبؾتٍصاضي ؾبظٔبٖٞبي ثيٌٕٝط ،ؾبظٔبٖ تجّيغبت اؾالٔي ،پـعقىي لـب٘٘ٛي ،ضئيؽ يب ٔقبٖٚ
٘ؾبْ پعقىي اؾتبٖٕ٘ ،بيٙـسٜي ا٘دٕٗ تـبالؾٕئ ،سيطيت اؾتب٘ي حٛظٜٞبي فّٕئ(ٝرتم اؾتبٖٞبي زاضاي حـٛظٜي فّٕي )ٝضٚظ٘بٔٞٝبي
فّ ،ْٛتحميمبت ٚ
آٔٛظقي يب فطٍٙٞي زا٘كٍبٜٞبي فّ ْٛپعقىي ،زا٘كٍبٜٞبي ٔطثٛط ثٚ ٝظاضت
ٚ
ٔحّي  ٚزضنٛضت ِعٕ٘ ْٚبيٙسٌب٘ي اظ ٔقب٘ٚت
فٗآٚضي ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي  ٚپيبْ ٘ٛض . ... ٚ
زض ضاؾتبي ؾيبؾتٍصاضي  ٚايدبز ٕٞبٍٙٞي زض ٖٚثركي  ٚثيٗ ثركي ٚ
خّؿٞٝبي ايٗ قٛضا ؾبال٘ ٚ ٝيب ثطحؿت ضطٚضت ثٙٔٝؾٛض ٔكبضوت
ايدبز ثؿتط ٔٙبؾت خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔ ٝتكىئُيقٛز.
دس ّش اػتاى الصم اػت يه ّواتَلَطيؼت تؼٌَاى ّواتَلَطيؼت هٌتخة تشًاهِ جْت اًجام هـاٍسُ تخللي حضَسي/غيشحضَسي اًتخاب
گشدد.دس كَست ػذم ٍجَد ّواتَلَطيؼت دس ػغح داًـگاُ هي تَاى اص تيي فَق تخلق/هتخلليي داخلي يا اعفال تشتش دس ػغح داًـگاُ،
فَق تخلق/هتخلق هٌتخة تشًاهِ سا جْت اًجام هـاٍسُ ّاي تخللي اًتخاب ًوَد.

 .3پيكٟٙبز افضبي قـٛضا ث ٝضيـبؾت زا٘كٍب /ٜزا٘كىس ٚ ٜپيٍيـطي نسٚض اثـالك.
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قٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞبي غ٘تيه فالٜٚثط خّؿٝي ؾـبالٕ٘ٔ ٝىٗاؾت ثطحؿت ضطٚضت ٛٔ ٚضٛؿ ذبل زض لـبِت
ٌط ٜٚفٙي تكىيُ خّؿ ٝزٙٞس  ٚثط ايٗ اؾبؼ قٛضاي زا٘كٍبٞي فٛق ٔتكىُ اظ ٌ 6ط ٜٚفٙي اؾت و ٝفجبضتٙس اظ:
▪ آظٔـبيكٍبٜٞبي غطثبٍِطي
▪ تكريم غ٘تيه
▪ ٔكبٚضٜي ٚيػٜي تـبالؾٕي
▪ ٔطالجت
▪ آٔٛظـ
▪ تحميمبت
ثيٕبضيٞبي غ٘تيه  ٚثطحؿت اضتجبط ثب ٔٛضٛؿ ٔـٛضز٘ؾط
افضبي ايٗ ٌطٜٞٚب اظ ثيٗ افضبي قـٛضاي زا٘كٍبٞي پيكٍيطي اظ
ق٘ٛس ثٙبثطايٗ زض خّؿٞٝـبي ٌطٜٞٚـبي فٙي زا٘كٍبٞي فمظ افضبي ٔـطتجظ زفٛتٔيق٘ٛس.
ا٘تربةٔي .
.4
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ا٘دبْ ٕٞبٍٙٞيٞبي زضٖٚثركي ثٙٔٝؾٛض:
▪ اضتمبي آٌبٞي وبضوٙبٖ ثرف تـعضيك ذ ٖٛاظعطيك ثطٌعاضي خّؿٞٝبي تٛخيٟي  ٚآٔٛظقي ثب ٕٞىبضي ٔقب٘ٚت زضٔبٖ  ٚزاضٚ؛
▪ افالْ ؾبال٘ٝي وُ ٔٛاضز ثيٕبضيتبالؾٕي*  ٚثيٕبضاٖ فٛتقس( *ٜاظعطيك ٔطوع تعضيك ذ)ٖٛ؛
▪ افالْ ٔـٛاضز خـسيـس ثيٕـبضي* ؛
▪ اضتمبي آٌبٞي وبضوٙـبٖ آظٔـبيكٍبٜٞـبي ٚيػٜي آظٔـبيفٞبي تبالؾٕي(ثطاثط عطح  ٚزؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط)؛
تبالؾٕي تدٟيع  ٚاؾتب٘ساضز ؾبظي ٔطاوع آظٔبيكٍبٞي؛
ٚ
▪ تىٕيُ چهِيؿت آظٔبيكٍبٔ ٜؿئ َٛا٘دبْ آظٔبيفٞبي
▪ پيٍيـطي خٟت ضاٜا٘ـساظي آظٔبيكٍبٜٞـبي تكريم غ٘تيه  ،PND ٚثطضؾي ظ٘ديطٜٞبي ٌّٛثيٗ(زضنٛضت ٘يبظ)؛
آٔٛظـ وبضقٙبؾـبٖ ثط٘بٔٝي تـبالؾٕي  ٚافضـبي تيٓ ٔكـبٚضٜي قٟطؾتبٖٞبي تحت پٛقف ثطاثط عطح  ٚزؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط.
تىثيط  ٚاضؾبَ خـعٜٞٚـبي ٔٛضز ٘يبظ ثط٘ـبٔٝي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ٔٛاضز خسيس ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض.
٘ؾبضت  ٚپبيف قٟطؾتبٖٞـب ،اضائٝي پؽذٛضا٘ـس  ٚتٟي ٚ ٝتحٛيٌُعاضـ ثٔ ٝسيطاٖ اضقس.
ٌطزآٚضي اعالفبت ،تدعي ٚ ٝتحّيُ ،تفؿيط  ٚا٘تكبض آٖ زض لـبِت ٌعاضـ ٚضقيت ٔٛخٛز ثط٘بٔ.ٝ
ا٘دبْ تحميمبت ٔٛضز ٘يبظ ثط٘بٔ.ٝ
ٟٔيب ٕ٘ٛزٖ قطايظ الظْ ثطاي ٔكبٚض ٜتّفٙي پعقه ٔطوع ٔكبٚض  ٜثب ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔ ٝزض ذهٛل قطايظ ثطذي اظ ظٚخيٗ
ٔكىٛن ث ٝتبالؾٕي ثب نالحسيس پعقه ٔكبٚض.
تكىيُ خّؿٞٝبي تٛخيٟي ثطاي تيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه ثب حضٛض ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔ.ٝ
ضتجٝثٙـسي  ٚافالْ ؾبال٘ٝي ٔطاوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ثـطتط زض اخـطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔ ٝثـب اؾتفبز ٜاظ قبذمٞب  ٚچهِيؿتٞبي ٔطثٛط.
تبالؾٕي زض ؾغح زا٘كٍب /ٜزا٘كىس ٜثٙٔٝؾٛض تـٛخي ٚ ٝآٔـٛظـ وٛتبٜٔست
ا٘تربة ٔطوع ثٟساقت ٕ٘ ٝ٘ٛاظ٘ؾط اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔٝي
وبضقٙبؾبٖ ثط٘بٔ ٚ ٝافضبي تيٓ ٔكبٚضي ٚيػٜي تبالؾٕي.
افعاْ وبضقٙبؾبٖ خسيس ثط٘بٔ ٝخٟت تٛخي ٚ ٝآٔٛظـ وٛتبٔ ٜست ثٔ ٝطاوع زا٘كٍبٞي ٕ٘ ٝ٘ٛثب ٕٞبٍٙٞي ٔطوع ٔسيطيت ثيٕبضيٞب.
ثـبيٍب٘ي ٍٟ٘ ٚساضي تٕبْ وتبةٞـب ،خـعٜٞٚـب ،زؾتـٛضاِقُٕٞـب ٘ ٚبٔٞٝـبي ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقيـ ٛلؿٕت ٔطثـٛط.
ٌطزآٚضي ٘مغ٘ٝؾط ،پيكٟٙبزات زض ؾغح زا٘كٍب ٚ ٜا٘قىبؼ ثٔ ٝـطوـع ٔسيطيت ثيٕبضيٞب  ٚپيٍيطي تـب زضيبفت پبؾد ٔٙبؾت.
افالْ ٔـٛاضز ٟٔبخـطت ظٚجٞـبي ٘بلـُ ٔ /كىٛن پطذغط تبالؾٕي ث ٝذبضج اظ ٔٙغمٝي تحت پـٛقف زا٘كـٍب /ٜزا٘كـىس ٜثٔ ٝقب٘ٚت
ثٟساقتي زا٘كٍبٔ ٜمهس  ٚاضؾبَ ٌعاضـٞبي خبثدبيي ظٚخيٗ ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي زضيبفتقس ٜاظ ؾبيط زا٘كٍبٜٞب ،ثٔ ٝطوع
ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٔطثٛع.ٝ
ا٘دبْ ٕٞبٍٙٞي ٞبي الظْ خٟت تقييٗ آظٔبيكٍب/ٜآظٔبيكٍبٞ ٜبي ٔطخـ(زِٚتي /ٚيب ذهٛني) ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي ٔٛضز
٘يبظ زض ثط٘بٔ(ٝفطيتيٗ  ٚاِىتطٚفٛضظ)  ٚايدبز قطايظ الظْ ثطاي اضؾبَ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ آظٔبيكٍبٞ ٜبي غطثبٍِطي قٟطؾتبٟ٘ب ث ٝآظٔبيكٍب/ٜ
آظٔبيكٍبٞ ٜبي ٔصوٛض.
اضؾـبَ ثـٔٝـٛلـ تٕبْ فـطْٞـب  ٚاعالفـبت ٔـٛضز ٘يـبظ ثٔ ٝـطوـع ٔسيطيت ثيٕبضيٞب.

* قبُٔ ثيٕبضاٖتبالؾٕي ٔبغٚض  ٚايٙتطٔسيب(حسالُ  1-2ثبض زض ؾبَتعضيك ذٔ ٖٛيٕ٘بيٙس)ٔيقٛز.ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ايٙتطٔسيب حسالُ  1-2ثبض زض ؾبَتعضيك ذٔ ٖٛيٕ٘بيٙس.
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مركس بهذاشت شهرستان
ةـ ٜفٟس ٜزاضزٕٞ .بٍٙٞي ٜ ،ـزايت ،
الِي ٕٟٔ ٚي زض اجـضاي ثطٖـاْ ـٞ ٜبي غ٘تيه اظ خّٕ ٝتبالؾٕي
ضنظ ثٟساقت قٝـضؾتبٖ ٘مف ـ
ْـ ـ
قٟطؾتاٖ ٘يع ث ٝفٟس ٜي ٚاحس پيكٍيطي ٚ
ـ
ضنظ اؾت .اخطاي ٔغّٛة  ٚنحيح ثط٘بٔ ٝزض
ثطٖاْـ ٜاظ ٚؽبيف ايٗ ْـ ـ
آْـٚظـ٘ ،ؾبضت  ٚـحايف ـ
ـضح شيُ اؾت:
نْٓٞ ٜتطيٗ ٚؽبيف آٖ ث ٝـ
ٔتاضظ ٜثب ثيٕبضي ٜـا ثٛز ٜـ
ـ
قٟطؾتاٖ ،
ـ
 .1تكىيُ قٛضاي پيكٍيطي اظ ثيٕبضيٞبي غ٘تيهقٟطؾتبٖ ٔتكىُ اظ :ضؤؾـبي قجىٝي ثٟساقت  ٚزضٔـبٖ ٔ ،ـطوـع ثٝـزاقت
ٔؿئِٛيٗ ٚاحسٞبي پيكٍيـطي ٔ ٚجبضظ ٜثب ثيٕبضيٞب ،ؾالٔت خٕقيت  ٚذب٘ٛاز ، ٜاضتجبعبت ٚآٔـٛظـ ثٟساقت ،ثٟساقت خٛا٘بٖ ٚ
ٔـساضؼٌ ،ؿتطـ قجى ٚ ٝوبضقٙبؼ ٔؿئ َٛثيٕبضيٞـبي غيطٚاٌيط ،وبضقٙبؼ ثط٘بٔٝي تبالؾٕئ ،سيط زضٔبٖ ،ضئيؽ آظٔبيكٍبٚ ٜيػٜي
آظٔبيفٞبي تبالؾٕيقٟطؾتبٖ ،پـعقه  ٚوـبضقٙبؼ تيٓ ٔكـبٚضٜي ٚيـػٜي تـبالؾٕي قٟطؾتبٖ ،ؾطپطؾتبضٔ /ؿئٔ َٛطوع تـعضيك ذ،ٖٛ
وبضقٙبؼ ٔؿئ َٛأٛض آظٔبيكٍبٜٞب  ٚؾبيط افضب ثطحؿت ضطٚضت قبُٔ ٕ٘بيٙسٌب٘ياظ ازاضٜٞبي  :آٔٛظـ  ٚپـطٚضـ ،ثجت اؾٙبز  ٚأالن،
٘يطٞٚبي ٘ؾبٔي  ٚا٘تؾبٔي ،قٛضاي ؾيبؾتٍصاضي ؾبظٔبٖٞبي ثيٌٕٝط ،ؾبظٔبٖ تجّيغبت اؾالٔي ،پعقىي لب٘٘ٛي ،ضئيؽ يب ٔقب ٖٚؾبظٔبٖ ٘ؾبْ
فّٕئ(ٝرتم قـٟطؾتبٖٞـبي زاضاي حـٛظٜي فّٕيـ،)ٝ
پعقىي اؾتبٖٕ٘ ،بيٙسٜي ا٘دٕٗ تبالؾٕيٕ٘ ،بيٙسٌب٘ي اظ حٛظٜٞـبي
فّ ْٛپعقىي،
ضٚظ٘ـبٔـٞٝـبي ٔحّي  ٚزضنـٛضت ِـعٕ٘ ْٚبيٙسٌـب٘ي اظ ٔقب٘ٚت آٔـٛظقي  ٚيـب فـطٍٙٞي زا٘كٍبٜٞـب /زا٘كىسٜٞـبي
٘ٛض ٚ
زا٘كٍبٜٞـب /زا٘كىسٜٞـبي ٔطثٛط ثـٚ ٝظاضت فّ ،ْٛتحميمبت  ٚفٗآٚضي ،آٔٛظقىسٜٞبي فبِي ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي  ٚپيبْ . ...
ٔكبضوت ضاؾتبي ؾيبؾتٍصاضي  ٚايدبز ٕٞبٍٙٞي زض ٖٚثركي  ٚثيٗ ثركي ٚ
زض
خّؿٞٝبي ايٗ قٛضا ؾبال٘ ٚ ٝيب ثطحؿت ضطٚضت ثٙٔٝؾٛض
ايدبز ثؿتط ٔٙبؾت خٟت اخطاي اؾتب٘ساضز ثط٘بٔ ٝتكىئُيقٛز.
 .2پيكٟٙبز افضبي قٛضا ث ٝضئيؽ قجى ٚ ٝپيٍيطي نسٚض اثالك.
 .3ا٘دبْ ٕٞبٍٙٞيٞبي زضٖٚثركي ثٙٔٝؾٛض:
▪ تدٟيع ٔطاوع آظٔبيكٍبٞي(ؾُوب٘تط ،ويت ٔٙبؾت  ٚ )... ٚتىٕيُ چهِيؿتٞبي آظٔبيكٍبٞي ٘ ٚؾبضت ثط فقبِيتٞبي آظٔبيكٍبٜٞبي ٚيػٜي
آظٔبيفٞبي تبالؾٕي(ثطاثط عطح  ٚزؾتٛضاِقُٕ ٔطثٛط)؛
▪ تٛؾقٝي ٕٞىبضي ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب ثرف تعضيك ذ ٖٛخٟت:
─ افالْ ٔٛاضز خسيس ثيٕبضي* ؛
─ افالْ ؾبال٘ٝي وُ ٔٛاضز ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض*؛
─ افالْ ؾبال٘ٝي وُ ٔٛاضز فٛت ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض*؛
ثيٕـبضاٖثٔ ٝطوع ثٟساقتيزضٔـب٘ئكبٚضٜي ٚيػٜي تبالؾٕي ؛
*
─ ضإٙٞبيي  ٚاضخبؿ ٚاِسيٗ
─ ثبيٍب٘ي تٕبٔي فطْ ٞبي ٔطتجظ زض پـٛقٝي خساٌب٘ـ .ٝزلت زض نحت  ٚحؿٗ اخـطاي ٔـٛاضز فـٛق ثٝفٟسٜي ؾطپطؾتبض/
ٔؿئـ َٛثرف تعضيك ذ ٖٛاؾت.
 .4ا٘دبْ ٔىبتج ٝثب پعقىي لب٘٘ٛي اؾتبٖ خٟت تؿٟيُ زض ؾمظ لب٘٘ٛي خٙيٗ تبالؾٕي ٔبغٚض زض ظٔبٖ ٔكرم قس.ٜ
.5
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خٟت ا٘دبْ آظٔبيفٞـبي تبالؾٕي

