بيماري تاالسمی رابيشتر بشناسيم
تبالسوی اصثیوبسیّبی طًتیکی است کِ دس اثش آى ّوَگلَثیي خَى ثِ دلیل کوجَد پشٍتئیي سبختبس طجیؼی خَد سا اص
دست دادُ ٍّوَگلَ ثیي هؼیَة قبدس ثِ اکسیظى سسبًی هطلَة ثِ اػضبء ثذى ًوی ثبشذکِ ثب تَجِ ثِ آثبس ثیوبسی دس ثذى
اص خفیف تب شذیذ تقسین ثٌذی هی د
شَى
-1تاالسمیمينور(خفيف) :دس ایي حبلت کوجَد پشٍتئیي ثِ حذی ًیست کِ ثبػث اختالل دس ػولکشد ّوَگلَثیي
گشدد .یک فشد هجتال ثِ ایي ثیوبسی ثِ جض یک کن خًَی خفیف دس ثشخی هَاسد ،هشکل دیگشی سا تجشثِ ًخَاّذ کشد
-2تاالسمی متوسط:دس ایي حبلت کوجَد پشٍتئیي دس ّوَگلَثیي ثِ اًذاصُای است کِ هٌجش ثِ کن خًَی ًسجتبً شذیذ
ٍ اختالالت قبثل هالحظِای دس سالهت فشد هی شَد.
شذی تشیي فشم تبالسوی هیثبشذ کِ کوجَد شذیذ پشٍتئیي دس ّوَگلَثیي
- 3تاالسمیماژور(شديد):ایي هشحلِ د
هٌجش ثِ یک کن خًَی شذیذ تْذیذ کٌٌذُ صًذگی هیشَد ٍ فشد ثِ اًتقبل خَى هٌظن ٍ هشاقجتّبی پضشکی فشاٍاًی
ًیبصهٌذ هیگشددٍ.الذیٌی کِ ّشدًٍفششبى داسای ثیوبسی تبالسوی هیٌَس(خفیف) هی ثبشٌذ اهکبى ثشٍصثیوبسی تبالسوی
هبطٍس (شذیذ) دسفشصًذاًشبى ٍجَدداسد
درمان تاالسمی شديد :شبیؼتشیي دسهبى ثشای تبالسوی شذیذتضسیق خَى است .هؼوَال ّشثیوبستبالسوی شذیذ
جْت اداهِ صًذگی خَد ّش دٍ یب سِ ّفتِ ثِ تضسیق خَى ًیبصداسًذ .ایي تضسیق ثبهشکالت ٍدسدّبی فشاٍاًی ّوشاُ هی
ثبشذکِ هؼوَال ّضیٌِ ّبی سٌگیٌی ًیض دسثشداسد.
پيشگيري ازتاالسمی شديد :دس حبل حبضش هَثشتشیي ساُ پیشگیشی اص ثشٍص ثیوبسی تبالسوی شذیذ،غشثبلگشی ایي
ثیوبسی دس سطح جبهؼِ ٍشٌبسبیی ٍالذیي هجتال ثِ تبالسوی خفیف هی ثبشذ.ثشای ایي هٌظَس دس ایشاى ثشًبهِ کشَسی
غشثبلگشی تبالسویتَسط هشاکضثْذاشتی دس حبل اًجبم هیثبشذ.ثشاسبع ایي ثشًبهِ اصکلیِ داٍطلجیي اصدٍاج آصهبیشبت
تشخیصی الصم قجل اصػقذ گشفتِ شذُ ٍثذیي تشتیت ٍالذیي هجتالثِ تبالسوی خفیف شٌبسبیی ٍتحت هشاقجت ٍهشبٍسُ ّبی
الصم قشاسهی گیشًذ ػالٍُ ثش ایي ثبپیششفت ػلن پضشکی ،خَشجختبًِ دسحبل حبضش اهکبى تشخیص ثیوبسی تبالسوی
شذی دسجٌییي دسطَل ثبسداسی اهکبى پزیش هی ثبشذ کِ ثشای ایي هٌظَس هی ثبیست ٍالذیي هجتال ثِ تبالسوی خفیف
د
دس2هشحلِ یکی قجل اصثبسداسی ٍیکی دسحیي ثبسداسی (تبّفتِ 16ثبسداسی) جْت ا ًجبم آصهبیشبت طًتیک ثِ آصهبیشگبّْبی
سٍص ثیوبسی تبالسوی اقذاهبت ریل ثبیذ اًجبم گیشد:
هشاکضثْذاشت هشاجؼِ ًوبیٌذ لزا ثِ هٌظَس پیشگیشی اص ة
 - 1جَاًبى سا تشَیق ًوبیید تب قجل اص اصدٍاج آصهبیش خَى سا اًجبم دادُ تبٍضؼیت آًْب اصًظش تبالسوی هشخص گشدد.

 - 2صٍج ّبی هجتال ثِ تبالسوی خفیف سا جْت اًجبم ثوَقغ آصهبیشبت طًتیک ُة هشاکضثْذاشت اسجبع ٍتشَیق ًوبییذ.
شبكه بهداشت ودرمان درميان -واحدمبارزه بابيماريها

