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 ي پيشگيري تاالسمي در ايرانتاريخچه

سال  ــبرن 7311-7315هاي طي  ستان كشور)مازندران، فارس،    5هاي ناپيشگيري از تاالسمي در برخي ازشهرست      يهامــ ا

 شد.اجرا گذاردهآزمايشي بهصورت اصفهان( به و گيالن، خوزستان

ل ـــردي غيرناقـــدايي و انتخاب فـــازدواج و پيشنهاد ج زماندر  هـــاها، غربالگري زوجاستراتژي اصلي برنامه طي اين سال

ــ  ودهــــــبراي ازدواج به زوجين ناقل ب ــنهاد را نمي و اگراس ــگيري از بارداري ــــــپزوجين اين پيش به آنها ذيرفتند، پيش

ـوه ين ا.دـ شپيشنهادمي در االسمي ولد و سقط جنين مبتال به تـ تشخيص پيش از ت يهوجه به اين واقعي  كه گزينـ ا تـ ب شي

 بود.  عمل وجودنداشته شكل گرفته

 رف . درـ ه در سطح كشورگـ امـ ه گسترش برنـ تصميم ب بهداش ، درمـان و آمـوزش پـزشكي   وزارت  ،7315ر سال ـ از اواخ

به  هامه و اصرار تعداد زيادي از زوجين به ازدواج و عالقـ دليل گسترش برنپيش از تولد بهه تشخيص ـ از بـ ني 7311ال ـ س

ــفرزنداشتن   ــسرع  به سازماندهي اينخ  وزارتمتبوع با شناسايي امكانات بالقوه و موجود به   .شد شدت مطرح هد بــ   در دمــ

ـدام ور ـ كش ـرد اق آوري ريع فنـ س يهوسعـ ور و تـ صيالنايراني به كشالتحازگش  فارغـ ا بـ ان بـ زمه همـ دام كـ . اين اقك

هاي پيش از تــــولددر كشور آزمايشات ژنتيك و ــــ. سازماندهي خدمدادنتيجهگرفته و سرع  شكلهژنتيك در جهان بود ب

ــا پيشگيري از  ــروز بتــ ي گهاي تكنيكي و فرهناي نمود كه درعين حال از پيچيدگيويژه يهرا وارد مرحلماژور تاالسمي بــ

لبرخورداري از دليهها بخانوادهبعدشد و استاندارد غيرمستقيمفراهميهي مشاوراين ترتيب ابتدا امكان ارائهخاص برخوردار بود. به

وارد ـ ا مـ د تـ شوجبـ دادند. اين امر مالمنشانـ دان سـ رزنـ ف داشتنقبال بيشتري براي استفاده از آن و ستا،خدمات ژنتيك

ل امكان بررسي و كنتر ،هاها به آزمايشگاهزوج هدليل مراجعهبهمچنين كاهشچشمگيري يابد. ماژور تاالسميجـــديـــد بتـــا 

 شد. بروز در نظام مراقب  بيماري بيش از پيش فراهم

بيماران تاالســمي  يهبراســاس اين اســتراتژي خانواد.اســتراتژي دوم برنامه فرصــ  توســعه و اســتقرارياف  7331در ســال 

ــگيرند و درصمشاوره قرارمي تح  شده وشناسايي ــورتي كه فرزند سالم نـ ــباشنداشتهـ ه مراكز بفرزند سالم  ،براي داشتندـ

در تجديد نظر چهارم برنامه كليه والدين بيماران تاالسمي در يك مقطع زماني بررسي   .شوند ميتشخيص پيش از تولد ارجاع 

 گردند.و تعيين تكليف مي

ـورد بحث ق   وم ـ , استراتژي س7331در سال  ـامه م  ازژي ـ د. اين استراتـ شمطرحرايي آن ـ هاي اجرف  و فعالي ـ رارگـ برن

ال ـــ)س7311ال ـــه قبل از ســـهاييكزوج ،وع استقرار ياف . براساس آنـــرشيـــاي پـــهنـــادر است 7334ال ـــس ياولهنيم

باشند  لـ اقـ ه زوج نـ ورتي كـ ا درصـ ي شوند تمررسيـ فرزندان سالم دارند بفرزند/ د و ـ انكردهامه( ازدواجـ دن برنـ شكشوري

ـاژور     د مبتالـ رزنـ و از تولد ف شدهمشاوره  ـاالسمي م ـه ت در تجديد نظر چهارم برنامه، متوسط د.گرد در خانواده پيشگيري ب

شروع برنامه         سال  شكي و همچنين  شگاه هاي علوم پز شش هر يك از دان طول مدت دوران باروري زنان درمنطقه تح  پو

 گردد. در مناطقي كهغربالگري در آن محدوده بررسي شده و در صورت اثبات مقرون به صرفه بودن، اين استراتژي اجرا مي     



طول دوران باروري بيش از متوسط كشوري اس  و تاالسمي در آن مناطق بروز بااليي دارد، اجراي اين استراتژي مقرون به      

 باشد.صرفه مي

 قاضي ازدواجهاي متچگونگي غربالگري زوج

بعد ـاژور مه تاالسمي ـا كه بروز نوزاد مبتال بـجيمهمزندگي،بسيار مرسوم اس . از آنعنوان يك واقعهثب  ازدواج در ايران به

 يهامطمئن براي رديابي زوج راهيوان ـعنهـازدواج بتـوان از ثبتمي، اس اري معيني ممكنـاقل با احتمال آمـ از ازدواج دو ن

 برد.اقل بهرهـن

ربالگري هاي غبه آزمايشگاه  ،كشوري پيشگيري از تاالسمي، زوجين بعد از مراجعه به دفترخانه براي ثب  ازدواج    يهدر برنام

ـاي هرحلـ ام مـ بعد از انجآزمايشگاه د. ـ شونمياع دادهـ تاالسميارج ، نتايج هاي تاالسميالگوريتم كشوريآزمايش 3و 1 ،7 ه

شاوره ژنتيك ارجاع   ــــبشده را  انجام هايآزمايش سير به تيم م شاوره  تيم.در دهدميراي تف شك  م سير     ، پــــز سئول تف م

 .گيردميشناسايي زوج هاي ناقل تاالسمي صورتاس الگوريتم كشوري ـا اس  و اين تفسيربراسهـآزمايش

 عبارتند از: برنامههاي اين استراتژي

ـژي  :(S1)اول استراتژي  تمامشده و با زحم  طور مستمر اعمالامه بهـ رنـ ودن بـ بريطي چندين سال كشو اين استرات

شتي  ستقرار   قابل  يريمد درماني ونيروهاي بهدا شگاهي و مركزي موفق به ا ساختاري قبول دان مواردبروز در براي كنترليكنظام

ــاس .در دستورالعمل كن 7نگراس . اين استراتژي آيندههاي آتي شدهزوج جه  پيشگيري از بروز بتا تاالسمي ماژور در وني ـ

 اس .استانداردهاي مشاوره ژنتيك و مراقب  ارتقا يافتهاين استراتژي، 

شــدت  هبروز موارد در مقطع زماني محدود ب ,اجراي آنبا  اســ . و 1نگراين اســتراتژي گذشــته  :S)2(استتتراتژي دو 

ـه  ياف كاهش تغيير روش اجري اين استراتژي،دستورالعملاين .در كردندبسيار استقبالاجراي آن  ازها دانشگاه همين دليل،و ب

 يافته و و اجراي آن در يك مقطع زماني توصيه شده اس .

