
  )تاالسمی چیست یبیمار(

  تعريف بیماري:

. این بیماری  بیماری تاالسمی یکی از شایعترین اختالالت وبیماریھای خونی است که بصورت ارثی وژنتیکی از پدر ومادر مبتالء به فرزندان منتقل میگردد

  خود رابصورت کم خونی درافراد مبتالء نشان میدھد .

  :پراکندگی تاالسمی در ایران 

حاشیه خزر(استان ھای گیالن، مازندران و گلستان)، نواحی حاشیه ی خلیج فارس ودریای عمان این بیماری در تمام کشور پراکنده است، اما در نواحی 

  شیوع بیشتری دارد. (بوشھر، ھرمزگان و سیستان و بلوچستان )، خوزستان، فارس و جنوب کرمان 

   انواع بیماری تاالسمی :

افرادی ھستند که ھیچ مشکلی درزندگی روزمره خود نخواھند داشت  وفقط بعنوان یک ناقل بیماری بوده ودچار کم خونی  ینور) :بیماری خفیف (م

  ضعیف خواھند شد .

ناشی از  نبیماری شدید (ماژور) : افرادی ھستند که دچار کم خونی شدید بوده  ونیاز به تزریق مداوم خون وھمچنین داروھای دفع کننده آھن اضافی بد

  ماه از زمان تولد ظاھر میگردد . ٦مصرف خون دارد، خواھند بود  و معموال عالئم بیماری شدید ؛پس از گذشت 

% ٢٥بیماری تاالسمی در کودکانی بوجود می آید که والدین آنھا ھردو مینور باشند. بنابراین درنتیجه ازدواج (زوج مینور) ؛درھر بارداری  

  ژور در کودک متولد شده خواھد بوداحتمال بروز بیماری ما

جه را به خود اختصاص  میدھد وبه دبیمار تاالسمی بعنوان یک معضل بھداشتی درمانی است که سالمت مردم را تھدید وھرساله بخش عظیمی ازبو

ات تاالسمی درھنگام ازدواج بصورت این برنامه درسیستم وزارت بھداشت ودرمان درکل کشور با انجام آزمایش ١٣٧٦ھمین جھت با مصوبه دولت  ازسال 

  اجباری درآمده است .

   راھھای تشخیص بیماری تاالسمی:

  .زمایش خون ازنظر بیماری تاالسمیآانجام 

  

 ری از بروز بیمار ی تاالسمی :یراھھای پیشگ

  .زوج ھای ناقل ازدواج  به در زمان پیشنھاد جدایی از ھمسرو انتخاب فردی غیرنا قل برای ازدواج -١

  انجام آزمایش ژنتیکی تشخیص پیش از تولد درزمان بارداری.  -٢

   .انجام سقط قانونی درصورت مبتال بودن جنین به بیماری شدید تاالسمی -٣

  از سوی نزدیکترین واحد بھداشتی محل سکونت .مراقبت زوج ھای ناقل تاالسمی  -۴

  منبع :دستورالعمل كشوري پیشگیري از بروز تاالسمي

                                                                                                            