آظٔبيكٍبٜٞبي ٔـٛضز تـأييس
افالْ اؾبٔي ٘ ٚكب٘ي ٔطاوع ثٟساقتيزضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي ٚ
ٍٙٞبْ اظزٚاج ث ٝازاضٜي ثجت اؾٙبز  ٚأالن قٟطؾتبٖ.
ا٘دبْ فقبِيتٞـبي آٔٛظقي ٔطتجظ ثب وبضوٙبٖ ثٟساقتيزضٔب٘ي اظخّٕ:ٝ
تٚخي ٝزؾتٛضاِقُٕ ثط٘ـبٔٝي پيكٍيـطي اظ ثـطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض خٟت ٕٞىبضاٖ زض ْـضاوع ثٟساقتي زضْـا٘ي (پعقه/
▪ آْـٚظـ  ٚـ
وبضقٙبؼ /وبضزاٖ /ثٟٛضظ).
▪ تىثيط زؾتٛضاِقُٕ  ٚفطْٞبي ٔطثٛط ٚاضؾبَ آٖ ثٝؾغٛح ٔحيغي.
ؾتازي ثطٖـأ ، ٝافضبي تيٓ ٔكبٚضٕٞ ٚ ٜىبضاٖ آظٔبيكٍب ٜزض ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي.
▪ ثط٘بٔٝضيعي خٟت قطوت وبضقٙبؼ ـ
ٚيغ ٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي  ٚنسٚض اثالك خٟت افضبي تيٓ ٔكبٚضٜي تبالؾٕي.
تقييٗ ٔطوع ثٟساقتيزضٔب٘ي ـ
تقييٗ  ٚاثمبي پـعقه ٔٛلت ٔ ٚغّـ زض تيٓ ٔكـبٚض ٜزضنـٛضت تمبضبي ٔطذهي اظ ؾٛي پعقه ٔكبٚضٜي تبالؾٕي.
ٔقطفي  ٚافالْ ٘كب٘ي ٔـطوـع ثٟساقتيزضٔـب٘ي ٚيـػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي ثٔ ٝطاوع ثٟساقتيزضٔب٘ي قٟطي  ٚضٚؾتبيي تحت پٛقف.
٘ؾبضت ثط اخطاي نحيح ثط٘بٔ.ٝ
٘ؾبضت ٚپبيف ٔؿتٕط فّٕىطز ؾغٛحٔحيغي تٛؾظچه ِيؿتٞبي ْـضثٛط  ٚاضائٝي پؽذـٛضا٘س.
وٕيُ فطْ ثطضؾي اپيسٔيِٛٛغيه ثطٚظ تبالؾٕي ٔبغٚض  ٚاضؾبَ آٖ ثٔ ٝقب٘ٚت ثٟساقتي زا٘كٍب /ٜزا٘كىس.ٜ
ت

* قبُٔ ثيٕبضاٖتبالؾٕي ٔبغٚض  ٚايٙتطٔسيب(حسالُ  1-2ثبض زض ؾبَتعضيك ذٔ ٖٛيٕ٘بيٙس)ٔيقٛز.ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ايٙتطٔسيب حسالُ  1-2ثبض زض ؾبَتعضيك ذٔ ٖٛيٕ٘بيٙس.

 .1ثسيٟي اؾت ٞطٌ ٝ٘ٛتغييط زض ٘كب٘ي يب اؾبٔي ثبيس ثهٛضت فٛضي ثٔ ٝقب٘ٚت ثٟساقتي زا٘كٍب ٚ ٜازاضٜي ثجت اؾٙبز  ٚأالن قٟطؾتبٖ افالْقٛز.

12

 .13افالْ ٟٔبخطت ظٚجٞـبي ٘ـبلُٔ /كىٛن پطذغط تبالؾٕي.

 ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل /هـىَن پشخٌش 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 هي گشدد.

(ًيبصي ثِ اسػبل هحشهبًِ هىبتجبت ٍ پشًٍذُ ًيؼت)
 ثشاي اػالم هْبخشت صٍج ًبلل /هـىَن پشخٌش 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 هي گشدد.
 .14اضؾبَ فـطْ قٕبضٜي  5زضيبفتقـس ٜاظ ٔـطوـع ثٟـساقتيزضٔـب٘ي ٚيـػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي ،ثٔ ٝطوع ثٟساقتيزضٔب٘ي ٔطثٛع ٝخٟت
ا٘دبْ پيٍيطيٞبي الظْ.
تزوش:دسكَستي وِ صٍخيي ػبوي ؿْشػتـبى ديگشي دس اػتبى ثبؿٌذ ،فشم ؿوبسُ 5ثِ ؿْشػتبى هشثًَِ اسػبل هي گشدد ٍ سًٍَؿت ًبهِ ثِ
هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ اسػبل هي ؿَد.
تزوش:دسكَستي وِ صٍخيي ػبوي ؿْشػتـبى ديگشي دس ػبيش اػتبى ّب ثبؿٌذ ،فشم ؿوبسُ 5اص ًشيك هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى ثِ هؼبًٍت
ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ اسػبل ؿذُ ٍ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ ًيض فشم هزوَس سا ثِ هؼبًٍت ثْذاؿتي داًـگبُ /داًـىذُ هملذ
اسػبل هي ًوبيذ.
 .15خٕـثٙسي  ٚاضؾـبَ ثٛٔٝلـ فطْٞـبي قٕبضٜي  6 ٚ 4ثـٔ ٝقب٘ٚت ثٟساقتي زا٘كـٍب /ٜزا٘كىس.ٜ
ٔ .16مبيؿٔ ٝطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ثط اؾبؼ قبذم ٞبي ثط٘بٔ ٚ ٝضتج ٝثٙسي آٟ٘ب خٟت تكٛيك ٔطاوع فقبَ  ٚضفـ ٔكىالت ٔٛخٛز زض ٔطاوع
زاضاي فّٕىطز ضقيف.
ٔ .17قطفي ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي قٙبؾبيي قس ٜخسيس ثط اؾبؼ فطْ قٕبض ، 9 ٜث ٝتيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه ٔ ٚطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٔطثٛع.ٝ
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

پيٍيـطي ٔٛاضز فسْ ٔـطاخق ٝثيف اظ ؾٔ ٝب ٜزض ظٚجٞـبي ٘ـبلـُٔ /كىٛن پطذغط قٙبؾبيي قس ٜزض اؾتطاتػي ؾ ْٛافالْ قس ٜتٛؾظ تيٓ
ٔكبٚض .ٜا يي پيگيشي اصًشيك هىبتجِي اداسي ٍ يب ثِ كَست تلفٌي ٍ ثب هـبسوت هشاوض ثْذاؿتيدسهبًي اًدبمهيؿَد.
ٔسيطيت ٕٞ ،بٍٙٞي  ٚاخطاي فقبِيتٞبي آٔٛظقي ٔطتجظ ثب ٌطٜٞٚبي ٞسف.
ا٘دبْ تحميمبت ٔٛضز ٘يبظ ثط٘بٔٔ ٝغبثك زؾتٛضاِقُٕ.
 ٚاضائٜي يه
تدعي ٚ ٜتحّيُ  ،تفؿيط  ٚا٘تكبضاعالفبت زض لـبِت ٚضقيت ٔـٛخـٛز اخطاي ثط٘ـبٔ ٝتبالؾٕي زض قٟطؾتبٖ
ـ
ٌطزآٚضي ،
٘ؿر ٝثٔ ٝقب٘ٚت ثٟساقتي زا٘كٍب /ٜزا٘كىس.ٜ
ٔسيطيت  ٚثطضؾي اعالفبت ٚاضز قس ٜزض پٛضتبَ ازاض ٜغ٘تيه.
٘بٔٞٝـبي ٔـسيطيتي زض آضقيـ ٛلؿٕت ٔـطثٛعٔ(ٝكبٚض ،ٜآظٔبيكٍب.)... ٚ ٜ
ثبيٍب٘ي ٍٟ٘ ٚساضي تٕبْ وتبةٞب ،خعٜٞٚب ،زؾتٛضاِقُٕٞب ٚ
ٌطزآٚضي ٘مغ٘ٝؾط ،پيكٟٙبزات  ٚا٘تمبزات زض ؾغح قٟطؾتبٖ  ٚا٘قىبؼ ثٔ ٝقب٘ٚت ثٟساقتيزا٘كٍب /ٜزا٘كىس ٚ ٜپيٍيطي تب زضيبفت پبؾد
ٔٙبؾت.

غربالگري
)
آزمايشگاههاي
آزمايشگاه ويصهي آزمايشهاي تاالسمي (

ة فٛٙاٖ آظٔبيكٍبٚ ٜيػٜي تبالؾٕي
زض ٞط قٟطؾتبٖ يىي اظ آظٔبيكٍبٜٞبي ٔطاوع ثٟساقتيزضٔب٘ي خٟت ا٘دبْ آظٔبيفٞـا ي تبالؾٕي ْخٟعقس ٚ ٜـٜ
ا٘تربةٔيقٛز .تطخيحبً پيكٟٙبزٔيقٛز آظٔبيفٞبي تبالؾٕي زض آظٔبيكٍبٞي ؤٝؿئ َٛا٘دبْ ؾبيط آظٔبيفٞبي قثُ اظ اظزٚاج اؾت ا٘دبْقٛز.

ٞبي تبالؾٕي
ضنظ ثٟساقت قٟطؾتبٖ زاضاي أىب٘بت الظْ خٟت ا٘دبْ آظٔبيف
حٚقف ْـ ـ
زضلٚضتي وٞ ٝيچ يه اظ آظْـايكٍب ٜ ٜـاي تحت ـ
ـ
٘جبـٖز ،ضئيؽ ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ ٔيتٛا٘س ثب ٕٞبٍٙٞي ٔسيط زضٔبٖقجىٝي ثٟساقت ،زضٔبٖ  ٚأٛض آظٔبيكٍبٞ ٜب اظ أىب٘بت ؾبيط
ة ضؿ ـايت ْـٚاظيٗ آظْـايكٍبٞي ثط٘بْٜي تبالؾٕي) اؾتفبزٜوٙس.
ثرفٞبي زِٚتي يب آظٔبيكٍبٜٞبي ذهٛني(ثب فمس ـقضاضزاز  ٚاِعاْ آٟ٘ب ـٜ
ٞبي فٛق ث٘ٝحٛي ثٝفُٕ آيس و ٝوٙتطَ ويفي آظْـايف ٞـا ْٚضز تٛخ ٝلطاض
آظٔبيكٍبٜثبيس ٕٞبٍٙٞي ثب ثرف
ٞب
زضنٛضت اؾتفبز ٜاظ ٞط يه اظ
فبنُي
ٜ
قاثّيت ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا زاقت ٚ ٝضفبيت
ـٚز و ٝاظ ٞط حيث ـ
ٌطفت ٚ ٝاخـطا ٌطززٕٞ .چٙيٗ ثبيس آظٔبيكٍبٞي ا٘تربةـ
آظٔبيكٍب ٜتب ٔطوع ثٟساقتيزضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي ٔٛضز تٛخ ٝلطاضٌيطز.
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تجلشُ :وبضوٙبٖ ٔطتجظ ثب آظٔبيفٞبي تبالؾٕي زض ايٗ آظٔبيكٍبٜٞب ( خلَكي  ٚزِٚتي) ثبيس زض ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظـ ٘ ٚؾبضت قطوت
ٕ٘بيٙس.
زفاتـض ضؾٕي ثجت اظزٚاج ة ـ ٜآظْ ـايكٍب ٜغـطثـبٍِطي
زضيافت ٔقطفيٖـاْـ ٜاظ ـ
ٔتمبضيبٖ اظزٚاج اظ ٘مبط قٟطي  ٚضٚؾتبيي پؽ اظ ـ
ةايـس فالٜٚـةض ا٘دبْ آظٔبيفٞـبي ٔقَٕٛاظزٚاج ،آظٔبيف ٔطثٛط ث ٝقٙبؾبيي افطاز ٘ـبلُ تبالؾٕي(ثتب
ٔطاخقٔٝيوٙٙس .آظٔبيكٍبْ ٜـشوٛض ـ
تاالؾٕي ٔيٛٙض ) ضا ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي آظْـايف  ٜا ي تبالؾٕي ثٝفُٕ آٚضز٘ ٚ ٜتبيح آظٔبيف ٞبي زضذٛاؾتي ضا زض زفتط ثجت CBC
ـ
ٚاضز ٕ٘بيس.

دس ؿْشػتبًْبيي وِ هيضاى ثبس هشاخؼِ ثِ آصهبيـگبُ ثبال ثبؿذ هي تَاى ثب تَخِ ثِ ؿشايي ؿْشػتبى ثِ يىي اص دٍ سٍؽ صيش الذام وشد:
 .1افضايؾ تؼذاد پشػٌل آصهبيـگبُ غشثبلگشي
ؿوبسُ دس ػٌح ؿْشػتبى
2
 .2ايدبد هشوض غشثبلگشي

ٍظبيف مبسمٌبى آصهبيـگبُ ٍيظُي آصهبيؾّبي تبالػوي
 .1ثجت ٔكرهبت ٘ ٚتبيح آظٔبيفٞبي تـبالؾٕي تٕبْٔتمبضيبٖ اظزٚاج ٔطاخقٝوٙٙس ٜث ٝآظٔبيكٍب ٜزض زفتط ثجت . CBC
 .2ضؤيت زليك ٔقطفيٖـاْٜي فىؽزاض ٟٕٛٔ ٚض ثٟٔ ٝط ثطخؿت ٝزفبتـط فمس  ٚاعٕيٙبٖ اظ تغجيك فىؽٞب لجُ اظ ا٘دبْ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي.
تزکش : 1دسفـٛستي وـٗ ِتمبضيبْ اصدٚاج ِعشفئـبِـٗ اص دفـبتـش سعّي ثجت اصدٚاج ٔذاؽتٗثبؽٕـذ ،فمظ ثب دسخـٛاعت عکظ داس ِّٛٙ ٚس ثٗ
ِٙش تيُ ِؾبٚسٖي ژٔتيک  ٚثب اسائٗي ؽٕبعٕبِٗ يب وبست ؽٕبعبيي ِعتجش عىظداس ِيتـٛاْ خٙت أدبَ آصِبيؼ الذاَوشد  ٚصٚخيٓ فبلذ ِعشفي يب
دسخٛاعت ،ثٗ ٘يچ ٚخٗ ٔجبيذ پزيشػ گشدٔذ.
تزکشِ : 2عشفي ٔبِٗ ٘بي اسعبٌي اص دفـبتـش سعّي ثجت اصدٚاج يب تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيک کٗ فبلذ عکظ ِّٛٙس ؽذٖ صٚخيٓ ٘غتٕذ ثٗ ٘يچ ٚخٗ دس
آصِبيؾگبٖ لبثً لجٛي ّٔي ثبؽٕذ.

 .3ا٘دبْ آظٔبيف ثطاي تٕبْ ٔتمبضيبٖ اظزٚاج ثط اؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي.