ستراتژي نيز :(S3)استراتژي سو    ــگذشت  اين ا س  هــ در زمان ازدواج،به دليلعدم آغاز غربالگري  يي را كههازوج ؛ونگر ا

ند ايگرآزمايش هاي شــناســايي زوجين در معرر خطر تاالســمي را به انجام نرســاندهتاالســمي در منطقه و يا به هر دليل د

 دهد. پوشش مي

 اس :عملياتي محور 1هاي برنامه همواره مبتني بر استراتژي تمام

 آموزش  .7

 الگري ـغرب هـايآزمايش .1

                                                           
1. Prospective  

2. Retrospective  



 آزمايش تشخيص ژنتيك .3

 ژنتيك يهمشاور .4

 مراقب  .5

 تحقيقات .1

 

 هدف كلي

 تاالسمي ماژور.پيشگيري از بروز بتا 

 

 اهداف اختصاصي
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 راهبردهاي مربوط به هدف اختصاصي اول:

 جغربالگري تاالسمي در زوج هاي متقاضي ازدوا .7

 غربالگري والدين بيماران مبتالي به تاالسمي ماژور جه  شناسايي زوج هاي واجد شرايط مراقب  ويژه ژنتيك .1

غربالگري تاالسمي در زوج هايي كه قبال به هر دليل)عدم آغاز غربالگري تاالسمي در منطقه،عقد غير ثبتي،برخي    .3

شور  سمي را   گروههاي اجتماعي خاص،افراد مهاجر،افراد خارجي مقيم در ك و ...( در زمان ازدواج آزمايش هاي تاال

 انجام نداده اند و در حال حاضر باردارمي باشند.

 

صي دو     صا )مراقب  ويژه زوج هاي ناقل تاالســمي شــناســايي شــده واجد شــرايط راهبردهاي مربوط به هدف اخت

 (:%711مراقب ، در سراسر كشور به ميزان 

 ده زوج هاي ناقل/مشكوك پر خطر تاالسميتقوي  انجام مراقب  ويژه تنظيم خانوا .7
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 بهداشت شهرستان مركزشرح وظايف 

 .دارد عهدههـــب هاي ژنتيك از جمله تاالسمي هـــامـــراي برنـــدر اج لي ومهميـــرستان نقش اصـــبهداش  شه زـــركـــم

اجراي مطلوب وصحيح برنامه در .ز اس ـــركـــوظايف اين م از هـــامـــايش برنـــنظارت و پ،وزشـــداي ، آمـــهماهنگي، ه

 اس :رح ذيل ـوظايف آن به ش ترينهممه ـبوده ك اـهبيماريارزه با ـپيشگيري ومب واحد يهعهدان نيز بهـشهرست

ــان، مـــركـــزرؤســـاي شبكه:متشكل ازشهرستان  هاي ژنتيكشوراي پيشگيري از بيماري تشكيل .7  ي بهداش  و درمـ

 ،انـداش  شهرستـبه

ــري و مبارزه با بيماري    ــوزش بهداش ، بهداش     سالم  جمعي  و خانواده ها، مسئولين واحدهاي پيشگيــ ، ارتباطات وآمــ

ي تاالسمي، مدير درمان، هــــاي غيرواگير، كارشناس برنامهو كارشناس مسئول بيماري جوانان ومــــدارس، گسترش شبكه

تان، ي تـاالسمي شهرس ي ويـژه هاي تاالسمي شهرستان، پـزشك و كـارشناس تيم مشـاوره   يآزمايشرئيس آزمايشگاه ويژه

ــزريق خون، كارشناس مسئول امور آزمايشگاه  ضا برحسب ضرورت شامل نمايندگانيها و ساير اعسرپرستار/ مسئول مركز تـ

ــرورش، ثب  اسناد و امالك، نيروهاينظامي و انتظامي، شوراي سياستگذاري سازمان      :هاياز اداره ر، گهاي بيمهآموزش و پــ

ستان، نماينده        سازمان تبليغات  شكي ا سازماننظامپز شكيقانوني، رئيس يامعاون سالمي، پز سمي، نم ا ايندگاني از ي انجمن تاال

هـاي محلي و درصـورت لـزوم نمايندگـاني از ي علميـه(، روزنـامـههـاي داراي حـوزههـاي علميه)مختص شـهرستانحوزه

ـرهنگي دانشگاه     ـا ف ـوزشي و ي ـا/ دانشكده معاون  آم ـاي علوم پزشكي، دانشگاه ه ـا/ دانشكده ه ـه وزارت   ه ـاي مربوط ب ه

 دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور و ... . هاي عالي،آوري، آموزشكدهعلوم، تحقيقات و فن

منظور مشارك  در راستاي سياستگذاري و ايجاد هماهنگي درون بخشي هاي اين شورا ساالنه و يا برحسب ضرورت به جلسه 

 شود. ميبخشي و ايجاد بستر مناسب جه  اجراي استاندارد برنامه تشكيلو بين 

 ري صدور ابالغ.پيشنهاد اعضاي شورا به رئيس شبكه و پيگي .1

 منظور:بخشي بههاي درونانجام هماهنگي .3

  هايي برفعال هاي آزمايشگاهي و نظارت ليس  چك مناسب و ...( وتكميل  كانتر، كي تجهيزمراكزآزمايشگاهي)سل   ▪

 هاي تاالسمي)برابر طرح و دستورالعمل مربوط(؛ي آزمايشويژه هايآزمايشگاه



 زريق خون جه :ي همكاري و هماهنگي با بخش تتوسعه ▪

 ؛  *اعالم موارد جديد بيماري ─

 ؛*ي كل موارد بتا تاالسمي ماژوراعالم ساالنه ─

 ؛*ي كل موارد فوت بتا تاالسمي ماژوراعالم ساالنه ─

 ي ژنتيك تاالسمي ؛درمـاني مشاورهبه مركز بهداشتي *راهنمايي و ارجاع والدين بيمـاران ─

ـوشه  ─ ـوق به     ي بايگاني تمامي فرم هاي مرتبط در پ ـوارد ف ـه.دق  در صح  و حسن اجـراي م ي عهدهجداگان

 سرپرستار/ مسئـول بخش تزريق خون اس .

