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نقش شمادر و پیشگیري از بروز بتاتاالسمی ماژورکشوريدر برنامههاي متقاضی ازدواجچگونگی غربالگري زوج

ارتقاء سطح همکاري زوجین تحت مراقبت استانتکمیل پوشش غربالگري زوجین و 

در بین خانواده هاي ایرانی رایج است و چون این مرحله بعنوان یک مرحله رسمی تشکیل ،ثبت ازدواج ، به عنوان یک واقعه مهم زندگی
. نظر تاالسمی سود بردتعیین وضعیت زوجین ازلذا از این گلوگاه میتوان براي شناسایی افراد ناقل و، بارداري است خانواده و

اع در برنامه کشوري پیشگیري از تاالسمی ، زوج ها بعد از مراجعه به دفترخانه براي ثبت ازدواج ، به آزمایشگاه هاي غربالگري تاالسمی ارج
یج آزمایش هاي انجام نتااز انجام مراحل مشخص شده در الگوریتم کشوري ، آزمایش هاي تاالسمی را انجام وآزمایشگاه بعد. داده می شوند

این تفسیر براساس تیم مشاوره ، پزشک مسئول تفسیر آزمایش ها است ودر.شده را براي تفسیر به تیم مشاوره ژنتیک ارجاع می دهد
.صورت می گیردزوجین مشکوك پرخطر/ شناسایی زوج هاي ناقل تاالسمیبراي الگوریتم کشوري 

، سفارشات مقام معظم رهبري و حمایت دولت محترم جمهوري اسالمی ایران بالخص دین مبین اسالمبا عنایت به تأکید مؤکد ادیان الهی
مطابق وقانونی هر فرد به شمار می رود از امر ازدواج ، هیچ منعی براي ازدواج زوجین وجود نداشته و آزادي در انتخاب همسر حق مسلم و

و ارائه گواهینامه انجام آزمایشات به دفاتر ازدواج جزو ضوابط  لین تاالسمی در هنگام ازدواج مصوبه هیئت وزیران ، انجام آزمایشات تشخیص ناق
در هریک از مراحل غربالگري یک یا هر دو نفر متقاضی ازدواج ) غیر ناقل ( سالم بودن دراین راستا هرگاه. و الزامات اجباري تلقی گردیده است

انجام آزمایشات تکمیلی و یا آهن درمانی ( با انتخاب یکی از روش هاي پیشنهادي در غیر اینصورت . مجوز ازدواج صادر خواهدشد، محرز گردد
و بعد از طی تمام مراحل قانونی مطابق دستورالعمل کشوري، براي زوجین توسط تیم مشاوره ژنتیک مستقر در شهرستان )ماه 6از یکماه تا 

. گواهی ازدواج صادر می شود

ن ناقل تاالسمی و زوجین مشکوك پرخطر ، تحت مشاوره هاي تخصصی و ویژه قرارگرفته  و ضمن دریافت آموزش هاي بدیهی است زوجی
با روش هاي پیشگیري از بارداري و نحوه داشتن بارداري ایمن ، انجام آزمایش ،الزم در خصوص بیماري تاالسمی و اهمیت پیشگیري از آن

در مراکز جامع آشنا شده و...جنین مبتال  و قانونی ، مراحل سقط ) ام بارداري 10اري و هفته قبل از بارد( هاي تشخیص پیش از تولد 
.قرار می گیرندو پیگیري هاي فعال تحت مراقبسالمت، پایگاه ها و خانه هاي بهداشت ، 

زوجین در شرف -کارکنان بهداشتی و درمانی ( اجراي برنامه هاي آموزشی و باز آموزي در سطوح و صنوف مختلف براي گروه هاي هدف 
، ، همکاري سازمان هایی چون آموزش و پرورش  ، صدا و سیما و ) ... عموم مردم و-عاقدین محلی -طالب-سربازان -دانش آموزان - ازدواج

ها در رعایت قانون انجام آزمایشات قبل از همچنین ارگانهاي مرتبط ازجمله ، ادارات ثبت اسناد و امالك و دفترخانه هاي ازدواج تحت پوشش آن
استانداري ، ( مسئولیت پذیري و افزایش همکاري افراد تاثیر گذار  سیاسی - ازدواج قبل از جاري کردن صیغه عقد و به ثبت رساندن ازدواج

ان شناسایی شده و خانواده هاي آنها در مشارکت بیمار- ...)اعضاي شوراي شهر وروستا، ریش سفیدان و( و محلی ... ) فرمانداري و شوراي شهر
در پیشبرد اهداف سالمت کشور و ازجمله برنامه پیشگیري از بروز بتاتاالسمی اجراي صحیح برنامه وجلب همکاري زوجین تحت مراقبت ، قطعاً

.رهنمون خواهد بوداستان ، و هدف پیشگیري از بروز این بیماري در 1397ثر بوده و مارا در محقق کردن شعار سال ؤممخصوصاًماژور

.باشیدسهیم ؛ حتی شما هم می توانید پس در تکمیل پوشش غربالگري زوجین و ارتقاء سطح همکاري زوجین تحت مراقبت استان 
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