تا عـٍم الگَسيتن وـَسي آصهبيؾّبي تبالػوي دس هتمبهيبى اصدٍاجهيتَاًذ تَػي
تجلشُ :اًدبم آصهبيؾّـا ي مـساحل اٍل ـ
آصهبيـگبُ ٍ ثذٍى دسخَاػت پضؿه هؼئَل هـبٍسُي تبالػوي اًدبمگيشد.
يا تفؿيط آظٔبيف ثطاي ٔتمبضيبٖ اظزٚاج ،پؽ اظ ا٘دبْ آظٔبيفٞبي تبالؾٕي.
 .4ذٛززاضي اظ ٞطٌ ٝ٘ٛاؽٟبض٘ؾط  ٚـ
ٔتبيح آصِبيؼ ٘بي صٚخيٓ ثبيغتي تٛعظ پشعًٕ آصِبيؾگبٖ ثٗ تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيک تسٛيً دادٖ ؽذٖ  ٚاص تسٛيً آْ ثٗ صٚخيٓ خذاً خٛدداسي گشدد.

 .5ا٘دبْ آظٔبيفٞبي ظٚخيٗ ٔكىٛن ث ٝتبالؾٕي اضخبفي زض لبِت اؾتطاتػي ؾْٛثطاؾبؼ زضذٛاؾت پعقه ٔؿئٔ َٛكبٚض.ٜ

 .6ا٘دبْ السأبت الظْ زض ضاؾتبي وٙتـطَ ويفي آظٔـبيفٞـبي تبالؾٕي ثطاثط عطح  ٚزؾتٛضاِقُٕ اثالغي.
 .7افالْ آٔبض فهّي وُ ٔتمبضيبٖ اظزٚاج ث ٝتيٓ ٔكبٚضٜي ٚيػٜي تبالؾٕي.
 .8ايدبز تقبُٔ ٔغّٛة ثب تيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه.
 .9ثـبيٍب٘ي ٘ ٚـٍٟساضي تٕـبْ وتبةٞـب ،خـعٜٞٚـب ،زؾتـٛضاِقُٕٞـب ٘ٚبٔٞٝبي ٔسيطيتي زضيـبفتي زض آضقي ٛآظٔبيكٍب.ٜ
 .10ثبيٍب٘ي ٍٟ٘ ٚساضي زفتط ثجت  CBCزاٚعّجيٗ اظزٚاج ثٔ ٝست  30ؾبَ .
 .11تٟي ٚ ٝاضؾبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي الظْ ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي ث ٝآظٔبيكٍب ٜتقييٗ قس ٜاظ ؾٛي ٔطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ/اؾتبٖ  ،ثب زضذٛاؾت پعقه تيٓ
ٔكبٚض ٜغ٘تيه.

 .12زضيبفت ٘تيد ٝآظٔبيف ٞبي تىٕيّي اظ آظٔبيكٍبٙٔ ٜترت  ٚتحٛيُ آٖ ث ٝتيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه.
 .13تٟيٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبي الظْ خٟت ا٘دبْ آظٔبيفٞبي ٔطحّٝي ا( PND َٚتقييٗ ٔٛتبؾي ٚ )ٖٛاضؾبَ ث ٝآظٔبيكٍب ٜغ٘تيه ثٙٔ ٝؾٛض اختٙبة اظ
اضخبؿ افطاز ث ٝآظٔبيكٍبٜٞبي غ٘تيه.
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آصهـايــگاُ تايـذ ًوًَـِي الصم سا تـشحؼة دسخـَاػت پـضؿه تيـن هــاٍسُي ؿْشػتاى ٍ تشاتش ضَاتظ تؼيييؿذُ تَػظ آصهايـگاُ طًتيه تْيِ
ي تشًاهِي ؿثىِي خذهات آصهايـگاّي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ تِ آصهـايـگاُ اسػال ًوايذ.
ًوَدُ ٍ جْت آصهـايؾ تِّوشاُ فشم ؿواسُ 3

مركس بهذاشتيدرماني ويصهي مشاورهي شنتيك
ة ٜآظٔبيكٍبٜ
ضنظ ثٟساقت قٟطؾتـاٖ ثبيـز يىي اظ ٔطان ـظ ثٟساقتي زضٔب٘ي ٔٛخٛز  ،تطخيحبً ٘عزيه تطيٗ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ـ
ضئيؽ ْـ ـ
اضائي ذسٔبت ثٟساقتي زضٔب٘ي
ة ٜفٛٙاٖ ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػ ٜي ٔكبٚض ٜي غ٘تيه ا٘تربةٕ٘بيس تب ضٕٗ ٜ
ٚيػٜي آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ـ
ٚيغ  ٜثطاي ظٚج ٜـاي ٘بلُ تبالؾٕي قٙبؾبييقسٜي آٖ قٟطؾتبٖ ضا ثٝفٟسٌ ٜيطز.
ٔؿئِٚيت ٔكبٚض ٜي ـ
حٚقف  ،ـ
ث ٝخٕقيت تحت ـ

شرايط مركس بهذاشتي درماني ويصه مشاوره شنتيك
ثطاي اخطاي ٔغّٛة ثط٘بٔٞ ٝبي غ٘تيه زض قٟطؾتبٖ الظْ اؾت ٔطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه قطايظ ظيط ضا زاضا ثبقس:











ثِ ٝحبػ زؾتطؾي ٔطزْ زض ٘مغٙٔ ٝبؾجي اظ قٟط لطاض ٌطفت ٝثبقس.
تبحس أىبٖ ث ٝآظٔبيكٍب ٜتبالؾٕي ٘عزيه ثبقس.
خٟت تؿٟيُ  ٚايدبز اضتجبط ٔغّٛة ،اتبق پعقه  ٚوبضقٙبؼ/وبضزاٖ تيٓ ٔكبٚض ٜتب حس أىبٖ ٔدبٚض  ٓٞثبقس.
ٔدٟع ث ٝذظ تّفٗ ٔؿتميٓ  ٚزؾتٍب ٜزٚضٍ٘بض ثبقس.
ٔدٟع ث ٝؾيؿتٓ وبُٔ ضايب٘ ٝثٕٞ ٝطا ٜاؾپيىط ثبقس.
ٔدٟع ث ٝذظ پطؾطفت ايٙتط٘ت ( ) ADSLثبقس.
زفبتط  ٚفطْ ٞبي الظْ زضٔطوع ٔٛخٛز ثبقس.
زاضاي ٟٔط ٚيػٔ ٜطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه ثبقس.
تدٟيعات ِٛ ،اظْ  ٚفضبي ٔٙبؾت ثطاي ثبيٍب٘ي ٔغّٛة آٔبضٔ ،ؿتٙسات  ٚپط٘ٚسٞ ٜب ٚخٛز زاقت ٝثبقس.

شرايط اتاق مشاوره شنتيك







پٛؾتط ٛٔ ٚاز آٔٛظقي ثط ضٚي زيٛاض ٘هت ٘جبقس.
زاضاي ٘ٛض وبفي  ٚتٟٛيٙٔ ٝبؾت ثبقس.
ٔؿبحت اتبق ث ٝا٘ساظ ٜاي ا٘تربة ٌطزز و ٝتدٟيعات الظْ ث ٝضاحتي ٔؿتمط قس ٚ ٜفضبي وبفي ثطاي حضٛض افطاز فطا ٓٞثبقس.
نٙسِي ضاحت ٙٔ ٚبؾت ثطاي حسالُ ٞكت ٘فط زض زاذُ اتبق ٔٛخٛز ثبقس.
ٚؾبيُ اضبفي زض زاذُ اتبق ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس.
چيسٔبٖ اتبق  ٚنٙسِي ٞب ٔٙغجك ثب قطايظ ٔكبٚض ٜاؾتب٘ساضز ثبقس.

تيم مشاوره
آٔٛظـ ـاي فٕٔٛي  ٚضإٙٞبييٍٙٞبْ اظزٚاج اؾتٔ .كبٚض ٜغ٘تيه ظيط ؾبذت تٕبٔي فقبِيت ٞبي
ٜ
ٔكبٚضٜي ٚيػٜي تبالؾٕي وبٔال ٔتٕبيع اظ
ثبيـس تٛؾظ تيٓ ٔكبٚضٜظ٘تيه ا٘دبْقٛز.
پيكٍيطي ٔ ٚجبضظ ٜثب ثيٕبضي ٞب اؾت  ٚثٕٞٝيٗ زِيُ
ثْذاؿت ،سٍاًـٌبػي ،پشػتبسييب هبهبيي) هي ثبؿذ.
ي
وبسؿٌبعوبسداى(تشخيحبً اص سؿتِّبي
/
ايي تين هتـىلاص يه پضؿه ثِػٌَاى پضؿه هـبٍس ٍ يه
تعذاد اعضبي تيُ ِؾبٚسٖ دس ؽٙشعتبْ ثبيغتي ِتٕبعت ثب تعذاد ِشاخعيٓ  ٚخّعيت ِٕغمٗ تست پٛؽؼ تعييٓ گشدد.

بٍدى تاس مـساجؼِ هشوض تْذاؿتيدسهاًي ٍتظُ هـاٍسُ طًتيهٍ يا تاال تَدى تاس هشاجؼِتِ تين هـاٍسُ دس حذي وِ هَجة خذؿِ
دسكَست تاال ـ
ؿْشػتاىيه يا ّش دٍ ػضَتين هـاٍسُ ،هؼتمل
،
تِ ويفيت هـاٍسُ ؿَد،تِ پيـٌْاد واسؿٌاعطًتيه ؿْشػتاى ٍ هَافمت سئيغ هشوض تْذاؿت
تاالػوي سا تـِػْذُ هيييـ سىـد .تحت ّـش يه اص ايي ؿـشايظ
ٍيط ُي ـ
اص واسوٌاى مـسنـص تْذاؿتيدسهاًي فمظ هؼئـٍليت هؾـاٍس ُي ـ
هـذت ػـال اص اّويت ٍيظُ تـشخَسداس اػت.
2
ثـاتتتـَدى ايي افـشاد حذالـل تـشاي
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شرايط پسشك مشاور شنتيك شهرستان








پعقه فٕٔٛي تطخيحبً اؾترساْ ضؾٕي.
فاللٕٙس ثٛٔ ٝضٛفبت غ٘تيه ٔ ٚكبٚض.ٜ
زاضاي ٟٔبضت الظْ زض ثطلطاضي اضتجبط ٔغّٛة ثب ٔطاخق ٝوٙٙسٌبٖ.
قطوت زض آٔٛظـ ٞبي ٔمسٔبتي اؾتبٖ(زضنٛضت ضطٚضت).
قطوت زض زٚضٞ ٜبي آٔٛظقي  ٚثبظآٔٛظي اؾتب٘ي.
قطوت زض زٚضٞ ٜب  ٚآظٔٞ ٖٛبي آٔٛظقي  ٚثبظآٔٛظي وكٛضي.
زاضاي تقٟس حسالُ ز ٚؾبِ ٝثطاي فقبِيت زض تيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه.

شرايط كارشناض/كاردان مشاور شنتيك شهرستان








وبضقٙبؼ/وبضزاٖ زض ضقتٞ ٝبي ثٟساقتي ذهٛنب ثٟساقت فٕٔٛي  ،پطؾتبضئ،بٔبيي ... ٚ
اؾترساْ ضؾٕي.
فاللٕٙس ثٛٔ ٝضٛفبت غ٘تيه ٔ ٚكبٚض.ٜ
زاضاي ٟٔبضت الظْ زض ثطلطاضي اضتجبط ٔغّٛة ثب ٔطاخق ٝوٙٙسٌبٖ.
آقٙب ث ٝآزاة  ٚضؾ ٚ ْٛفطٙٔ ًٙٞغم.ٝ
قطوت زض آٔٛظـ ٞبي ٔمسٔبتي اؾتبٖ(زضنٛضت ضطٚضت).
قطوت زض زٚضٞ ٜبي آٔٛظقي  ٚثبظآٔٛظي اؾتب٘ي.

ٍظبيف تين هـبٍسُ
ـز ٜزض لبِت اؾتطاتػي ؾ ٚ ْٛا٘دبْ الساْٞـبي
تاالؾٕي زض ظٚجٞـبي ٔتكـاضي اظزٚاج  ٚظٚجٞبي اضخبؿ ـ
ايـ ٞـبي ـ
تفؿيض آظْـ ـ
ـ
.1
وفٚضي ( .خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه)
ضاؾبؼ اٍِٛضيتٓ ـ
ثقسي ة
ة تيٓ
 .2ثجت ٔكرهبت ٔتمبضيبٖ اظزٚاخي ؤ ٝطز  ٚظٖ ٞط ز ٚزاضاي ا٘سوؽ ٞبي پبييٗ تط اظ حس عجيقي ٞؿتٙس ٚؾبيط ٔٛاضز اضخبؿ قس ٜـٜ
ٔكبٚض ٜزض زفتط ثجت ٔطاخقيٗ ث ٝتيٓ ٔكبٚضٚ( .ٜؽيف ٝاذتهبني وبضقٙبؼ/وبضزاٖ)
ي ٖـس دٔ ٚفش عبٌُ ثبؽٕذٌضِٚي ٔذاسد.
تٛخٗ :ثجتِؾخقبت آْ دعتٗ اصِتمبضيبْاصدٚاج وٗ يىي ـا

 .3اذص تقٟس٘بٔٝي وتجي اظ ظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕيو ٝتهٕيٓ ث ٝاظزٚاج زاض٘س

 .4تكىيُ پـط٘ٚـس ٜثـطاي ظٚجٞـبي ٘بلُ ٔ /كىٛن پطذغط تبالؾٕي و ٝايٗ پط٘ٚس ٜقبُٔ٘ :تبيح آظٔبيف ٞب ،فطْ قٕبضٜي  ،2فطْ قٕبضٜي
 ،3پطؾكٙبٔٝي ٚيػٔ ٜكـبٚض ،ٜفطْ قٕبضٜي  ٚ 5تقٟس ٘بٔ ٝاؾتٚ( .ؽيف ٝاذتهبني وبضقٙبؼ/وبضزاٖ)
 .5تىٕيُ فطْ ٌٛاٞي ا٘دبْ ٔكبٚض ٜغ٘تيه ٚيػ ٜظٚخيٗ ٔكىٛن وٓ ذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي ٔبغٚض.

 .6زضذٛاؾت ا٘دبْ آظٔبيف ثطايزاٚعّجبٖ اظزٚاجي و ٝلجُ اظ ٔطاخق ٝث ٝزفـبتـط ضؾٕي ثجت اظزٚاج تٕبيُثٝا٘دبْ آظٔبيفٞبي تبالؾٕي زاض٘س( .خعء
ٚؽبيف اذتهبني پعقه)
تزوش :دس فذٚس ايٓ دسخٛاعت الصَ اعت عکظ صٚخيٓ ثش سٚي دسخٛاعت ضّيّٗ ؽذٖ  ٚعکظ ٘ب ِّٛٙس ثٗ ِٙش ِشکض ِؾبٚسٖ ژٔتيک گشدد.

.7
.8
.9
.10
.11

تىٕيّي(خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه)
.
زضذٛاؾت آظٔبيفٞبي
زضٔبٖ وٓذ٘ٛي فمط آ ٗٞثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ وكٛضي ( .خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه)
ث ٝتبالؾٕي ٔيٛٙض  ٚؾبيط ٌّٕٛٛٞثيٛٙپبتيٞب( .خعء ٚؽبيف
ٔكٛضت ثب ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔ ٝزض ذهٛل ٔٛاضز ٔكىٛن
اذتهبني پعقه)
پيٍيطي ظٚخيٗ ٘يبظٔٙس ث ٝپيٍيطي تّفٙي.
آٔٛظـ نحيح ثٛٔ ٝاضز ٘يبظٔٙس آ ٗٞزضٔب٘ي  ٚاعٕيٙبٖ اظ ٔهطف نحيح زاض ٚتٛؾظ افطاز.
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فضْ قٕبض ٜي )5ثطاي ظٚخيٗ ٘بلـُٔ /كىٛن پطذغط تبالؾٕي ثٔ ٝطوع ثٟساقت
 .12تىٕيُ  ٚاضؾبَ فطْ افالْ ٚضقيت ٔطالجت غ٘تيه ( ـ
قٟطؾتبٖ .ايٗ فـطْ زض ز٘ ٚؿر ٝتٟئٝيقـٛز ،يه ٘ؿر ٝزض پط٘ٚسٜي ظٚج ٘بلُ ثبيٍب٘ي ٘ ٚؿرٝي انّي ثٔ ٝطوع ثٟساقت

قٟطؾتبٖ

اضؾبَٔيقٛز.
تىّيً فشَ ؽّبسِٖ ٚ 5عشفي صٚج ثٗ ؽٙشعتبْ  ٚتيُ ِشالجت فمظ صِبٔي فٛست ِي گيشد وٗ تؾخيـ صٚخيٓ ٔبلًِ/ؾىٛن پشخغش تبالعّي ٔٙبيي گشدد.