 انجام مكاتبه با پزشكي قانوني استان جه  تسهيل در سقط قانوني جنين تاالسمي ماژور در زمان مشخص شده. .4

ــ ييدمايشگاهي تاالسمي و آزي مشاورهدرماني ويژهاعالم اسامي و نشاني مراكز بهداشتي .5 جه  انجام  3هاي مــــورد تــ

 ي ثب  اسناد و امالك شهرستان.هـاي تاالسمي هنگام ازدواج به ادارهآزمايش

 درماني ازجمله:هـاي آموزشي مرتبط با كاركنان بهداشتيانجام فعالي  .1

ــآم ▪ ــتو وزشـ ــامه دستورالعمل وجيهـ ــروز بتاتاالسمي برنـ ــري از بـ ــدر مجه  همكاران ماژور  ي پيشگيـ راكز ـ

 .اني)پزشك/ كارشناس/ كاردان/ بهورز(ـدرمبهداشتي

 .محيطيسطوح هاي مربوط وارسال آن به وفرم تكثيردستورالعمل ▪

ــست كارشناس  جه  شرك    ريزيبرنامه ▪ ــادي برنــ هاي و همكاران آزمايشگاه در برنامه مشاوره   تيم ، اعضاي امهــ

 آموزشي.

 ي تاالسمي.و صدور ابالغ جه  اعضاي تيم مشاوره تاالسمي يهمشاور يهژـدرماني ويبهداشتي مركز تعيين .1

 مي.ي تاالستعيين و ابقاي پـزشك موق  و مطلع در تيم مشـاوره درصـورت تقاضاي مرخصي از سوي پزشك مشاوره .3
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 داشتيتدرماني شهري/ پايگاه بهمركز بهداشتيوظايف 

بهداشتي  ايههو پايگا شهري درمانيز بهداشتيـ كارـ م، هرـ اني در سطح شـ درمات بهداشتيـ خدم يهـ ن سطح ارائـ اولي

 اس :شرح ذيل ه بتا تاالسمي ماژور ب بروزوظايف آنها درخصوص پيشگيري از هستند كه 

 .هدفهاي وزش گروهـكيد بر آمـ ردم با تـسطح آگاهي عموم م يارتقاآموزش و  .7

 

 هاي هدف شامل:گروه

 آموزان دبيرستان؛دانش 

 عنوان عوامل مؤثر در موفقي  برنامه؛سردفترداران ازدواج به 

 هاي درمعرر خطر.عنوان زوجشـده از هر سه استـراتژي بـههاي نـاقـل شناساييزوج 

 

ــهاي تاالسمي در آزمايشگاهويانجام آزمايشازدواج بهف شر ترغيب افراد در .1 ــت هايانجام آزمايش يهژـ االسمي قبالز ـ

 .تاالسمي يهمشاور يهدرماني ويژنقش مركز بهداشتي و اطالع رساني در خصوص 4هر اقدام

 يهداراي حوز هاينادر شــهرســتآموزش طالب  ن محلي واثر بر موفقي  برنامه)ســردفترداران، عاقدؤآموزش عوامل م .3

 .علميه(

ــتاره  .4 ــتن      خانواده  ي قرمز در دفترتنظيمدرج دو سـ ــكوك پرخطرو نوشـ زوج ناقل   »عبارت   مقابل نام زوجين ناقل/مشـ

 ي خانوار و دفتر تنظيم خانواده.ي دوم پوشهدر ستون مالحظات صفحه« تاالسمي/مشكوك پرخطر

                                                           
صله پس از اولين 1 سه  . قبل از هر اقدام براي ازدواج، يعني بالفا ساس عرف محلي( حتي قبل از اطالع   جل شنايي)برا ستان و يا    ي آ شنايان، دو دادن به بزرگان فاميل،آ

گيرد.هاي تاالسمي بايد انجامبرگزاري مراسم نامزدي و يا هرگونه اقدام ديگر، آزمايش  



از مركز  5تاالســمي جه  ارائه مشــاوره و آموزش الزم پس از درياف  فرم شــماره دعوت از زوجين جديد ناقل/پرخطر  .5

 بهداش  شهرستان.

 

 / پرخطر در بروز تاالسمي براساس الگوريتم مربوط.5هاي ناقلي زوجي فعال و ماهانهمراقب  ويژه .1

ــويق زوج .1 ــمي تش   هايمربوط به آزمايش يهنمنظوركاهش هزيبه درماني به برخورداري از خدمات بيمههاي ناقل تاالس

 .ولدـتشخيص ژنتيك و تشخيص پيش از ت

اول و  يهرحلـ تاالسمي جه  انجام م يمشاوره يهدرماني ويژز بهداشتيـ ركـ به م االسميـ اي ناقل تـ هزوج ارجاع .3

 بر اساس شرايط زوجين.PNDدوم

ــقط جنين تا هفته   پيگيري .9 ــمي   هاي ناقل   زوجبارداري در   71ي سـ ــمي ماژور    آنها  جنين  كه تاالسـ مبتال به تاالسـ

 اس .شده دادهتشخيص

يا تاالسمي  سالمآنها جنين 1PNDاس نتايج ـ راسـ ه بـ االسمي كـ اقل تـ اي نـ هزوجدر ارداري ـ ب يهمراقب  ويژي ادامه .71

 اس .دهـش دادهتشخيصمينور

منظورمشــارك  آنان در آموزش به بهداشــتيهاي درماني شــهري و پايگاهدر مراكز بهداشــتي ن بهداشــتييآموزش رابط .77

ــعموم جامعه با اول ــهوي  گروهـ هاي و پيگيري زوج مزدوجين قبل از آغاز غربالگري در شهرستانازدواج، شرفاي در ـ

 .اقل تاالسميـن

ــرغيب زوج .71 هاي مطمئن جه  پيشگيري از وقوع  هاي ناقل درخصوص اهمي  و ضرورت استفاده از روش   آموزش و تــ

 هاي ناخواسته.حاملگي

هايي كه ديگر به هيچ وجه ( در زوجVS-TLهـاي مطمئن و دائـمي پيشگيـري از بارداري)   تشـويق بـه استفاده از روش   .73

 تمايل به بارداري دوبارهندارند.