 .13تىٕيُ  ٚاضؾبَ فطْ قٕبضٜي  4ثٔ ٝـطوـع ثٟساقت قٟطؾتـبٖ زض پبيبٖ ٞط فهُٚ( .ؽيف ٝاذتهبني وبضقٙبؼ/وبضزاٖ)
 .14افالْ ٔـٛاضز فـسْ ٔـطاخقٝي ثيف اظ ؾـٔ ٝـب ٜزض ظٚجٞـبي ٘بلـُٔ /كىٛن پطذغط اضخبؿقـس ٜاظ اؾتطاتػي ؾ ْٛثٔ ٝـطوـع ثٟساقت
قٟطؾتبٖٚ( .ؽيف ٝاذتهبني وبضقٙبؼ/وبضزاٖ)
ـز ٜزض لبِت اؾتطاتػي ؾ ْٛثٔ ٝطوع اضخبؿ زٙٞس.ٜ
 .15اضائـٝي پؽذـٛضا٘ـس ٔٙبؾت زضذهٛل ٚضقيت ٟ٘بيي ظٚجٞـبي اضخبؿ ـ
ي ا(َٚتقييٗ ٔٛتبؾي ٚ)ٖٛز PNDْٚثب تٛخٝثٚ ٝضقيتظٚجٞبي ٘بلُ  ٚثطاؾبؼ فطْ قٕبضٜي  3ثط٘بٔٝي قجىٝي
ٔطحُ
 .16اضخبؿ خٟت ا٘دبْ ٜ
ذسٔبت آظٔبيكٍبٞي غ٘تيه  ٚتكريم پيف اظ تِٛس ث ٝآظٔبيكٍبٞ ٜبي تبييس قس.ٜ
خٟت ا٘دبْ ٔـطحّٝي ا( PNDَٚتقييٗ ٔٛتـبؾي )ٖٛظٚخيٗ ثطاي ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي ث ٝآظٔبيكٍبٚ ٜيػٜي آظٔبيفٞبي تـبالؾٕي اضخبؿ زازٔ ٜيق٘ٛسِٚ ،ي زضنـٛضت
ثـبضزاضي ثبيـس ظٚجٞب ضا زض اؾـطؿ ٚلت ٔؿتميٓ ث ٝآظٔبيكٍب ٜغ٘تيه اضخبؿزاز.
 .17ا٘دبْ ٔكبٚضٜي ٚيػٜي تبالؾٕي ثب ظٚج ٜـاي ٘بلُ ٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي(ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي ايٙتطٔسيب ٘يع ٘بلُ تبالؾٕي ٔحؿٛة ٔي
ٌطز٘س)
* ِؾبٚسٖ اعتبٔذاسد ِ ٚغٍٛة ثب صٚخيٓ ٔبلًِ /ؾىٛن پشخغش تبالعّي ،ثبعث تغٙيً ِشالجت صٚخیٓ  ٚزتي ايدبد خٛد ِشالجتي ِي گشدد  ٚثٗ ٘ش ِيضاْ ِؾبٚسٖ صٚخيٓ ضعيف ثبؽذ ثبعث
ایدبد ثبس ِضبعف ثش تيُ ِشالجت  ٚتضعيف خٛد ِشالجتي صٚخيٓ ِي گشدد.
٘شگض فشاِٛػ ٔىٕيُ وِٗؾبٚسٖ آِٛصػ دادْ  ٚسإّ٘بيي فشف،دخبٌت دس تقّيُ گيشي  ٚتسّيً يه تقّيُ ثٗ فشد ٔيغت.
ِؾبٚسٖ عجبست اعت اص :آِٛصػ  ٚسإّ٘بيي ِٛثش وٗ ثبعث ايدبد تٛاْ تقّيُ گيشي دسعت  ٚآگب٘بٔٗ تٛعظ فشد ِي گشدد.
دس عي فشايٕذ ِؾبٚسٖ فشد تٛإّٔذ ِي گشدد تب تقّيُ آگب٘بٔٗ اي اتخبر ّٔبيذ.
* ِؾبٚس ژٔتيه ثبيذ ثتٛأذ ؽشذ زبي وبًِِٛ،ثش ِ ٚغٍٛة اص ِشاخعٗ وٕٕذٖ سا دسيبفت وشدٖ  ٚثب اعتفبدٖ اص دأؼ ژٔتيه خغشات ثيّبسي سا اص ٔظش خغّي ،سٚأي ،التقبدي  ٚژٔتيىي ثٗ
ِشاخعٗ وٕٕذٖ گٛؽضد ّٔٛدٖ  ٚدس ٔٙبيت اعّيٕبْ زبفً وٕذ وٗ ِشاخعٗ وٕٕذٖ ِغبٌت سا ثٗ عٛس وبًِ دسيبفت  ٚدسن وشدٖ  ٚثب آگب٘ي وبًِ تقّيُ گيشي ِي ّٔبيذ.

٘ .18ؾبضت ثـط فقبِيت وبضقٙبؼ /وبضزاٖ ٔكبٚض( .ٜخعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه)
وكٛضي (خضء ٍظبيف اختلبكي پضؿه ثَدُ ٍ ثِ
.
زؾتٚضاِقُٕ
ة ـ
 .19نسٚض ٌٛاٞي اظزٚاج پؽ اظ عي تٕبْ ْـضاحُ قـاٖـ٘ٚي ٔغبثك ـا
ّيچ ٍخِ لبثل تفَين ًوي ثبؿذ)
دسخقٛؿ صٚج٘بي ٔبلً /پشخغش تبالعّی وٗ ثٗدٌيً داؽتٓ عدٍٗ ثشاي اصدٚاج اص أدبَ آصِبيؼ٘بي ژٔتيک لجً اص اصدٚاج اِتٕبع ِيٚسصٔـذ  ٚيب اصٔظش التقبدي لبدس ثٗ پـشداخت
٘ـضيٕٗي ِـشزٍٗي اٚئ PNDيغتٕذ  ٚثشاي ثيّٗؽذْ صٚخٗ ؽشط اصدٚاج ٚخٛدداسد ،پـظ اص گشفتٓ تعٙذ ٔغجت ثٗ فـذٚس گـٛا٘ي اصدٚاج ِی تٛاْ الذاَ کشد.ایٓ الذاَ فمظ دس
فٛستی أدبَ ِی گشدد کٗ زتی دس فٛست ٔبلً ؽذْ تبالعّی دس ٘ش دٔ ٚفش  ،تقّیُ لغعی ثٗ اصدٚاج داسٔذ.

دس گٛا٘ي ٘بي فبدس ؽذٖ خٙت دفبتش اصدٚاج فشفب ثبيذ ثٗ عجبست "آصِبيؼ ٘بي تبالعّي أدبَ ؽذ" اوتفب ؽٛد  ٚاص روش ٔبلً ثٛدْ يب ٔجٛدْ صٚج خٛدداسي گشدد.

ٌٛ .20اٞي ثطذٛضزاضي اظ تؿٟيالت ٚيـػٜي ظٚجٞـبي ٘بلُ ٔ /كىٛن پطذغط ،ثطاؾبؼ افالْ ٘ؾط ٞط يه اظ افضبي تيٓ ٔكبٚض ٜو ٝثٝ
قطايظ ظٚخيٗ آقٙبيي ثيكتطي زاض٘س ثب ضطة ٟٔط ثط ضٚي فطْ قٕبض ٚ 3 ٜتقييٗ ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي اظ تؿٟيالت ثط اؾبؼ قطايظ ظٚج.
(خعء ٚؽبيف اذتهبني وبضقٙبؼ/وبضزاٖ ٔكبٚض)ٜ

تٛخ :ٝافتجبضات تؿٟيالت ٚيػ ٜثٝقست ٔحسٚز اؾت ،ثٙبثطايٗ ٔسيطيتافتجبضات ٔصوٛض ثٙٔٝؾٛض تٛظيـ فبزال٘ـٝي آٖ ضطٚضي اؾت.
ٔؿئِٛيت ايٗ ٔـٛضٛؿ ثٝفٟسٜي تيٓ ٔكبٚضٜي غ٘تيه اؾت.
 .21اعالؿ ثٔ ٝطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ خٟت تقييٗ پعقه خب٘كيٗ ٔكبٚضٜي تـبالؾٕي زضنـٛضت زضذـٛاؾت

ٔطذهي تٛؾظ پعقه

ٔكبٚض( .خعء ٚؽبيف اذتهبني پعقه)
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ثيٕبض
 .22اضتجبط ٔٙبؾت ٔ ٚؿتٕط ثب ٔـطوـع تعضيك ذـ ٖٛزضذهٛل قٙبؾبيي ثيٕبضاٖ خسيس خٟت ٔكبٚض ٜثب ٚاِسيٗ .
ٍٟ٘ .23ساضي  ٚثبيٍب٘ي تٕبْ وتبةٞب ،خعٜٞٚب ،زؾتٛضاِقُٕٞب ٘ ٚبٔٞٝبي ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقئ ٛطوع ٔكبٚض.ٜ
ٔست ؾبَ
 .24ثبيٍب٘ي ٍٟ٘ ٚساضي زفتط ثجت ٔكرهبت ٔطاخق ٝوٙٙسٌبٖ ثٔ ٝطوع ٔكبٚض ٜث30 ٝ

تا تَجِ تِ گشاىتَدى آصهايؾّاي طًتيه ٍ تـخيق پيؾ اص تَلذ ،تيوِتَدى صٍجّا جْت اًجام آصهايؾّاي روشؿذُ ضشٍسي
خَاّذتَد ،تٌاتشايي تايذ دس هــاٍسُي ٍيـظُي تـاالػـوي ،صٍجّـاي فالذ تيـوِ سا جْت تيوِ ؿذى تِ سٍؽ ّاي همتضي تشاي آى صٍج
تـَيك ٍ ساٌّوايي وـشد.

ثبي حذالل يه ثبس دس عال دس آهَصؽّبي حوَسي يب غيـسحوَسي افـٍل هـبٍسُ ؽـسوتًوبييـد.
تزوش :اػوبي تين هـبٍسُ د

ٍظبيف ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِي تبالػوي
زا٘فٌبٞي پيكٍيـضي اظ ثيٕبضي  ٜـاي غ٘تيه .
ـ
ـٚضاي
خّؽٞـ ا ي ـ
ٜ
ـضوت ٔؿتٓـض زض
 .1ـ
پصيضـ ْـٚاضز اضجـاؿ قس ٜاظ تيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه خٟت اؿ ـالْ ٘ؼـضاضقبزي زض لبِت زؾتٛضاِقُٕ وكٛضي ثط٘بٔ.ٝ
ـ
.2
ٔ .3كبضوت زض اخطاي ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي .
قٕبضي .2
ذٛضاٖ ٟ٘بيي زض ذهٛل ٚضقيت ظٚخيٗ ثطايتٕبْ ٔٛاضز اضخبؿ ثطاؾبؼ فطْ ٜ
ز
اضائي پؽ
ٜ
.4
تٚخيٟي زا٘كٍبٞي .
خّؽٞـبي ـ
ٜ
وفٚضي ٚ
 .5قطوت زض ٌطزٕٞبييٞبي فّٕي ؾبالٖـٝي ـ
 .6اضائٔ ٝكبٚض ٜغيطحضٛضي ث ٝپعقه ٔكبٚض زض ٔٛالـ ِع.ْٚ
الصَ اعت دس ٘ش دأؾگبٖ /دأؾىذٖ اص ِيبْ ّ٘بتٌٛٛژيغت ٘بي ثشتش ثٗ پيؾٕٙبد ِعب ْٚثٙذاؽتي  ٚثب اثالغ سئيظ دأؾگبٖ يه يب چٕذ ٔفش ّ٘بتٌٛٛژيغت ِٕتخت ثشٔبِٗي تبالعّي تعييٓ  ٚثٗ ؽجىٗ٘بي
تبثعٗ ِعشفيؽٔٛذ.
تجقشٖ :1دس ؽٙشعتبْ٘بيي وٗ ثـٗدٌيً ثعذ ِغبفت  ٚيـب عبيـش داليً دعتشعي ّ٘بتٌٛٛژيغت ِٕتخت ِؾىً اعتِ ،يتـٛاْ اص ِيبْ ّ٘بتٌٛٛژيغت ٘بي ِٛخٛد دس ؽٙشعتبْ يه ٔفش ِغٍظ ثٗ ثشٔبِٗ
سا ثٗعٕٛاْ ّ٘بتٌٛٛژيغت ِٕتخت ِؾخـ وشدٖ  ٚثٗ ؽجىٗ٘بي تست پٛؽؼ ِعشفئّٛد.
تجقشٖ :2دس فٛست عذَ ٚخٛد ّ٘بتٌٛٛژيغت دس عغر دأؾگبٖ ِي تٛاْ اص ثيٓ فٛق تخقـِ/تخققيٓ داخٍي يب اعفبي ثشتش دس عغر دأؾگبٖ ،فٛق تخقـِ/تخقـ ِٕتخت ثشٔبِٗ سا خٙت أدبَ
ِؾبٚسٖ ٘بي تخققي أتخبة ّٔٛد.

مركس بهذاشتيدرماني شهري /پايگاه بهـداشتي
نظ ثٟساقتي زضٔب٘ي قٟطي  ٚپبيٍب  ٜٜاي ثٟساقتي ٞؿتٙس وٚ ٝؽبيف آٟ٘ب
اِٚيٖ ؾغح اضائـ ٜي ذسْـات ثٟساقتي زضْـا٘ي زض ؾغح ــٞطْ ،ـضا ـ
ـ
زضذهٛل پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ٜةقطح شيُ اؾت:
ـأويس ثط آْـٚظـ ٌطٞ ٜٚبي ٞسف.
 .1آٔٛظـ  ٚاضتمبي ؾغح آٌبٞي فْٕ ْٛـضزْ ثب ت
گشٍُّبي ّذف ؿبهل:
هتَػٌِػٌَاى گشٍُّبي دس آػتبًِي اصدٍاج؛
ثِ
 داًؾآهَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼش ػبل ػَم
 ػشدفتشداساى اصدٍاج ثِػٌَاى ػَاهل هؤثش دس هَفميت ثشًبهِ؛


صٍجّبي ًـبلـل ؿٌبػبييؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِػٌَاى صٍجّبي دسهؼشم خٌش.
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تاالؾٕي لجُ اظ ٞط الساْ  ٚاعالؿ ضؾب٘ي
ٚيغٜي ا٘دبْ آظٔبيفٞبي ـ
تطغيت افطاز زضقطف اظزٚاج ث ٝا٘دبْ آظٔبيفٞبي تبالؾٕي زض آظٔبيكٍب ٜـ
زض ذهٛل ٘مف ٔطوع ثٟساقتيزضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي.
قٟطؾتٖٞبي زاضاي حٛظٜي فّٕي.)ٝ
ا
آٔٛظـ فٛأُ ْؤ ثط ثط ٔٛفميت ثط٘بٔ(ٝؾطزفتطزاضاٖ ،فبلساٖ ٔحّي  ٚآٔٛظـ عالة زض
زضج ز ٚؾتبضٜي لطٔع زض زفتط تٙؾيٓ ذب٘ٛازٔ ٜمبثُ ٘بْ ظٚخيٗ ٘بلُٔ/كىٛن پطذغط ٛ٘ ٚقتٗ فجبضت «ظٚج ٘بلُ تبالؾٕئ/كىٛن پطذغط»
زض ؾتٔ ٖٛالحؾبت نفحٝي ز ْٚپٛقٝي ذب٘ٛاض  ٚزفتط تٙؾيٓ ذب٘ٛاز.ٜ
 5اظ ٔطوع ثٟساقت
زفٛت اظ ظٚخيٗ خسيس ٘بلُ/پطذغط تبالؾٕي خٟت اضائٔ ٝكبٚض ٚ ٜآٔٛظـ الظْ پؽ اظ زضيبفت فطْ قٕبضٜ
قٟطؾتبٖ.