و انعكاس آن در ســتون  راقل تاالســمي در اولين بازديد خانوانهاي شــناســايي بيماران مبتال به تاالســمي ماژور و زوج .74

 .خانوار يهدـدوم پرون يحظات صفحهمال

                                                           
باشند و بايد مورد مراقبت قراربگيرند.. والدين بيماران اينترمديا زوج ناقل تاالسمي مي2  

  مراقبت ها و مراجعات افراد باشد تا از رفت و آمد مكرر زوج به مركز اجتناب گردد.دعوت از زوجين تا حد امكان بايد مطابق با ديگر 

  در اولين مراجعه زوجين در خصوص نحوه مراقبت زوج)مراجعه حضوري،تلفني يا ساير( نظرخواهي گرديده و مراقبت هاي بعد به
 .صورت روش توافق شده صورت مي گيرد



ــببيماري  تكميل فرم پيگيري .75   خانوار و مراقب يهقراردادن آن در پروند ،بيماران مبتال به تاالســمي ماژور تمامراي ـــ

ــكيد ب ، تBخصوص واكسن هپاتي    بهواكسيناسيون    يهپيگيري برنام:شامل  ماژور ماهانه از بيماران تاالسمي  ر نقش ــ

ي آهن اضافه كنندهداروهـــاي دفعموقع خون و هـــزريق بـــاالسمي و اطمينان ازتـــوارر تـــپيشگيري از عدرمان در 

 ....واقع الزم و ـتاالسمي و ارجاع در م يبيمارعوارر دسفرال، بررسي مـانند 

 ي جديدبـراساس فلوچارت مراقب .شـدههـاي بيماران شناساييپيگيري و مراقب  خـانواده .71

ي ژنتيككه در حال حاضر فرزند مبتال به تاالسمي ماژور نداشته    تيم مشاوره ن بيماران تاالسمي فوت شدهبه   ارجاع والدي .71

 و تمايل بـه داشتن فرزند دارند.

ــ  آزمايش   .73 ــرايط باردار)زوجيني كه به هر دليل در زمان        تمامزوج براي (MCHو  MCV)CBCدرخواسـ هاي واجد شـ

ان ـن زناا ازقبيل متخصصـهساير بخش يا ارجاع شده ازمراجعه كننده ونداده اند( ازدواج آزمايش هاي تاالسمي را انجام 

 خوراند مناسب.و ارسال پسكان عمومي، ماماهاي بخش خصوصي ـزشـو زايمان، پ

سايي زوج    ارجاع زوج .79 شنا ساس الگوريتم  سميمزدوج قبل از آغاز غربالگري)همچنين زوجيني كه  هايي كه برا هايناقل تاال

ــكوك به   به هر  ــتان ، زن و مرد هر دو مش ــهرس ــمي را انجام نداده اند( در ش دليل در زمان ازدواج آزمايش هاي تاالس

 ي تاالسمي.ي مشاورهدرماني ويژهتاالسمي مينور)سالمناقل( هستند به مركز بهداشتي

 .صورت فصلي بر اساس پرونده خانوار و شرايط مراقب  زوجينبه 1 يشمارهو ارسال فرم تكميل .11

 ان.ـز بهداش  شهرستـركـه مـب اتو پيشنهاد حلراه يهبندي مشكالت و ارائجمع .17

ـايگاني تمام   .11 ـزوه  كتابنگهداري و ب ـا، ج ـورالعمل  ه ـا، دست ـا و نامه ه هاي مديريتي دريافتي در آرشيو مركز بهداشتي ه

 درماني شهري/پايگاه بهداشتي.

 

 درماني روستاييف مركز بهداشتييوظا

 .هاي بهداش بتا تاالسمي ماژور در خانه بروزپيشگيري از  يهاي مربوط به برنامهسرپرستي و نظارت بر فعالي  .7

 هاي بهداش .خانهمورد نياز جه  هاي و فرمآموزشي  هـايهدستورالعمل و جزو ارسال .1

 .هاي پيشگيري از آنسطح آگاهي بهورزان در رابطه با بيماري تاالسمي و راه يارتقا يهريزي در زمينبرنامه .3

 گروه هاي هدف:كيد بر  روستايي باتيهاهي جامعـسطح آگ يارتقايهزي در زمينـريبرنامه .4

ي عهدههـا بهي پـزشك مـركـز بـوده و انجام فعاليتعهدههاي بهداشتي مسئوليت حسن اجـراي برنامه بـهدر مراكز شهري و پايگاه
 كاركنان بهداشت خانواده است.

 



 هاي هدف شامل:گروه

 آموزان دبيرستان؛دانش 

 عنوان عوامل مؤثر در موفقي  برنامه؛سردفترداران ازدواج به 

 هاي درمعرر خطر.عنوان زوجشـده از هر سه استـراتژي بـههاي نـاقـل شناساييزوج 

دليل در زمان هاي واجد شـــرايط باردار)زوجيني كه به هر زوج تمامبراي (MCHو  MCV)CBCدرخواســـ  آزمايش  .5

ــهساير بخش  ياهاي بهداش   شده از خانه ارجاع ازدواج آزمايش هاي تاالسمي را انجام نداده اند(  ن اا ازقبيل متخصص  ــ

 خوراند مناسب.و ارسال پسكان عمومي، ماماهاي بخش خصوصي ـزشـان و زايمان، پـزن

مزدوج قبل از آغاز غربالگري)همچنين زوجيني كه  هايناقل تاالسمي هايي كه براساس الگوريتم شناسايي زوج   ارجاع زوج .1

ــكوك به    ــتان ، زن و مرد هر دو مش ــهرس ــمي را انجام نداده اند( در ش به هر دليل در زمان ازدواج آزمايش هاي تاالس

 ي تاالسمي.ي مشاورهدرماني ويژهناقل( هستند به مركز بهداشتي تاالسمي مينور)سالم

 هاع بـ ارج و اي ناقل تاالسميـ هزوج يژهـ مراقب  وي ،هاي آموزشيدرخصوص فعالي هاي بهداش  پايش مستمر خانه .1

 غيره. وPNDاول و دوم  هـايهجه  انجام مرحل هنگام

بر اساس فـرم   ، ز بهداش  شهرستانـ ركـ ده از مـ شمعرفي /مشكوك پرخطر تاالسميلـ اقـ هاي نزوج مشخصات اعالم .3

 .پوشش جه  پيگيري و مراقب  ويژهاي بهداش  تح  ـهبه خانه5ي شـماره

هاي بهداش  تح  پوشش، رفع نواقص احتمالي و ارسال آمار صحيح از سطح خانه 1ي شمارههاي آماري گردآوري فرم .9