دعٛت اص صٚخيٓ تب زذ اِىبْ ثبيذ ُ٘ صِبْ ثب ديگش ِشالجت ٘ب ِ ٚشاخعبت افشاد ثبؽذ تب اص سفت  ٚآِذ ِىشس صٚج ثٗ ِشوض اختٕبة گشدد.



دس اٌٚيٓ ِشاخعٗ صٚخيٓ دس خقٛؿ ٔسِ ٖٛشالجت صٚج (ِشاخعٗ زضٛسي،تٍفٕي يب عبيش) ٔظشخٛا٘ي گشديذٖ ِ ٚشالجت ٘بي ثعذ ثٗ فٛست سٚػ تٛافك ؽذٖ فٛست ِي گيشد.

ٔطالجت ٚيػٜي فقبَ ٔ ٚبٞب٘ٝي ظٚجٞبي ٘بلُ  /پطذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي ثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ ٔطثٛط.
تكٛيك ظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕيث ٝثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت ثيٕ ٝزضٔب٘يثٙٔٝؾٛض وبٞف ٞعيٗ ٜي ٔطثٛط ث ٝآظٔبيف ٞبي تكريم غ٘تيه ٚ
تِٚس .
تكريم پيف اظ ـ
ضحُي ا ٚ َٚز PND ْٚثط اؾبؼ
ضنظ ثٟساقتي زضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي خٟت ا٘دبْ ْ ـ ٜ
تاالؾٕي ثْ ٝـ ـ
اضخبؿ ظٚج ٜـاي ٘بلُ ـ
قطايظ ظٚخيٗ.
زاز ٜقسٜاؾت.
پيٍيطي ؾمظ خٙيٗ تب ٞفتٝي 16ثبضزاضي زضظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕي و ٝخٙيٗ آٟ٘ب ٔجتال ث ٝتبالؾٕي ٔبغٚض تكريم
ضاؼاؼ ٘تبيح  PND2خٙيٗ آٟ٘ب ؾبِٓ يب تبالؾٕي ٔيٛٙض تكريم زازٜ
ة ـ
تاالؾٕي نـ ٜـ
ازأٝي ٔطالجت ٚيػٜي ـةاضزاضي زض ظٚج ٜـاي ٖـالُ ـ
ـز ٜاؾت.
ـ
آٔٛظـ ضاثظيٖ ثٟساقتي زض ٔطاوع ثٟساقتيزضٔب٘ي قٟطي  ٚپبيٍبٜٞبي ثٟساقتي ثٙٔٝؾٛض ٔكبضوت آ٘بٖ زض آٔٛظـ فْٕٛخبٔق ٝثب اَٚـٚيت
ٌط ٜٜٚـاي زض قطف اظزٚاجٔ ،عزٚخيٗ لجُ اظ آغبظ غطثبٍِطي زض قٟطؾتبٖ  ٚپيٍيطي ظٚجٞبي ٖـالُ تبالؾٕي .
آٔٛظـ  ٚتـطغيت ظٚجٞبي ٘بلُ زضذهٛل إٞيت  ٚضطٚضت اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي ٔغٕئٗ خٟت پيكٍيطي اظ ٚلٛؿ حبٍّٔيٞبي
٘بذٛاؾت.ٝ
تكـٛيك ثـ ٝاؾتفبز ٜاظ ضٚـٞـبي ٔغٕئٗ  ٚزائـٕي پيكٍيـطي اظ ثبضزاضي(  )VS-TLزض ظٚجٞبيي و ٝزيٍط ثٞ ٝيچ ٚخ ٝتٕبيُ ث ٝثبضزاضي
زٚثبض٘ ٜساض٘س.
قٙبؾبيي ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝتبالؾٕي ٔبغٚض  ٚظٚجٞبي ٖالُ تبالؾٕي زض اِٚيٗ ثبظزيس ذب٘ٛا ض  ٚا٘قىبؼ آٖ زض ؾتٔ ٖٛالحؾبت نفح ٝي
ز ْٚپطٖٚـز ٜي ذب٘ٛاض.
پط٘ٚسي ذب٘ٛاض ٔ ٚطالجت ٔبٞب٘ ٝاظ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي
ٔبغٚضلطاضزازٖ آٖ زض ٜ
تىٕيُ فطْ پيٍيطي ثيٕبضي ـةضاي تٕبْ ثيٕبضاٖ ٔجتال ث ٝتبالؾٕي ،
ٔبغٚض قبُٔ :پيٍيطي ثط٘بْٜي ٚاوؿيٙبؾي ٖٛثٝذهٛل ٚاوؿٗ ٞپبتيت  ، Bأتويس ـةض ٘مف زضٔبٖ زض پيكٍيطي اظ ؿ ـٚاضو تـاالؾٕي ٚ
ةٛٔ ٜلـ ذ ٚ ٖٛزاضٞٚـبي زفـوٙٙسٜي آ ٗٞاضبفٔ ٝـب٘ٙس زؾفطاَ ،ثطضؾي فٛاضو ثيٕبضي تبالؾٕي  ٚاضخبؿ زض ْ ـٚالـ
تظضيك ـ
اعٕيٙبٖ اظ ـ
الظْ . ... ٚ
پيٍيطي ٔ ٚطالجت ذـب٘ٛازٜٞـبي ثيٕبضاٖ قٙبؾبييقـسٜي خسيس ثـطاؾبؼ فّٛچبضت ٔطالجت.
اضخبؿ ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ تبالؾٕي فٛت قسٜث ٝتيٓ ٔكبٚضٜي غ٘تيه وٝزض حبَ حبضط فطظ٘س ٔجتالث ٝتبالؾٕي ٔبغٚض ٘ساقت ٚ ٝتٕبيُ ثـ ٝزاقتٗ فطظ٘س
زاض٘س.
زضذٛاؾت آظٔبيف  )MCH ٚ MCV( CBCثطاي تٕبْ ظٚجٞبي ٚاخس قطايظ ثبضزاض(ظٚخيٙي و ٝثٞ ٝط زِيُ زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي
تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س) ٔطاخق ٝوٙٙس ٚ ٜيب اضخبؿ قس ٜاظ ؾبيط ثرف  ٜـا اظلجيُ ٔترهم ا ٖ ظٖـاٖ  ٚظايٕبٖ ،حـظــوبٖ فٕٔٛي،
ٔبٔبٞبي ثرف ذهٛني  ٚاضؾبَ پؽذٛضا٘س ٔٙبؾت.

خّؽي آقٙبيي(ثطاؾبؼ فطف ٔحّي) حتي لجُ اظ اعالؿزازٖ ث ٝثعضٌبٖ فبٔيُ ،آقٙبيبٖ ،زٚؾتبٖ  ٚيب ثطٌعاضي ٔطاؾٓ
ٜ
لت اظ ٞط الساْ ثطاي اظزٚاج  ،يقٙي ثالفبنّ ٝپؽ اظ اِٚيٗ
َ .1
٘بٔعزي  ٚيب ٞطٌ ٝ٘ٛالساْ زيٍط ،آظٔبيفٞبي تبالؾٕي ثبيس ا٘دبٌْيضز.
ٚ .2اِسيٗ ثيٕبضاٖ ايٙتطٔسيب ظٚج ٘بلُ تبالؾٕي ٔيثبقٙس  ٚثبيس ٔٛضز ٔطالجت لطاضثٍيط٘س.
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ظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕي ٔعزٚج لجُ اظ آغبظ غطثبٍِطي(ٕٞچٙيٗظٚخيٙي و ٝثٞ ٝط زِيُ زض ظٔبٖ
 .19اضخبؿ ظٚجٞبيي و ٝثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي
اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س) زض قٟطؾتبٖ  ،ظٖ ٔ ٚطز ٞط زٔ ٚكىٛن ث ٝتبالؾٕي ٔيٛٙض(ؾبِٓ٘بلُ) ٞؿتٙس ثٔ ٝطوع
ثٟساقتيزضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي.
 .20تىٕيُ  ٚاضؾبَ فطْ قٕبضٜي  6ثٝنٛضت فهّي ثط اؾبؼ پط٘ٚس ٜذب٘ٛاض  ٚقطايظ ٔطالجت ظٚخيٗ.
قٟطؾتاٖ.
ـ
ضنظ ثٟساقت
ة ْـ ـ
اضائي ضاٜحُ  ٚپيكٟٙبزات ـٜ
 .21خٕـثٙسي ٔكىالت ٜ ٚ
ٍٟ٘ .22ساضي  ٚثـبيٍب٘ي تٕبْ وتبةٞـب ،خـعٜٞٚـب ،زؾتـٛضاِقُٕٞـب ٘ ٚبٔٞٝبي ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقئ ٛطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي
قٟطي/پبيٍب ٜثٟساقتي.

دس ِشاوض ؽٙشي  ٚپبيگبٖ٘بي ثٙذاؽتي ِغئٌٛيت زغٓ اخـشاي ثشٔبِٗ ثـٗعٙذٖي پـضؽه ِـشوـض ثـٛدٖ  ٚأدبَ فعبٌيت٘ـب ثٗعٙذٖي وبسوٕبْ ثٙذاؽت خبٔٛادٖ/
ِجبسصٖ ثب ثیّبسی ٘ب اعت.

وظايف مركس بهذاشتي درماني روستايي
 .1ؾطپطؾتي ٘ ٚؾبضت ثط فقبِيتٞبي ٔطثٛط ث ٝثط٘بٔٝي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض زض ذب٘ٞٝبي ثٟساقت.
خعٞٚـبي آٔٛظقي  ٚفطْٞبي ٔٛضز ٘يبظ خٟت ذب٘ٞٝبي ثٟساقت.
 .2اضؾبَ زؾتٛضاِقُٕ ٜ ٚ
ظٔيٗي اضتمبي ؾغح آٌبٞي ثٟٛضظاٖ زض ضاثغ ٝثب ثيٕبضي تبالؾٕي  ٚضاٜٞبي پيكٍيطي اظ آٖ.
 .3ثط٘بٔٝضيعي زض ٜ
آياٞي خبٔـٜي ضٚؾتبيي ثبأتويس ثط ٌطٞ ٜٚبي ٞسف:
ظٔيٗي اضتمب ي ؾغح ـ
ضيظي زض ٜ
 .4ثط٘بٔ ٝـ
گشٍُّبي ّذف ؿبهل:
هتَػٌِػٌَاى گشٍُّبي دس آػتبًِي اصدٍاج؛
ثِ
 داًؾآهَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼش ػبل ػَم
 ػشدفتشداساى اصدٍاج ثِػٌَاى ػَاهل هؤثش دس هَفميت ثشًبهِ؛

زضذٛاؾت آظٔبيف  )MCH ٚ MCV( CBCثطاي تٕبْ ظٚجٞبي ٚاخس قطايظ ثبضزاض (ظٚخيٙي و ٝثٞ ٝط زِيُ زض ظٔبٖ اظزٚاج آظٔبيف ٞبي
تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س) اضخبؿقس ٜاظ ذب٘ٞٝبي ثٟساقت يب ؾبيط ثرف ٜـا اظلجيُ ٔترهم ا ٖ ظٖـاٖ  ٚظايٕبٖ ،حـظــوبٖ فٕٔٛي،
ٔبٔبٞبي ثرف ذهٛني  ٚاضؾبَ پؽذٛضا٘س ٔٙبؾت.
ظٚجٞبي ٘بلُ تبالؾٕي ٔعزٚج لجُ اظ آغبظ غطثبٍِطي (ٕٞچٙيٗظٚخيٙي و ٝثٞ ٝط زِيُ زض ظٔبٖ
اضخبؿ ظٚجٞبيي و ٝثطاؾبؼ اٍِٛضيتٓ قٙبؾبيي
اظزٚاج آظٔبيف ٞبي تبالؾٕي ضا ا٘دبْ ٘ساز ٜا٘س) زض قٟطؾتبٖ  ،ظٖ ٔ ٚطز ٞط زٔ ٚكىٛن ث ٝتبالؾٕي ٔيٛٙض(ؾبِٓ٘بلُ) ٞؿتٙس ثٔ ٝطوع
ثٟساقتيزضٔب٘ي ٚيػٜي ٔكبٚضٜي تبالؾٕي.
ٚيغ ٜي ظٚج ٜـاي ٘بلُ تبالؾٕي  ٚاضج ـاؿ ثٍٙٞ ٝبْ خٟت
پبيف ٔؿتٕط ذب٘ٞٝبي ثٟساقت زضذهٛل فقبِيتٞبي آٔٛظقئ ،طالجت ـ
ٔطحُٞـبي ا ٚ َٚز ٚ PND ْٚغيط.ٜ
ٜ
ا٘دبْ
ضنظ ثٟساقت قٟطؾتبٖ  ،ثط اؾبؼ فـطْ قـٕبضٜي  5ثٝ
ـز ٜاظ ْ ـ ـ
افالْ ٔكرهبت ظٚجٞبي ٖـاقـَ ٔ/كىٛن پطذغط تبالؾٕي ٔقطفي ـ
صٍجّبي ًـبلـل ؿٌبػبييؿـذُ اص ّش ػِ اػتـشاتظي ثـِػٌَاى صٍجّبي دسهؼشم خٌش.

.5

.6

.7
.8

ذب٘ ٜٝـاي ثٟساقت تحت پٛقف خٟت پيٍيطي ٔ ٚطالجت ٚيػ. ٜ
پٛقف ،ضفـ ٘ٛالم احتٕبِي  ٚاضؾبَ آٔبض نحيح  ٚخٕـثٙسي قسٜ
ٌ .9طزآٚضي فطْٞبي آٔبضيقٕبضٜي 6اظ ؾغح ذب٘ٞٝبي ثٟساقت تحت
فهّي ثـٔ ٝـطوع ثٟساقت قٟطؾتبٖ.
وبسؿٌبع /وبسداى هشوض ثبيذ اص اسػبل هؼتمين فشم ؿوبسُي  6دسيبفتي اص خبًِّبي ثْذاؿت خَدداسيًوبيذ ٍ پغ اص سفغ ًَالقً ،ؼجت ثِ خوغثٌذي ٍ ًَؿتي
هدذد آى دس فشم ؿوبسُي  ٍ 6اسػبل ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى الذامًوبيذ.

 .10افالْ ٔٛاضز قٙبؾبييقسٜي خسيس ث ٝذب٘ٞ ٝبي ثٟساقت خٟت ٔطالجت ٚاِسيٗ ثيٕبضاٖ ثط اؾبؼ فّٛچبضت ٔطالجت.
ضنظ ثٟساقت قٟطؾتبٖ.
ثٗزي ٔكىالت  ٚاضائـٝي ضاٜحُٞـب  ٚپيكٟٙبزات ثْ ٝـ ـ
 .11خٕـ ـ
ٔسيطيتي زضيبفتي زض آضقي ٛلؿٕت ٔطثٛط.
 .12ثبيٍب٘ي ٍٟ٘ ٚساضي تٕبْ وتبةٞب ،خـعٜٞٚب ،زؾتٛضاِقُٕٞب ٘ ٚبٔٞٝبي

شـرح وظايف خاىـهي بهذاضت
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ٚؽبيف آ٘ ٝـا زضذمـٚل پيفـٌيـضي اظ
ـ
اِٚيٗ ؾغح اضائٜي ذسٔبت ثٟساقتي زضٔب٘ي زض ؾغح ضٚؾتـب ذب٘ٞٝـبي ثٟـساقت ٞؿتٙـس وـٝ
ثـطٚظ ثتب تبالؾٕي ٔبغٚض ٔكبثٚ ٝؽبيف ٔطوع ثٟساقتيزضٔـب٘ي قٟطي /پبيٍب ٜثٟـساقتي اؾت.
دس خبٔٗ٘بي ثٙذاؽت ِغئٌٛيت زغٓ اخـشاي ثشٔبِٗ ثـٗعٙذٖي پـضؽه ِشکض ٚ ٚظيفٗي ٔظبست ثـب ِؾبسوت وبسؽٕبعبْ ٚ
وـبسداْ٘ـبي ثٙذاؽتي ِـشاوـض سٚعتـبيي ثـٛدٖ  ٚأدـبَ فعبٌيت٘ـب ثٗعٙذٖي ثٛٙسص اعت.