 بندي شده فصلي بـه مـركز بهداش  شهرستان.و جمع

ستقيم فرم      سال م شناس/ كاردان مركز بايد از ار ش  خودداري هاي بدريافتي از خانه 1ي شماره  كار نمايد و پس از رفع هدا

 نمايد.و ارسال به مركز بهداش  شهرستان اقدام 1ي بندي و نوشتن مجدد آن در فرم شمارهنواقص، نسب  به جمع

 ي جديد به خانه هاي بهداش  جه  مراقب  والدين بيماران بر اساس فلوچارت مراقب .شدهاعالم موارد شناسايي .71

 ز بهداش  شهرستان.ـركـبه م اتو پيشنهاد هـاحلراه يـهدي مشكالت و ارائـبنجمع .77

 هاي مديريتي دريافتي در آرشيو قسم  مربوط.ها و نامهها، دستورالعملها، جـزوهبايگاني و نگهداري تمام كتاب .71

 

 

 



 ي بهداشت هتخانف يوظارح تش

ـا خانه درماني در سطح خدمات بهداشتي يهاولين سطح ارائ ـاي  روست ـه     ه ـد ك ـداشتهستن وص ـ ا درخصـ ف آنهـ وظاي به

 درمـاني شهري/ پايگاه بهـداشتي اس .مشابه وظايف مركز بهداشتيبتا تاالسمي ماژور  بـروزري از ـگيـپيش

 

 

 

 

ــايي زوج ــناس ــميالگوريتم ش ــتان،عقد غير   در زوجيني كه به هر دليل هاي ناقل تاالس ــهرس ــروع غربالگري در ش )عدم ش

 ثبتي،برخي گروههاي اجتماعي خاص،افراد مهاجر،افراد خارجي مقيم در كشور و ...(

 زمان ازدواج آزمايش هاي تاالسمي را انجام نداده انددر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. آزمايش 1 CBC در زن   

 

80 <MCV MCH 80 ≥MCV> 27و/ يا   MCH≤ 27و  

ي ژنتیک جهت ي مشاورهدرماني ويژه. ارجاع به مركز بهداشتي3
ها براساس الگوريتم كشوريي آزمايشادامه  

. آزمايش 2 CBC در مرد   

 

80MCV <  > MCH 27و/ يا  

 

80MCV≥  27و MCH ≥ 

 

نیاز به اقدام ديگري 
 نیست

ي نظارت بـا مشاركت كارشناسان و ي پـزشك مركز و وظيفهعهدههاي بهداشت مسئوليت حسن اجـراي برنامه بـهدر خانه
ي بهورز است.عهدههـا بهي بهداشتي مـراكـز روستـايي بـوده و انجـام فعاليتهـاكـاردان  

 



ستند        .7 ضر باردار ه سمي را انجام نداده و در حال حا شوهردار كه به هر دليل در زمان ازدواج آزمايش هاي تاال تمام زنان 

شتي    71هــــاي اول بارداري)قبل از بايد در هفته شك مركزبهدا شك براي آنها    درماني هفتگي( به پز شوند و پز ارجاع 

ــواس  ــاف  نتيجهCBCدرخـ ــورتي كه اندكسCBCينمايد. پس از دريـ ــا در زن)درصـ ( MCH≥11وMCV≥31هـ

ــدود طبيعي         ــدكس كمتر از حــ ــه يكي يا هر دوانــ ــورتي كــ ــدام ديگر نيس ؛ ولي درصــ ــاز به اقــ ــد، نيــ باشــ

ـاشد)  خوراند جه  اطالع و پيگيري بعدي ي پسارائه شود.(،ضروري استشوهر نيز بررسي>11MCHو/ يا>31MCVب

 ضرورياس .

صورتي كه در  .1 شوهر، اندكس شده انجامCBCدر شد) ي مربوط به  (، MCH≥11و MCV≥31ها هر دو در حدود طبيعيبا

حدود طبيعي               ــوهر كمتر از  مذكور در شـ ندكس  يا هر دو ا يك  كه  ــورتي  ــ ؛ ولي درصـ قدام ديگري نيسـ به ا ياز  ن

ـد)  ـه      (، >11MCHياو/ >31MCVباش ـرع وق  جه  ادام ـد در اس ـاي ـر الگوريتم كشوري مراحل     ب ـراب ـررسي ب ي ب

 شونـد.هـاي تاالسمي بـه مركز مشاوره ژنتيك شهرستان ارجاعانجام آزمـايش

ـا شـوهر و يا هر دو باشـد، در مناطق روستايي از فرم ارجاع موجود در          .3 ـاع زن ي ـه ارج ـواردي كه نياز ب نظام در تمام م

 شـود.ميو در مناطق شهري به روال جاري اقدام شبكه استفاده

ستقيم )در زوجيني كه   ديده ميمتخصصان زنان و زايمان، پزشكان عمومي و ماماهاي آموزش     تذكر: توانندضمن آموزش م

احد بهداشتي محل سكون  تــــرين وبه هر دليل در زمان ازدواج آزمايش هاي تاالسمي را انجام نداده اند(، آنها را به نزديك

ـاع زوج به        هاي مذكور را انجامنموده و يا درصورت تمايل تمام فعالي ها ارجاعزوج ـه ارج ـاز نسب  ب ـد و درصورت ني دهن

 نماينـد.مركز مشاوره ژنتيك شهرستان اقدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي اتهايي زوجتاستهاي تاالسمي)جهت شنايشتا  آزمتل انجتراحتمكشوري مراحل مختلف الگوريتم 

 (ل تاالسميتناق

 اول  يهمرحل

 در مرد: CBCانجام آزمايش 

 باشد، نيـاز به اقدام ديگري نبـوده و گواهي ازدواج صادر مي گردد. ≤ MCH 11و  ≤ MCV 31اگر  ▪

 شود.ميدر زن انجام CBCباشـد، آزمايش  > 11MCHو/ يا  > MCV 31درصورتي كه  ▪

 

 ي دوممرحله

 در زن:  CBCآزمايش 

 باشد، نيـاز به اقدام ديگري نبـوده و گواهي ازدواج صادر مي گردد. ≤ MCH 11و  ≤ MCV 31اگر  ▪

ــزان   > MCH 11و/ يا  > MCV 31اگر ▪ ــد، ميــ ــه روش كروماتوگرافي ستوني در مرد و زن)هر دو(  1HbAباشــ بــ

 شود.ميگيرياندازه

 

 ي سوم مرحله

 توگرافي ستوني در مرد و زن:به روش كروما HbA1گيري ميزان اندازه

ــرد و زن هر دو   ▪ ــر در مـ ــوده،   1HbA 1<< 5/3اگـ ــل سالم تاالسمي بـ ــورت مرد و زن هر دو ناقـ باشد، در اين صـ

 شـود.ميي تاالسمي انجامي ويـژهبنـابـراين مشـاوره

ــه  1HbA≥ 1درصورتي كه  ▪ ــرد مشكوك بـ ــد، فـ باشد كه براي تشخيص قطعي الزم اس ، مي HbSو  C ،E ،Gباشـ

شـــود.بنابراين در اين مرحله بايستي با هماتولوژيس  منتخب برنامه الكتروفـــورز استات سلولـــز و سيتـــرات آگار انجام

 مشاوره گردد.