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 < 80و /ياMCH < 27

 MCV ≥ 80و MCH ≥ 27

 .2آسهايص  CBCدر هزد

 MCV < 80و /ياMCH < 27

ًیاس به اقذام ديگزي
ًیست

 MCV≥ 80و MCH ≥ 27

 .3ارجاع به هزكش بهذاضتيدرهاًي ويضهي هطاورهي صًتیک جهت
اداههي آسهايصها بزاساط الگوريتن كطوري

ّفتِّـبي اٍل ثبسداسي(قجل اص 16
 .1توبم صًبى ؿَّشداس مِ ثِ ّش دليل دس صهبى اصدٍاج آصهبيؾ ّبي تبالػوي سا اًدبم ًذادُ ٍ دس حبل حبضش ثبسداس ّؼتٌذ ثبيذ دس
ّفتگي) ثِ پضؿل هشمض ثْذاؿتيدسهبًي اسخبع ؿًَذ ٍ پضؿل ثشاي آًْب دسخـَاػت ً CBCوبيذ .پغ اص دسيـبفت ًتيدِي  CBCدسصـَستي مِ اًذمغّـب دس صى( 80
≤  )MCH ≤ 27 ٍ MCVثبؿـذً ،يـبص ثِ اقـذام ديگش ًيؼت؛ ٍلي دسصـَستي مـِ يني يب ّش دٍ اًـذمغ موتش اص حـذٍد طجيؼي ثـبؿذ ( /ٍ MCV < 80يب ،)MCH < 27
ضشٍسي اػت ؿَّش ًيض ثشسػيؿَد .اسائِي پغخَساًذ خْت اطالع ٍ پيگيشي ثؼذي ضشٍسي اػت.
يل يب
 .2دسصَستي مِ دس  CBCاًدبمؿذُي هشثَط ثِ ؿَّش ،اًذمغّب ّش دٍ دس حذٍد طجيؼي ثبؿذ(ً ،)MCH ≤ 27 ٍ MCV ≤ 80يبص ثِ اقذام ديگشي ًيؼت؛ ٍلي دسصَستي مِ
ّش دٍ اًذمغ هزمَس دس ؿَّش موتش اص حذٍد طجيؼي ثبؿـذ(  /ٍ MCV<80يب  ،)MCH<27ثـبيـذ دس اػـشع ٍقت خْت اداهـِي ثـشسػي ثـشاثـش الگَسيتن مـَسي هشاحل
اًدبم آصهـبيؾّـبي تبالػوي ثـِ هشمض هـبٍسُ طًتيل ؿْشػتبى اسخبعؿًَـذ.
 .3دس توبم هـَاسدي مِ ًيبص ثـِ اسخـبع صى يـب ؿـَّش ٍ يب ّش دٍ ثبؿـذ ،دس هٌبطق سٍػتبيي اص فشم اسخبع هَخَد دس ًظبم ؿجنِ اػتفبدُ ٍ دس هٌبطق ؿْشي ثِ سٍال
خبسي اقذامهيؿـَد.
تذكز :هتخصصبى صًبى ٍ صايوبى ،پضؿنبى ػوَهي ٍ هبهبّبي آهَصؽديذُ هيتَاًٌذضوي 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.
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هزاحل هختلف الگوريتن كطوري مـراحـل اًجـام آسمـايص هاي تاالسوي(جهت ضيـاطـايي سوجه ـاي ًاقـل تاالسوي)

هشحلُي اٍل
ا٘دبْ آظٔبيف  CBCزض ٔطز:

▪
▪

اٌط  MCH ≥ 27 ٚ MCV ≥ 80ثبقس٘ ،يـبظ ث ٝالساْ زيٍطي ٘جـٛزٌٛ ٚ ٜاٞي اظزٚاج نبزض ٔي ٌطزز.
زضنٛضتي و /ٚ MCV < 80 ٝيب  MCH < 27ثبقـس ،آظٔبيف  CBCزض ظٖ ا٘دبْٔيقٛز.

هشحلِي دٍم
آظٔبيف  CBCزض ظٖ:

▪
▪

اٌط  MCH ≥ 27 ٚ MCV ≥ 80ثبقس٘ ،يـبظ ث ٝالساْ زيٍطي ٘جـٛزٌٛ ٚ ٜاٞي اظزٚاج نبزض ٔي ٌطزز.
اٌط /ٚ MCV < 80يب  MCH < 27ثبقـسٔ ،يـعاٖ  HbA2ثـ ٝضٚـ وطٔٚبتٌٛطافي ؾت٘ٛي زض ٔطز  ٚظٖ(ٞط ز )ٚا٘ساظٌٜيطئيقٛز.

هشحلِي ػَم
ا٘ساظٌٜيطي ٔيعاٖ  HbA2ث ٝضٚـ وطٔٚبتٌٛطافي ؾت٘ٛي زض ٔطز  ٚظٖ:

▪

اٌـط زض ٔـطز  ٚظٖ ٞط ز 7 > HbA2 > 3/5 ٚثبقس ،زض ايٗ نـٛضت ٔطز  ٚظٖ ٞط ز٘ ٚبلـُ ؾبِٓ تبالؾٕي ثـٛز ،ٜثٙـبثـطايٗ ٔكـبٚضٜي
ٚيـػٜي تبالؾٕي ا٘دبْٔيقـٛز.

▪

زضنٛضتي و HbA2 ≤ 7 ٝثبقـس ،فـطز ٔكىٛن ثـٔ HbS ٚ G ،E ،C ٝيثبقس و ٝثطاي تكريم لغقي الظْ اؾت ،اِىتطٚفـٛضظ اؾتبت
ؾِّٛـع  ٚؾيتـطات آٌبض ا٘دبْقـٛز .ثٙبثطايٗ زض ايٗ ٔطحّ ٝثبيؿتي ثب ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔٔ ٝكبٚضٌ ٜطزز.

▪

اٌط زض يىي يـب ٞـط ز HbA2 ≤ 3/5 ٚثبقس ،ثب تٛخ ٝث ٝقطايظ ٔٛخٛز ثطاي فـطز يـب ٞـط ز ٚزض ذهٛل ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي /ٚيب
آ ٗٞزضٔب٘ي ثطاي فطز تهٕيٓ ٌيطي ٔي ٌطزز.

هشحلِي چْبسم
ثط اؾبؼ ٘تبيح آظٔبيف ٞبي تىٕيّي  ٚزض نٛضت ٘يبظ ا٘دبْ آ ٗٞزضٔب٘ي(لجُ يب ثقس اظ ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي) ٔدسزا ٚضقيت
ظٚخيٗ ثطضؾي ٔي ٌطزز.
ٔىتٗ :دس فٛستي وٗ صٚخيٓ عدٍٗ داؽتٗ ثبؽٕذ پضؽه ِؾبٚس ِي تٛأذ ٔغجت ثٗ فذٚس گٛا٘ي اصدٚاج الذاَ ّٔٛدٖ ّ٘ ٚضِبْ آ٘ٓ دسِبٔي سا خٙت صٚخيٓ آغبص
ّٔبيذ .دس ايٓ فٛست پيگيشي صٚج ثعذ اص أدبَ آ٘ٓ دسِبٔي  ٚعجمٗ ثٕذي ٔٙبيي ٚضعيت صٚج دس پبيبْ دسِبْ ثٗ عٙذٖ تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه ؽٙشعتبْ ِي ثبؽذ.
( ِذت صِبْ لبثً لجٛي ثشاي تعييٓ ٚضعيت ٔٙبيي صٚج دس ايٓ لغّت عٗ ِبٖ ِي ثبؽذ .دسخقٛؿ ِٛاسد خبؿ  ٚاعتثٕب زذاوثش تب ؽؼ ِبٖ ثبيغتي تعييٓ ٚضعيت
ٔٙبيي فٛست گيشدٔ .س ٖٛپيگيشي صٚخيٓ تٍفٕي خٛا٘ذ ثٛد ).تٛخٗ ثٗ ایٓ ٔکتٗ ثغیبس ِِ ُٙی ثبؽذ کٗ ایٓ الذاَ دس فٛستی پیؾٕٙبد ِی گشدد کٗ صٚج ٚ
صٚخٗ دس فٛست ٔبلً تبالعّی ؽذْ ٔیض لغعب تقّیُ ثٗ اصدٚاج داؽتٗ ثبؽٕذ.دس فٛستی کٗ تقّیُ گیشی ٔٙبیی دسخقٛؿ اصدٚاج ِٕٛط ثٗ ٔتبیح ٔٙبیی
آصِبیؼ ٘ب ثبؽذ ثبیذ گٛا٘ی اصدٚاج فمظ دس فٛست تعییٓ ٚضعیت ٔٙبیی صٚخیٓ فبدس گشدد.
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هشدٍ HbA2 ≥ 3لي دس صى HbA2 > 3/5تاؿـذ ،هيتَاى اص دسهاى فمش آّي هشد
دس هٌاعمي وِ ونخًَي فمش آّي دس هشداى ؿايغ ًيؼت ،چٌاًچِ دس /5
كشفًظش وـشد ٍ جْت تلوين گيشي دس خلَف ٍضؼيت ًْايي صٍج تا ّواتَلَطيؼت هٌتخة هـَست ًوَد.
آصهايـگاُ ٍيظُي آصهايؾّاي تاالػوي هيتَاًذ هشاحل اٍل ،دٍم ٍ ػَم سا تشاػاع الگَسيتن هشتَط اًجامدّذ .تفؼيش آصهايؾّا ،دسهاى فمش آّي ٍ ػايش
الذامّـا دس هـشاحل تؼذي(چْاسم ٍ پٌجن) ًظيش دسخـَاػت آصهـايؾّـاي تىويلي فمظ تِػْـذُي پـضؿه هـاٍس اػت.

▪

٘تيد ٝثطضؾي ظٚج:
 .1يىي يب ٞط ز ٚفطز ؾبِٓ ٔي ثبقٙسو ٝزض ايٗ نٛضت الساْ زيٍطي الظْ ٘جٛزٌٛ ٚ ٜاٞي اظزٚاج نبزض ٔي ٌطزز.
ٞ .2ط ز٘ ٚبلُ ثتب تبالؾٕي ٔي ثبقٙس و ٝزض ايٗ نٛضت ٔكبٚضٚ ٜيػ ٜتبالؾٕي ا٘دبْ ٔي ٌطزز.
٘ .3يبظ ث ٝثطضؾي ثط اؾبؼ خس َٚقٙبؾبيي ظٚج ٔكىٛن وٓ ذغط ٔ ٚكىٛن پطذغط

هشحلُي پٌدن
ثطضؾي ثط اؾبؼ خس َٚقٙبؾبيي ظٚج ٔكىٛن وٓ ذغط ٔ ٚكىٛن پطذغط


زض نٛضتي و ٝيىي يب ٞط ز ٚفطز زض ٌط ٜٚثٙسي خسٔ َٚصوٛض زض ٌط ٜٚوٓ ذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي لطاض ٌيط٘س ٔكبٚضٜ
ٚيػ ٜزض ذهٛل ٚضقيت ظٚج نٛضت ٌطفت ٚ ٝث ٝظٚخيٗ تٛضيح زازٔ ٜي قٛز و ٝاحتٕبَ ثطٚظ تبالؾٕي زض فطظ٘ساٖ
آٟ٘ب پبييٗ ٔي ثبقس  ٚزضنٛضت تٕبيُ ظٚخيٗ ،ثطضؾي ٞبي غ٘تيه ثطاي آٟ٘ب ا٘دبْ قس٘ ٚ ٜيبظ ث ٝافالْ ايٗ ظٚج ث ٝتيٓ
ٔطالجت ٕ٘ي ثبقسٌٛ.اٞي ا٘دبْ ٔكبٚض ٜثطاي ظٚج تىٕيُ  ٚزض ٔطوع ثبيٍب٘ي ٔي ٌطزز.



زض نٛضتي و ٝظٚج زض ٌط ٜٚثٙسي خسٔ َٚصوٛض زض ٌطٔ ٜٚكىٛن پط ذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي لطاض ٌيط٘س ٔكبٚضٚ ٜيػٜ
تبالؾٕي نٛضت ٌطفتٕٞ ٚ ٝب٘ٙس ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي الساْ  ٚظٚج ثب فطْ قٕبض 5 ٜث ٝتيٓ ٔطالجت ٔقطفي ٔي ٌطزز

ٔکتٗ ِ:ُٙ
دس فٛستي کٗ صٚخيٓ ِؾىٛن کُ خغش آصِبيؼ ٘بي ژٔتيک سا أدبَ دادٖ  ٚثش اعبط ٔتبيح آصِبيؼ ٘ب ٔبلً ثتب تبالعّي تؾخيـ دادٖ ؽٔٛذ صٚج ثٗ تيُ ِشالجت
ِعشفي ِي گشدد (.دس خقٛؿ صٚخيٓ ِؾىٛن کُ خغش دس ثشٚص تبالعّي ثشاي أدبَ آصِبيؼ ٘بي ژٔتيک اص تغٙيالت ٚيژٖ ّٔي تٛاْ اعتفبدٖ ّٔٛد).

 ،ß silent Thal ،HbHثشخي
زغبعيت ايٓ اٌگٛسيتُ دس ؽٕبعبيي صٚج٘بي ٔبلً تبالعّي فذدسفذ ٔيغت  ٚثشخي ِٛاسد ٔظيش
أٛاع ّ٘ٛگٍٛثيٕٛپبتي٘ب ،تبالعّي ايٕتشِذيب  ... ٚؽٕبعبيئّيؽٛد.
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اٌگٛسيتُ وؾٛسي ِشازً أدبَ آصِبيؼ٘بي تبالعّي
(خٙت ؽٕبعبيي صٚخيٓ ٔبلً ثتب تبالعّي)

-1أدبَ  CBCدس ِشد

MCV≥80وMCH≥27

 MCV<80و/يا MCH<27

-2أدبَ  CBCدس صْ

MCV≥80وMCH≥27

MCV<80و/يا MCH<27

عذَ ٔيبص
ثٗ پيگيشي

-3أدبَ  HbA2ثشاي صٚج ثٗ سٚػ وشِٚبتٛگشافي عتٔٛي

 7>HbA2>3.5در زوج

 HbA2≤3.5در يك يا هردو نفر

-4أدبَ آصِبيؼ ٘بي تىّيٍي  /دسِبْ فمش آ٘ٓ

ثشسعي ِدذد ٚضعيت صٚج

صٚج ٔبلً ثتب تبالعّي

ٔ-5يبص ثٗ ثشسعي ثش اعبط خذٚي
ؽٕبعبيي صٚج ِؾىٛن کُ خغش  ٚپشخغش

صٚج ِؾکٛک پشخغش دس ثشٚص
ثيّبسي تبالعّي

يىي يب ٘ش دٔ ٚفش داساي
أذکظ ٘ب  HbA2 ٚطبيعي

صٚج ِؾکٛک وُ خغش دس ثشٚص
ثيّبسي تبالعّي

أدبَ ِؾبٚسٖ
ژٔتيک ٚاسخبع ثٗ
تيُ ِشالجت

أدبَ ِؾبٚسٖ
ٚيژٖ صٚج ِؾکٛک
وُ خغش
( عذَ اسخبع ثٗ
تيُ ِشالجت(

*ًنتِ :صٍخيي ثب ؿشايط رمش ؿذُ دس ؿوبسُ  5الگَسيتن "هـنَك ًْبيي " تلقي هي ؿًَذ.
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تبصره ها و نكات مهم در خصوص الگوريتم كشوري غربالگري بتاتاالسمي و ساير قسمت هاي اجرايي برنامه
 زض ثط٘بٔ ٝغطثبٍِطي وكٛضي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ثتبتبالؾٕي ،تيٓ ٔكبٚض ٜغ٘تيه افطازي ضا ثطاي تفؿيط آظٔبيف ٞب  ٚا٘دبْ ٔكبٚضٔ ٜي
پصيط٘س ؤ ٝكرهبت فطز زض لؿٕت پصيطـ ثجت ٌطزيس ٚ ٜاحطاظ ٛٞيت قس ٜثبقس.
 زض اؾتبٟ٘بي ثب قيٛؿ وٓ يب ٔتٛؾظ تبالؾٕي  ،ثبيؿتي آظٔبيف  CBCظٚخيٗ زض ٕٞبٖ ضٚظ ٔطاخق ٝا٘دبْ ٌطزز .زض ايٗ اؾتبٟ٘ب اثتسا
ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛاظ ٔطز تٟي ٝقس ٚ ٜثطضؾي ٔي ٌطزز .زضنٛضت پبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ /ٚ MCVيب  MCHزض ٔطز ،اظ ظٖ ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛتٟيٝ
قسٚ ٜآظٔبيف ا٘دبْ ٔي قٛز.
 زض اؾتبٟ٘بي پط قيٛؿ زض ٔطاوعي و ٝتطاوٓ ٔطاخق ٝوٙٙس ٜپبييٗ ٔي ثبقس ٕٞب٘ٙس اؾتبٟ٘بي ثب قيٛؿ ٔتٛؾظ  ٚپبييٗ الساْ ٔي ٌطزز ِٚي
زض ٔطاوع ثب ثبض ٔطاخق ٝثبال و ٝأىبٖ ا٘دبْ آظٔبيف زض ٕٞبٖ ضٚظ ٔمسٚض ٘جٛز ٚ ٜآظٔبيف زض ضٚظ زيٍط ا٘دبْ ٔي ٌطزز  ٓٞظٔبٖ اظ
ٔطز  ٚظٖ ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛتٟي ٝقس ٚ ٜزض نٛضت پبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ /ٚ MCVيب  MCHزض ٔطز  ٕٝ٘ٛ٘ ،ذ ٖٛظٖ ثطضؾي ٔي ٌطزز.
 حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛتٟي ٝقس ٜزض آظٔبيكٍب ٜثطاي ا٘دبْ  CBCثبيؿتي ث ٝا٘ساظ ٜاي ثبقس و ٝزض نٛضت ٘يبظ ث ٝثطضؾي
فطز ،اظ ٕٞبٖ ٕ٘ ٝ٘ٛذ ٖٛاِٚي(ٝثب حفؼ قطايظ ٍٟ٘ساضي) اؾتفبزٌ ٜطزز  ٚاظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي ٔدسز اويسا ذٛززاضي قٛز.