ـا هـر دو    ▪ ـا هـر دو در خصوص انجام آ    1HbA≥ 5/3اگر در يكي ي ـرد ي زمايش باشد، با توجه به شرايط موجود براي ف

 هاي تكميلي و/يا آهن درماني براي فرد تصميم گيري مي گردد.

 



 ي چهارممرحله

 انجام آزمايشات تكميلي/ آهن درماني

 در اين مرحله دو مسير ادامه بررسي براي زوجين وجود دارد:

 الف( انجا  آهن درماني

از قرص آهن و مقابله با عوارر بعد از انجام مشاوره و اطمينان از اينكه زوجين در خصوص چگونگي استفاده     .7

 شود.اند، قرص آهن تجويز ميآن كامال آگاه و مسلط شده

سي مي   .1 صرف قرص آهن، اندكس هاي خوني برر صو  پس از يك ماه م گرم  7رتي كه هموگلوبين فرد شود در 

بد، آهن درماني براي      يا ــي ليترافزايش  مه مي   1در دسـ ــاس    ماه ديگر ادا بد و تعيين تكليف زوجين بر اسـ يا

انجام شود. و در غير اين صورت بايد آزمايشات تكميلي    « الگوريتم كشوري مراحل انجام آزمايشات تاالسمي   »

شاور ژنتيك در    سط م سير        الكتروفورز هموگلوبين تو ساس نتايج الكتروفورز هموگلوبين تف شود. بر ا س   خوا

 آزمايشات انجام گيرد.

 

 ب( انجا  آزمايشات تكميلي

شتند مي      شاوره، تمايلي به درياف  آهن درماني ندا صورتي كه زوجينبعد از درياف  م سي     در  صي خود م شخ ر توانند با هزينه 

 آزمايشات تكميلي به شرح زير را انتخاب كنند.

س  كه  ا هر دوي زوجينآزمايشات تكميلي در اين مسير شامل الكتروفورز هموگلوبين و آزمايش فريتين براي     .7

 شود.توسط مشاور ژنتيك درخواس  مي

  در صــورتي كه هموگلوبينF  باشــد زوج مشــكوك پر خط هســتند. )و اگر  %3در هر دو نفر بيش از

صرفا جه        شد  شان گوياي فقر آهن با ضعي  فريتين اي شكي افراد آهن درماني   و رعاي  اخالق پز

 شوند.(مي

   در صورتي كه هموگلوبينF باشد و وضعي  فريتين    %3تر يا مساوي  در يكي يا هر دوي زوجين كم

ــه ماه آهن درماني انجام    ــد س ــان گوياي فقرآهن باش ــي مجدد اندكس ايش ــود و و با بررس هاي ش

 د.صورت گير« حل انجام آزمايشات تاالسميالگوريتم كشوري مرا»خوني،تكليف زوجين بر اساس 

≤ 5/3خوني فقر آهن در مردان شايع نيست، چنانچه در مرد در مناطقي كه كم  HbA2  5/3ولي در زن HbA2 > توان از درمان باشـد، مي 
يت نهايي زوج با هماتولوژيست منتخب مشورت نمود.نظر كـرد و جهت تصميم گيري در خصوص وضعفقر آهن مرد صرف  

 براي ايشان مورد بررسي قرار گرفته F دارند نيازي به آهن درماني نداشته و بايد هموگلوبين ≤MCV  و MCH≥ 55همچنين زوجيني كه 22

 و بر اساس جدول متقاطع تعيين تكليف شوند.

ها، درمان فقر دهد. تفسير آزمايشاول، دوم و سوم را براساس الگوريتم مربوط انجام تواند مراحلهاي تاالسمي ميي آزمايشآزمايشگاه ويژه
ي پـزشك مشاور است.عهـدههـاي تكميلي فقط بههـا در مـراحل بعدي)چهارم و پنجم( نظير درخـواست آزمـايشآهن و ساير اقدام  



ــد و انجام اين آزمايش تنها در موارد عدم پذيرش آهن درماني و             انجام آزمايش تكميلي فريتين براي تمامي افراد نمي باشـ

 وجود عجله در زوجين براي ازدواج مي باشد كه اين موضوع بايد با دق  مورد توجه قرار گيرد.

 

 در مسير انجا  آزمايشات تكميلي:يست مشاوره با هماتولو 

نجام تواند اين مشورت را به صورت تلفني به ا  در صورتي كه مشاور  ژنتيك نياز به مشورت با هماتولوژيس  داشته باشد مي       

شده           س  هاي منتخب مشخص و اعالم  شتي با هماتولوژي سط معاون  بهدا شورت تلفني بايد قبال تو ساند. روند اجرايي م بر

صورتي كه مشاوره ژنتيك به داليل خاص ارجاع حضوري زوجين را به هماتولوژيس  براي انجام آزمايشات تكميلي باشد. در 

شاور        ضروري بداند مي  صميم متخذه بايد از طريق م س ، ت شورت از هماتولوژي صورت بعد از اخذ م تواند اقدام نمايد. در هر 

 ژنتيك به زوجين اعالم شود.

 

  ايشان   شوند و وضعيت فريتين  ز مسير آزمايشات تكميلي بررسي مي   شيوه پيگيري زوجني كه ا

 گوياي فقرآهن باشد و نياز به آهن درماني دارند:

شاور مي    شك م صدور گواهي ازدواج اين گروهاقدام نموده و همزمان آهن درماني را جه       پز سب  به  شاورهن تواند بعد از م

ــعي  زوج در پايان درمانبه  زوجين  ــورت پيگيري زوج بعد از انجام آهن درماني و طبقه بندي نهايي وض آغاز نمايد.در اين ص

شان را به تيم مراقب            ضرورت اي شان حق ندارد تا تعيين تكليف قطعي و  شد و اي ستان مي با شهر شاوره ژنتيك  عهده تيم م

 باشد.درخصوص موارد خاصعي  نهايي زوج در اين قسم  سه ماه مي  معرفي نمايند. )مدت زمان قابل قبول براي تعيين وض 

 و استثنا حداكثر تا شش ماه بايستي تعيين وضعي  نهايي صورت گيرد. نحوه پيگيري زوجين تلفني خواهد بود.(

 :نتيجه بررسي زوج 

ــندكه در اين صــورت اقدام ديگري الزم نبوده و گواهي ازدواج   يكي .7 ــالم مي باش صــادر يا هر دو فرد س

 گردد.مي

 گردد.باشند كه در اين صورت مشاوره ويژه تاالسمي انجام ميهر دو ناقل بتا تاالسمي مي .1

 وجود دارد.پرخطر مشكوك كم خطر و مشكوك نياز به بررسي بر اساس جدول شناسايي زوج  .3

گردد كه زوج و زوجه در صورت ناقل تاالسمي شدن نيز قطعا توجه به اين نكته بسيار مهم مي باشد كه اين اقدام در صورتي پيشنهاد مي
در صورتي كه تصميم گيري نهايي درخصوص ازدواج منوط به نتايج نهايي آزمايش ها باشد بايد گواهي تصميم به ازدواج داشته باشند.

 ازدواج فقط در صورت تعيين وضعيت نهايي زوجين صادر گردد.

 



 پنجم يهمرحل

 پرخطرمشكوك كم خطر و بررسي بر اساس جدول شناسايي زوج مشكوك 

  ــورتي كه يكييا هر دو فرد در گروه بندي جدول مذكور در گروه ــمي قرار  كم خطردر ص در بروز تاالس

زوج صورت گرفته و به زوجين توضيح داده مي شود كه احتمال     گيرند مشاوره ويژه در خصوص وضعي    

ــمي در فرزندان آنها پايين مي     ــاوره كامل، زوجين با تكميل فرم        بروز تاالسـ ــد لذاپس از انجام مشـ باشـ

شاوره نيازي به اعالم     « زوجين كم خطر» شوند و در پايان م س  منتخب برنامهمعرفي مي  به هماتولوژي

 نمي باشد.گواهي انجام مشاوره براي زوج تكميل و در مركز بايگاني مي گردد.اين زوج به تيم مراقب  

 

    در بروز تاالسمي قرار گيرند   پر خطردر صورتي كه زوج در گروه بندي جدول مذكور در گروه مشكوك

به تيم  5مشاوره ويژه تاالسمي صورت گرفته و همانند زوجين ناقل تاالسمي اقدام و زوج با فرم شماره       

 ب  معرفي مي گردد.مراق

 

 

 

 

نتايج آزمايش ها ناقل بتا تاالسمي تشخيص نكته:در صورتي كه زوجين مشكوك كم خطر آزمايش هاي ژنتيك را انجام داده و بر اساس 
.به تيم مراقبت معرفي مي گردد توسط هماتولوژيست منتخب،« زوجين كم خطر»ين با تكميل فرم داده شوند زوج  

 

هاي ناقل تاالسمي صددرصد نيست و  برخي موارد نظير حساسيت اين الگوريتم در شناسايي زوج HbH،silent Thal ß برخي انواع ،
شود.نميها، تاالسمي اينترمديا و ... شناساييهموگلوبينوپاتي  

 



 

 در زنCBCانجام -2

MCV≥80 وMCH≥27

عدم نياز 
به پيگيري

MCV≥80 وMCH≥27

بررسي مجدد وضعيت زوج

يكي يا هر دو نفر داراي 
 طبيعيHbA2اندکس ها و 

 براي زوج به روش کروماتوگرافي ستونيHbA2انجام  -3

 در مردCBCانجام -1

انجام مشاوره 
ويژه زوج مشكوک 

کم خطر 
عدم ارجاع به ) 

)تيم مراقبت

انجام مشاوره 
ژنتيک وارجاع به 

تيم مراقبت

نياز به بررسي بر اساس جدول -5
شناسايي زوج مشكوک کم خطر و پرخطر 

زوج مشكوک پرخطر در بروز 
بيماري تاالسمي

زوج مشكوک کم خطر در بروز 
بيماري تاالسمي

MCV<80 يا /وMCH<27

MCV<80 يا  / وMCH<27

7>HbA2>3.5در زوج 

درمان فقر آهن/ انجام آزمايش هاي تكميلي -4

الگوريتم کشوري مراحل انجام آزمايش هاي تاالسمي
(جهت شناسايي زوجين ناقل بتا تاالسمي)

HbA2≤3.5در يك يا هردو نفر 

زوج ناقل بتا تاالسمي



تبصتره ها و نكات مهم در خصتوا الگوريتم كشتوري غربالگري بتاتاالستمي و ستاير قستمت هاي       

 اجرايي برنامه

 

          سير آزمايش ها و شاوره ژنتيك افرادي را براي تف سمي، تيم م شگيري از بروز بتاتاال شوريپي در برنامه غربالگري ك

 فرد در قسم  پذيرش ثب  گرديده و احراز هوي  شده باشد.انجام مشاوره مي پذيرند كه مشخصات 

 

        ستانهاي با شيوع كم يا متوسط تاالسمي ، بايستي آزمايش زوجين در همان روز مراجعه انجام گردد .در  CBCدر ا

در MCHو/يا MCVاين استانها ابتدا نمونه خون از مرد تهيه شده و بررسي مي گردد. درصورت پايين بودن ميزان 

 از زن نمونه خون تهيه شده وآزمايش انجام مي شود. مرد،

 

        در استانهاي پر شيوع در مراكزي كه تراكم مراجعه كننده پايين مي باشد همانند استانهاي با شيوع متوسط و پايين

روز  اقدام مي گردد ولي در مراكز با بار مراجعه باال كه امكان انجام آزمايش در همان روز مقدور نبوده و آزمايش در     

 و/يا  MCVديگر انجام مي گردد هم زمان از مرد و زن نمونه خون تهيه شــده و در صــورت پايين بودن ميزان  

MCH.در مرد ، نمونه خون زن بررسي مي گردد 

 

  ــده در آزمايشــگاه  براي انجام بايســتي به اندازه اي باشــد كه در صــورت نياز به   CBCحجم نمونه خون تهيه ش

از همان نمونه خون اوليه)با حفظ شرايط نگهداري( استفاده گردد و از نمونه گيري مجدد     براي فرد، 1HbAبررسي 

 اكيدا خودداري شود.



 

 

 

 تكميلي شامل موارد زير اس : هاي آزمايش 

 

 .فريتين 

  شامل بررسي( الكتروفورز هموگلوبينHbF.) 