 HbA2ثطاي

ٔىتٗ:


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 ؿشايي هَخَد ثؼٌَاى سٍؽ خبيگضيي پيـٌْبد ًوي ؿَد.



دس اػتبى ّبيي وِ غشثبلگشي ػيىل ػل ثشاي صٍج ّب اًدبم هي ؿَد،

 ٍ CBCتؼت 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 .

 آظٔبيف ٞبي تىٕيّي قبُٔ:
 .1فشيتيي.

.2

 HbFثِ سٍؽ الىتشٍفَسص.

 زض ٞط اؾتبٖ حسالُ يه آظٔبيكٍبٔ ٜطخـ(زِٚتي /ٚيب ذهٛني) ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي تىٕيّي(فطيتيٗ  ٚاِىتطٚفٛضظ)
ٔكرم ٔي قٛز و ٝالظْ اؾت قطايظ اضؾبَ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ آظٔبيكٍب ٜغطثبٍِطي قٟطؾتبٟ٘ب ث ٝآظٔبيكٍبٔ ٜصوٛض  ٚزضيبفت خٛاة
آظٔبيف ٞب ثطاي آظٔبيكٍب ٜغطثبٍِطي ٟٔيب ٌطزز.

هؼئَليت توبهي آصهبيؾ ّبي اًدبم ؿذُ دس آصهبيـگبُ هشخغ تؼييي ؿذُ  ،دسيبفت ًتبيح آصهبيـْب ٍ خَاثذّي ًْبيي ثِ
هشاخؼيي لضٍهبً آصهبيـگبُ غشثبلگشي تبالػوي ؿْشػتبى هي ثبؿذ.
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 زض ذهٛل آ ٗٞزضٔب٘ي ثطاي ٔٛاضز وٓ ذ٘ٛي فمط آ ٗٞث ٝزؾتٛضاِقُٕ زضٔبٖ فمط آٔ ٗٞطاخقٌ ٝطززٔ .ست ظٔبٖ آ ٗٞزضٔب٘ي
ؾٔ ٝبٔ ٜي ثبقس(زض پبيبٖ ٞط ٔب ٜثب ضضبيت فطز ٔي تٛاٖ  HbA2 ٚ MCH ٚ MCVضا ثطضؾي ٕ٘ٛز ٚ ٜزض نٛضت ٘طٔبَ ثٛزٖ
٘تبيح  ،آ ٗٞزضٔب٘ي ذبتٕٔ ٝي يبثس).
 زض ٞط اؾتبٖ الظْ اؾت يه ٕٞبتِٛٛغيؿت ثقٛٙاٖ ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔٔ ٝكرم قس ٚ ٜزض نٛضت ِع ْٚثطاي ا٘دبْ
ٔكبٚض ٜحضٛضي/غيطحضٛضي ظٚخيٗ ث ٝايكبٖ اضخبؿ ٌطز٘س.زض ٔغت،وّيٙيه يبثيٕبضؾتبٖ ٔحُ اقتغبَ ٕٞبتِٛٛغيؿت  ،الظْ
اؾت ثطاي ظٚخيٗ اضخبؿ قس ٜاظ ؾٛي ٔطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه اِٛٚيت زض٘ؾط ٌطفت ٝقس ٚ ٜفمظ يه ٞعيٚ ٝٙيعيت اظ ظٚج اذص
ٌطزز.
ٔىتٗ:


پضؿه هـبٍس طًتيه ثبيؼتي حتي االهىبى اص اسخبع صٍخيي ثِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ثشًبهِ اختٌبة ًوَدُ ٍ اثْبم ّبي
هَخَد سا ثلَست تلفٌي يب هىبتجِ اي ثب ايـبى هٌشح ًوبيذ ٍ دس كَست ًيبص(ثب ًظش ّوبتَلَطيؼت هٌتخت ) اسخبع
هؼتمين پغ اص اًدبم آصهبيؾ ّبي تىويلي ٍ سٍيت آى تَػي پضؿه هـبٍس طًتيه كَست گيشد.



تلوين گيشي ًْبيي دسخلَف ٍهؼيت صٍج ثش ػْذُ پضؿه هـبٍس طًتيه ثَدُ ٍ ّوبتَلَطيؼت ًظش اسؿبدي ٍ ػلوي
خَد سا ثِ كَست هىتَة ثِ پضؿه هـبٍس طًتيه ؿْشػتبى اػالم هي ًوبيذ.تبويذ هي گشدد وِ ّوبتَلَطيؼت هٌتخت
ثشًبهِ فمي ًظش ػلوي خَد سا دس خلَف ٍهؼيت صٍخيي اسخبع ؿذُ اػالم ًوَدُ ٍ اص اػالم ًظش دسخلَف ٍهؼيت

اصدٍاج صٍج  ،هبًٌذ "اصدٍاج ثالهبًغ اػت" يب "اصدٍاج هبًؼي ًذاسد" ٍ غيشُ اختٌبة ًوبيذ.


پشداخت تؼشفِ ٍيضيت ّوبتَلَطيؼت دس هَاسد هـبٍسُ غيشحوَسي ثش اػبع ؿشايي ٍ هَاثي ّش داًـگبُ ثِ يىي اص
سٍؽ ّبي صيش كَست هي گيشد:
-1ػمذ لشاس داد ثب ّوبتَلَطيؼت تَػي داًـگبُ
ٍ -2اسيض ٍخِ تَػي صٍخيي ثِ حؼبة ثبًىي اػالم ؿذُ اص ػَي ّوبتَلَطيؼت

 زض آظٔبيكٍب ٜغطثبٍِطي ،آظٔبيكٍب ٜتىٕيّي  ٚيب تٛؾظ ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ٘جبيس زض ذهٛل ٚضقيت ٟ٘بيي ظٚج ٞب اؽٟبض
٘ؾط قٛز (ٕٞبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثبيس پعقه ٔكبٚض ضا ثطاي ا٘دبْ ٔكبٚضٟ٘ ٜبيي ضإٙٞبيي ٕ٘بيس .ايٗ قطايظ ٔب٘ـ ثطٚظ چٙس
ٌبٍ٘ي زض اؽٟبض٘ؾطٞب قس ٚ ٜضإٙٞبيي ظٚج تٛؾظ پعقه ٔكبٚض تؿٟيُ ٔي ٌطزز).
ٌٛ اٞي ا٘دبْ آظٔبيف ٞبي لجُ اظ اظزٚاج و ٝاظ ؾٛي ٔطوع ٔكبٚض ٜغ٘تيه نبزض ٔي ٌطزز (ث ٝقطط اؾتفبز ٜاظ فطْ اؾتب٘ساضز)
زض تٕبٔي زفبتط فمس اؾتبٖ لبثُ پصيطـ ٔي ثبقس.
 زضنٛضتي و ٝظٚجي ثقس اظ ٔطاخق ٚ ٝا٘دبْ آظٔبيف ٞب  ،ثيف اظ ؾٔ ٝب ٜثٔ ٝطوع ٔكبٚضٔ ٜطاخقٕٙ٘ ٝبيٙس تٕبٔي ٔطاحُ ثطاي
ظٚج ٔدسزا تىطاض ٔي ٌطزز.

دس كَستي وِ ًتبيح آصهبيؾ  CBCتَػي آصهبيـگبُ ثِ دلت ثجت گشديذُ ٍ لبثل دػتشع ثبؿذ هي تَاى اص ًتبيح
آصهبيؾ ّبي لجلي ثشاي ثشسػي ٍهؼيت صٍخيي اػتفبدُ ًوَد.
 HbC ،HbE ،HbG ،HbSاؾت و ٝثطاي تكريم لغقي الظْ اؾت
 اٌط  HbA2 ≥ 7ثبقس ،فـطز ٔكىٛن ث ٝثيٕبضي
اِىتطٚفٛضظاؾتبت ؾِّٛع  ٚؾيتطات آٌبض ا٘دبْقٛز ،ثٙبثطايٗ ظٚجٞب ثٕٞ ٝبتِٛٛغيؿت ٔٙترت ثط٘بٔ ٝاضخبؿٔيق٘ٛس.
 زض ٔٙغمٞٝبيي و ٝإٓ٘ي فمط آ ٗٞزض ٔطزاٖ قبيـ ٘يؿت ٔيتٛاٖ اظ زضٔبٖ فمط آ ٗٞزض ٔطزاٖ نطف٘ؾط ٕ٘ٛز.
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 زضنٛضتي و ٝزض يىي اظ حبِتٞب زض ٔطز ٔيعاٖ  ٚ HbA2 ≤ 3/5زض ظٖ  HbA2 > 3/5ثـبقـس ،زضٔـبٖ وٓذـ٘ٛي فمط آ ٗٞزض
ٔطز ثب تٛخ ٝث ٝضإٙٞبي زضٔبٖ فمط آٛٔ ٚ ٗٞاظيٗ شوط قس ٜزض ايٗ زؾتٛضاِقُٕ ا٘دبْ قٛز.
 زضنٛضتي و ٝزض اِٚيٗ  CBCفـطز وٓذـ ٖٛثٛزٔ ٚ ٜمساض  Hg ≥ 8ثبقـسٔ ،يتـٛاٖ اظ ا٘ساظٌٜيطي ٔدسز ( HbA2زض ٔطحّٝي
چٟبضْ اٍِٛضيتٓ) نطف٘ؾط وطز.
 زض ٔٛضز ظٚخيٗ ٘بلُ ٔ ٚكىٛن پطذغط زض ثطٚظ تبالؾٕي  ،يىؿبٖ الساْ ٔي ٌطزز (ٔكبٚضٚ ٜيػ ٜتبالؾٕي-تىٕيُ تقٟس ٘بٔ-ٝ
تكىيُ پط٘ٚسٔ-ٜقطفي ث ٝتيٓ ٔطالجت ثب فطْ قٕبض – 5 ٜاضخبؿ خٟت ا٘دبْ )PND
 زض ظٚخيٗ ٔكىٛن وٓ ذغط ٔكبٚض ٜزضذهٛل ٚضقيت ظٚج نٛضت ٌطفتٌٛ ٚ ٝاٞي ا٘دبْ ٔكبٚض ٜتىٕيُ ٔي قٛز ِٚي
ظٚخيٗ ث ٝتيٓ ٔطالجت ٔقطفي ٕ٘ي ٌطز٘س.

دس صٍخيي ون خٌشپيگيشي ًْبيي اًدبم آصهبيؾ ّبي تخللي ثشاي تـخيق لٌؼي ثِ ػْذُ خَد صٍخيي هي ثبؿذ ٍ ثشاي
ايي افشاد اص تؼْيالت ٍيظُ اػتفبدُ ًوي گشدد.
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خذٚي ؽٕبعبيي صٚج ِؾکٛک کُ خغش  ٚپشخغش دس ثشٚص ثيّبسي ثتب تبالعّي ِبژٚس

ٔکتٗ ثغيبس ِ :ُٙايٓ خذٚي فمظ ثشاي تفغيش ٚضعيت صٚج ٘بي ِؾکٛک ٔٙبيي کبسثشد داسد .
صٚج ِؾکٛک ٔٙبيي صٚخي اعت کٗ ِشزٍٗ اٌگٛسيتُ سا گزسأذٖ ٕ ّ٘ ٚبْ أذکظ ٘بي آٔٙب ثٗ ؽشذ صيش ِي ثبؽذ :
صْ ِ ٚشد ٘شد ٚيب يکي داساي  / ٚ MCV < 80يب HbA2 ≤ 3.5 ٚ MCH < 27
خقٛفيبت ِشد

خذٚي( اٌف)

خقٛفيبت
صْ

MCV ≥75
ٚ
MCH ≥26
ٚ
HbA2≥3.2

MCV ≥75
ٚ
MCH ≥26
ٚ
HbA2≥3.2

صٚج ِؾىٛن وُ خغش

MCV < 75
 / ٚيب
MCH < 26
 / ٚيب
HbA2>3.2

صٚج ِؾىٛن وُ خغش

HbF >3

صٚج ِؾىٛن وُ خغش

ٔبلً ثتبتبالعّي

MCV < 75
 / ٚيب
MCH < 26
 / ٚيب
HbA2>3.2

HbF >3

صٚج ِؾىٛن وُ خغش صٚج ِؾىٛن وُ خغش

ٔبلً ثتبتبالعّي

* صٚج ِؾىٛن وُ
خغش

صٚج

صٚج

صٚج

ِؾىٛن پـشخغش

ِؾىٛن پـشخغش

ِؾىٛن پـشخغش

صٚج

صٚج

صٚج

ِؾىٛن پـشخغش

ِؾىٛن پـشخغش

ِؾىٛن پـشخغش

* صٚج ِؾىٛن وُ

صٚج

صٚج

خغش

ِؾىٛن پـشخغش

ِؾىٛن پـشخغش

**ٔبلً تبالعّي

دس ايي لؼوت دس كَستي وِ هشد يا صى ًالل تاالػوي تَدُ ٍ عشف هماتل ػاتمِ تيواسي تاالػوي دس خَيـاًذاى ًضديه داؿتِ
تاؿذ صٍج تؼٌَاى پشخغش عثمِ تٌذي هي گشدد .
صٍج ًالل تاالػوي ّؼتٌذ وِ لث

دس هشاحل  4 ٍ 3الگَسيتن تشاي آًْا تلوين گيشي ؿذُ اػت .