 

        صي( براي انجام آزمايش هاي تكميلي)فريتين و صو شگاه مرجع)دولتي و/يا خ ستان حداقل يك آزماي در هر ا

ستانها به                 شهر شگاه غربالگري  سال نمونه از آزماي شرايط ار س   شود كه الزم ا شخص مي  الكتروفورز( م

 آزمايش ها براي آزمايشگاه غربالگري مهيا گردد.آزمايشگاه مذكور و درياف  جواب 

  

 

 

 

 

  2در صورت نياز به تعيين ميزانHbA  براي فرد، هزينه انجام آزمايش از فرد دريافت مي گردد و نبايد هزينه اين
 آزمايش در زمان نمونه گيري اخذ گردد.

 

 2HbA  در تمامي مراحل اين الگوريتم به روش كروماتوگرافي ستوني انجام مي شود . روش الكتروفورز براي تاييد
 نتايج حاصل از روش ستوني استفاده شده و در شرايط موجود بعنوان روش جايگزين پيشنهاد نمي شود.

 

  ،در استان هايي كه غربالگري سيكل سل براي زوج ها انجام مي شودCBC  حالليت براي هر دو نفر )زن و و تست
براي مرد ، زن از بررسي خارج نشده و بايستي  MCHو  MCVمرد( انجام مي گردد و با نرمال بودن اندكس هاي 

 هر دو نفر از نظر ناقل بودن تاالسمي بررسي گردند.

 

ها و جوابدهي نهايي به مراجعين مسئوليت تمامي آزمايش هاي انجام شده در آزمايشگاه مرجع تعيين شده، دريافت نتايج آزمايش

باشدلزوماً به عهده آزمايشگاه غربالگري تاالسمي شهرستان مي  



   س  يك هماتولوژ ستان الزم ا ستبه عنوان  در هر ا س  ي صورت      هماتولوژي شده و در  شخص  منتخب برنامه م

ضوري    شاوره ح ستان      لزوم براي انجام م شان ارجاع گردند.در مطب،كلينيك يابيمار ضوري زوجين به اي /غيرح

شتغال   س  محل ا شاوره ژنتيك اولوي  درنظر      هماتولوژي سوي مركز م شده از  س  براي زوجين ارجاع  ، الزم ا

 گرفته شده و فقط يك هزينه ويزي  از زوج اخذ گردد.

 

  نهايي در خصوص وضعي  منتخب نبايد  تولوژيس  هماتكميلي و يا توسط  ،آزمايشگاه  در آزمايشگاه غربالگري  

بايد پزشك مشاور را براي انجام مشاوره نهايي راهنمايي نمايد.  هماتولوژيس  منتخب) زوج ها اظهار نظر شود

 (.دگردپزشك مشاورتسهيل مي  توسط و راهنمايي زوج شدهگانگي در اظهارنظرها اين شرايط مانع بروز چند

 

 هاي قبل از ازدواج كه از سوي مركز مشاوره ژنتيك صادر مي گردد )به شرط استفاده از       گواهي انجام آزمايش

 باشد.فرم استاندارد( در تمامي دفاتر عقد استان قابل پذيرش مي

 

  صورتي كه زوج شاوره مراجعه ننمايند تمامي   بعد از مراجعه و انجام آزمايش ي در سه ماه به مركز م ها، بيش از 

 ددا تكرار مي گردد.مراحل براي زوج مج

 

صورتي كه نتايج آزمايش   شد مي        CBCدر  سترس با شگاه به دقت ثبت گرديده و قابل د سط آزماي تو

 توان از نتايج آزمايش هاي قبلي براي بررسي وضعيت زوجين استفاده نمود.

 

 نكته:

 

         ست منتخب برنامه اجتناب نموده و ابهام هاي ستي حتي االمکان از ارجاع زوجين به هماتولوژي شاور ژنتيک باي شک م پز
يم هماتولوژيست منتخب ( ارجاع مستقموجود را بصورت تلفني يا مکاتبه اي با ايشان مطرح نمايد و در صورت نياز)با نظر 

 پس از انجام آزمايش هاي تکميلي و رويت آن توسط پزشک مشاور ژنتيک صورت گيرد.

 

         لمي و ع مشورتي تصميم گيري نهايي درخصوص وضعيت زوج بر عهده پزشک مشاور ژنتيک بوده و هماتولوژيست نظر
ستان اعل         شهر شاور ژنتيک  شک م صورت مکتوب به پز ست منتخب  م مي نمايد.تاکيد ميخود را به  گردد که هماتولوژي

ضعيت          صوص و شده اعلم نموده و از اعلم نظر درخ ضعيت زوجين ارجاع  صوص و برنامه فقط نظر علمي خود را در خ

 و غيره اجتناب نمايد."ازدواج مانعي ندارد"يا "ازدواج بلمانع است"ازدواج زوج ، مانند 

 

 



 

  1≤ 1اگرHbA  باشد، فـــرد مشكوك به بيماريHbS،HbG  ،HbE ،HbC  اس  كه براي تشخيص قطعي

سيترات آگار انجام      سلولز و  ستات  س  الكتروفورزا س  ها به شود، بنابراين زوج الزم ا  برنامه منتخب هماتولوژي

 شوند.ميارجاع

 

 نظر نمود.توان از درمان فقر آهن در مردان صرفهايي كه آنمي فقر آهن در مردان شايع نيس  ميدر منطقه 

 

  1≥ 5/3ها در مرد ميزان از حال  درصورتي كه در يكيHbA  1< 5/3و در زنHbA    ــان ــد، درمــ ــاشــ بــ

ــوني فقر آهن در مردبا توجهكم موازين ذكر شده در اين دستورالعمل انجام    به راهنماي درمان فقر آهن و خــ

 شود.

 

  درصورتي كه در اولينCBC ــرد كم ــون بوده و مقدار فـ ــد، ميHg≤ 3خـ ــوان از اندازهباشـ مجدد  گيريتـ

1HbAنظر كرد.ي چهارم الگوريتم( صرف)در مرحله 

 

         سمي شاوره ويژه تاال سان اقدام مي گردد )م سمي ، يك شكوك پرخطر در بروز تاال -در مورد زوجين ناقل و م

 (PNDارجاع جه  انجام – 5معرفي به تيم مراقب  با فرم شماره -تشكيل پرونده-تكميل تعهد نامه

 

   شكوك كم خطر ضعي  زوج انجام مي    براي زوجين م شاوره درخصوص و شاوره براي   م شود و گواهي انجام م

جه   « زوج كم خطر»گردندبلكه با تكميل فرم     گردد ولي زوجين  به تيم مراقب  معرفي نمي  آنها تكميل مي  

 شوند.تشخيص قطعي به هماتولوژيس  برنامه معرفي مي

 

  ــي و انجام آزمايش ــكوك كم خطر پس از بررس ــ  منتخب، ناقل بتا  هاي الزوج مش ــط هماتولوژيس زم توس

 تاالسمي و يا ناقل آلفا