الذاِبت تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه دس خقٛؿ گشٙ٘ٚبي ِؾىٛن پشخغش  ٚوُ خغش دس ثشٚص تبالعّي
صٚخيٓ ِؾىٛن پشخغش دس ثشٚص تبالعّي :

ّوبًٌذ صٍخيي ًبلل تبالػوي الذام هي گشددوِ ؿبهل :هـبٍسُ ٍيظُ تبالػوي-تىويل تؼْذ ًبهِ-تـىيل پشًٍذُ -هؼشفي ثِ تين هشالجت ثب فشم
ؿوبسُ ، 5اسخبع ثِ PND1،دس صهبى هٌبػت  ... ٍ PND2،اػت .
صٚخيٓ ِؾىٛن کُ خغش دس ثشٚص تبالعّي:

ؿبهل  :هـبٍسُ ٍيظُ صٍخيي ون خٌش دس ثشٍص تبالػوي– تىويل فشم گَاّي اًدبم هـبٍسُ -ػذم هؼشفي ثِ تين هشالجت اػت .
پيگيشي ًْبيي ٍهؼيت صٍجدس ايي گشٍُ ثِ ػْذُ خَد صٍخيي ثَدُ ٍ ثشاي ايي افشاد اص تؼْيالت
ثب تَخِ ثِ اًذن ثَدى خٌش ثشٍص ثيوبسي دس ايي گشٍُ
گشد.
ٍيظُ ًيض اػتفبدُ ًوي د
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تفسير جذول شناسايي زوج مشكوک كم خطر و پرخطر در بروز بيماري بتا تاالسمي ماشور
.1

زض نٛضتيى ٝيىي اظ ظٚخيٗ زاضاي ا٘سوؽ ٞبي  ٚ HbA2≤ 3.2 ٚ MCH ≥26 ٚ MCV ≥ 75زض اِىتط ٚفٛضظ  HbF ≤ 3ثبقس( ثسِيُ قجبٞت ثٝ
اٍِٛي آِفب تبالؾٕي)  ٚعطف ٔمبثُ ثب ٞط ا٘سوؿي اظ عيف اٍِٛي آِفب تبالؾٕي( ا٘سوؽ ٞبي

 )HbA2≤ 3.2 ٚ MCH≥26 ٚ MCV ≥ 75تب

٘ ٚ HbF≥3بلُ تبالؾٕي ثتب ثبقس  ،ظٚج ثقٛٙاٖ ظٚج وٓ ذغط عجم ٝثٙسي ٔي قٛز .
.2

زض نٛضتيى ٝيىي اظ ظٚخيٗ زاضاي ا٘سوؽ ٞبي ٔكبث ٝاٍِٛي ثتب (  ) HbA2 < 3.2 ٚ MCH> 26 ٚ MCV>75ثبقس  ٚعطف ٔمبثُ زاضاي
ا٘سوؽ ٞبي  ٚ HbA2≥ 3.2 ٚ MCH≤26 ٚ MCV ≤ 75يب ٘بلُ تبالؾٕي ثتب ثبقس ثقٛٙاٖ ظٚج پط ذغط عجم ٝثٙسي ٔي قٛز .

.3

زض نٛضتيى ٝيىي اظ ظٚخيٗ زاضاي ا٘سوؽ ٞبي ٔكبث ٝاٍِٛي ثتب (  ٚ ) HbA2 < 3.2ٚ MCH> 26 ٚ MCV>75عطف ٔمبثُ زض اِىتطٚفٛضظ
ا٘دبْ قس ٜزاضاي HbF <3ثبقس ظٚج ثقٛٙاٖ پط ذغط عجم ٝثٙسي ٔي قٛز.

.4

زض ٌط ٜٚوٓ ذغط ٔيعاٖ ذغط ثطٚظ تبالؾٕي ٔبغٚض ثؿيبض ا٘سن ٔي ثبقس و ٝايٗ ٔٛضٛؿ عي فطايٙس ٔكبٚض ٜث ٝظٚخيٗ افالْ ٔي قٛز  ٚايٗ
ظٚخيٗ ٘يبظ ثٔ ٝطالجت تٛؾظ تيٓ ٔطالجت ٘ساض٘س  ٚزض نٛضتي و ٝظٚخيٗ ث ٝپيٍيطي تب ا٘دبْ آظٔبيف غ٘تيه انطاض زاقت ٝثبقٙس قرهب ٔي
تٛا٘ٙس ٘ؿجت ث ٝا٘دبْ ايٗ آظٔبيكبت الساْ ٕ٘بيٙس .

.5

زض ٌط ٜٚپط ذغط ٔ ،كبٚض ٚ ٜثط٘بٔٔ ٝطالجت اظ ظٚخيٗ ٕٞب٘ٙس ظٚخيٗ ٘بلُ تبالؾٕي ٔي ثبقس.

خَيـاًٍذي ًضديه:
 :1دختش ػوَ ،پؼش ػوَ ،دختش خالِ ،پؼش خالِ ،دختشػوِ ،پؼشػوِ ،دختشدايي ،پؼشدايي
 ًَُ :2خالِ ًَُ ،دايي ًَُ ،ػوَ ٍ ًَُ ػوِ
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الذاِبت تيُ ِؾبٚسٖ ژٔتيه دس ؽشايظ ِختٍف ثشاي صٚخيٓ دس غشثبٌگشي تبالعّي
الذاِبت الصَ

سديف

ٚضعيت صٚج

تعشيف

1

تي خغشدس
تشٍص تاالػوي

يىي يا ّش دٍ ًفش داساي اًذوغ ّاي
عثيؼي هي تاؿٌذ.

2

ون خغشدس
تشٍص تاالػوي

صٍجيي تش اػاع جذٍل ؿٌاػايي صٍج
ون خغش ٍ پشخغش دس تشٍص تيواسي تتا
تاالػوي هاطٍس ،دس لؼوت ون خغش
لشاسگشفتِ اػت.

ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ هشوض هـاٍسُي طًتيه
هـاٍسُ ٍيظُ صٍجيي ون خغش
كذٍسگَاّي اًجام هـاٍسُ طًتيه ٍيظُ صٍجيي هـىَن ون خغش دس تشٍص تاالػوي هاطٍس
كذٍس گَاّي اصدٍاج
ساٌّوايي دسخلَف اًجام آصهايؾ ّاي تـخيق طًتيه دس كَست دسخَاػت صٍجيي (تذٍى
اػتفادُ اص تؼْي ت ٍيظُ ٍ تا پيگيشي خَد صٍجيي)

3

پشخغشدس
تشٍص تاالػوي

صٍجيي تش اػاع جذٍل ؿٌاػايي صٍج
ون خغش ٍ پشخغش دس تشٍص تيواسي تتا
تاالػوي هاطٍس ،دس لؼوت پشخغش
لشاسگشفتِ اػت.

ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ هشوض هـاٍسُي طًتيه
هـاٍسُ ٍيظُ صٍجيي پش خغش
اخز تؼْذ ًاهِ اص صٍجيي دس كَست تلوين تِ اصدٍاج
تىويل فشم ؿواسُ  5جْت هؼشفي صٍج تِ هشوض تْذاؿت ٍ تين هشالثت  ،دس كَست تلوين تِ
اصدٍاج
كذٍس گَاّي اصدٍاج دس كَست تلوين تِ اصدٍاج

4

ًالل تاالػوي

تش اػاع الگَسيتن وـَسي اًجام
آصهايؾّاي تاالػوي ّ ،ش دٍ ًفش ًالل
تتاتاالػوي هي تاؿٌذ.

ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ هشوض هـاٍسُي طًتيه
هـاٍسُ ٍيظُ صٍجيي ًالل تاالػوي
اخز تؼْذ ًاهِ اص صٍجيي دس كَست تلوين تِ اصدٍاج
تىويل فشم ؿواسُ  5جْت هؼشفي صٍج تِ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاى ٍ تين هشالثت ،دس كَست
تلوين تِ اصدٍاج
كذٍس گَاّي اصدٍاج دس كَست تلوين تِ اصدٍاج

5

ػذم هشاجؼِ

ؿاهل صٍجيٌي اػت وِ تِ ّش دليل دس
هشحلِ اي اص اًجام غشتالگشي تِ تين
هـاٍسُ هشاجؼِ ًٌوَدُ ٍ ّوىاسي ٍ
استثاط خَد سا تا تين هـاٍسُ لغغ
ًوَدُ اًذ.

6

دس حال تؼييي
ٍضؼيت

صٍجيٌي وِ فؼ تـخيق لغؼي دس
هَسدؿاى كَست ًگشفتِ ٍ يا ايي وِ
تـخيق لغؼي ؿذُ ٍلي صٍجيي دس
خلَف اًلشاف يا اصدٍاج تلوين
گيشي ًْايي ًىشدُ اًذ ٍ ّوىاسي خَد
سا تا تين هـاٍسُ حفظ ًوَدُ اًذ.

كذٍس گَاّي اصدٍاج

ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍج ّاي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ هشوض هـاٍسُي طًتيه
اػ م هَاسد ػذم هشاجؼِ دس صٍجيي اػتشاتظي ػَم تِ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاى تلَست تلفٌي ٍ
هىاتثِ اي

ثثت هـخلات صٍج دس دفتش ثثت هـخلات صٍجيي هشاجؼِ وٌٌذُ تِ هشوض هـاٍسُي طًتيه
پيگيشي ٍضؼيت صٍج تا تؼييي تىليف ًْايي ٍ تلوين گيشي ًْايي تَػظ صٍجيي دس هذت ػِ هاُ
تَػظ تين هـاٍسُ طًتيه .اّويت پيگيشي ػشيغ تشاي صٍجيٌي وِ تذٍى تؼييي تىليف ًْايي ٍ تا
تاييذ تين هـاٍسُ اصدٍاج وشدُ اًذ تِ هشاتة تيـتش هي تاؿذ ٍ دس هذت صهاى وَتاُ تش تايذ پيگيشي ّا
كَست گيشد.
(هذت صهاى لاتل لثَل تشاي تؼييي ٍضؼيت ًْايي صٍج دس ايي لؼوت ػِ هاُ هي تاؿذ.دسخلَف
هَاسد خاف ٍ اػتثٌا حذاوثش تا ؿؾ هاُ تايؼتي تؼييي ٍضؼيت ًْايي كَست گيشدً .حَُ پيگيشي
صٍجيي تلفٌي خَاّذ تَد).

تفاٍت پيگيشي هَاسد ػذم هشاجؼِ تيؾ اص ػِ هاُ دس اػتشاتظي اٍل ٍ ػَم:


تٍػظ مـسوض تْذاؿت ؿْشػتاى ًيـاص ًذاسد.
اػتشاتطي اٍل تِ پيگيشي ـ
ـ
عـدم هشاجؼِ دس



ػذم هشاجؼِ دس اػتشاتظيػَم تِ پيگيشي تَػظ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاىًياص داسد .ايي پيگيشي ـبُ كَست تلفٌي ٍ ي ـا هىاتةـُي اداسي ٍ تا
داًـگاُ /داًـىذُ ٍ هشوض هذيشيت تيواسيّا ًيؼت.
هـاسوت هشاوض تْذاؿتيدسهاًي هشتَط اًجامهيؿَد ٍ ًياصي تِ گضاسؽ تِ هؼاًٍت تْذاؿتي
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چبست ٍظبيف هشامض ثْذاؿتيدسهبًي ؿْشي /پبيگبُ ثْذاؿتي /خبًِي ثْذاؿت

ِشالجت

سوجهاي ًـاقـل/هطكوك پزخطز تاالسوي
بیوـاراى

آِٛصػ

گزوههاي هذف در آهوسش

ثجت

ِشالجت

آِٛصػ

ثجت  ٚگضاسػ

 .1هـشاقجت ٍيــظُي صٍجّــبي ًـبقـل تـبالػـوي ثشاػبع

 .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

فلَچبست هشثَط

دسخصَف اّويت ٍ لضٍماػتفبدُ اص سٍؽّبيهطوئي ٍ دائوي

 .2اسخبع صٍجّـبي ًـبقـل ٍاخـذ ؿـشايط ثـِ هـشمـض ثْذاؿتيدسهبًي

پيـگيشي اص ثـبسداسي

ٍيظُيهـبٍسُ طًتيلخْت اًدبمهشحلِي اٍل (PNDدسصَست ػذم

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

هشاخؼِي قجلي)

دسخصَف اّـويت ٍ لــضٍم اػتفـبدُ اص سٍؽّـبي هطوئــي ٍ

هـبٍسُي تـبالػوي خْت
 .3اسخبع صٍجّبي ًبقل ثِ هـشمـض ٍيـظُي

غيـشدائـوي پيـگيـشي اص ثـبسداسي

اًدبم هـشحلـِي دٍم (PNDحذٍد ّفتـِي  10ثـبسداسي)
 .4پيگيـشي ًتيدـِي  ٍ PNDپيگيـشي اًدـبم ػـقط دسصَست اثتالي
خٌيي ثِ تبالػوي هبطٍس (حذامثش تب ّفتِي  16ثبسداسي)

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 ؿوبسُ6ي(ّش ػـِ هبُ)

 .4آهَصؽ ٍ تـَيق صٍجّبيًبقل ثِ ثيوِؿذى.
 .5آهــَصؽ داًـؾآهــَصاى دختش ػبل ػَم ساٌّوبيي ٍ پؼــش
ػـــبل ػـــَم دثيـشػتبى ثشاػبع طشح ٍ دػتـَسالؼول هشثَط

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

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

 .6آهَصؽ افشاد صبحت ًفَر دس هحلِ يب سٍػتب

ٍاصمتَهي يب تَثنتَهي

 .6ثـشسػي  ) MCH-MCV ( CBCتوـبم صًـبى ثـبسداس (اصدٍاخي

دس ساػتبي
 .7آهـَصؽ ػـبقـذاى هحـلي ثِهٌظَس خلت هـبسمت آًْب
اًدبم ػقذ(دائن ٍ يب هـَقت) پغ اص اًدـبم آصهبيؾّـبي تـبالػوي

قجل اص آغبص غشثبلگشي دسؿْشػتبى)

 .8آهَصؽ ػوَم خـبهؼِ

 .7اسخبع توبم صًـبى ٍاخذ ؿـشايط ثشاػـبع الگَسيتن ؿٌبػبيي صٍجّبي ًبقل

تبالػوي دس هضدٍخيي قجل اص آغبص غشثبلگشي دس ؿْشػتبى خْت اًدبم  .9آهــَصؽ ثيــوـبساى ٍ خـبًـَادُي آًْـب خـْت هشاخؼِي هٌظن
ثِ هشمض تضسيق خَى ٍ ضشٍست اخشاي دػتَسات داسٍيي

)MCH-MCV(CBC

ًبقل ٍ اسخـبع
 .8ؿٌبػبيي صًبى هـنَك ثِ تبالػوي هيٌَس(ػبلن )
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
ثْذاؿتيدسهبًيٍيظُي 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
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صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ تا ػايش سٍؿْا

آيا فشصًذ
ػالن داسد

صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ دس غشتالگشي پيؾ اص
اصدٍاج

خيش

اًجام هشحلِي اٍل PND

تلي
اًجام هشحلِي دٍم  PNDپغ اص ٍلَع
تاسداسي(ّفتِي  10تاسداسي)
تَكيِ تِ اػتفادُ اص
ٍػيلِي هغو ي
پيـگيشي اص تاسداسي
آيا جٌيي هثت تِ
تاالػوي هاطٍس
اػت

تلي

پيگيشي جْت ػمظ
(حذاوثش تا ّفتِي 1
تاسداسي)

خيش
آياتوايل تِ
داؿتي فشصًذ
تيـتشداسد

تلي

هشالثت ٍيظُي تاسداسي ٍ صايواى ايوي

خيش
اداهِي هشالثت تشاػاع دػتَسالؼول
(تا داؿتي  2فشصًذ ػالن)

آهَصؽ ٍ اسجاع جْت اػتفادُ اص سٍؽّاي دائوي
پيـگيشي اص تاسداسي (ٍاصوتَهي ٍ تَتىتَهي)

دس كَستي وِ صٍج هؼشفي ؿذُ تِ تين هشالثت  ،تِ ّش دليلي ؿٌاػايي ًـذُ ٍ يا صٍجيي ّوىاسي الصم سا ًذاؿتِ تاؿٌذ هشاتة تِ ػغح
تاالتش گضاسؽ هي گشدد.
صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ تِ سٍؿْاي صيش:
• صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ تا تشٍص تيواسي دس فشصًذاى
• صٍجيي ؿٌاػايي ؿذُ تش اػاع الگَسيتن ؿٌاػايي صٍجّاي ًالل تاالػوي دس صٍجيٌي وِ تِ ّش دليل دس صهاى اصدٍاج آصهايؾ ّاي تاالػوي سا
اًجام ًذادُ اًذ
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