
یتاالسمي شعارها

GET INVOLVEDسهیم شو -

تحلیل علل بروز بتا تاالسمی ماژور و بمنظور جلب حمایت و همکاري زوجین ناقل وساین شعار براسا( 
ارتقا سطح همکاري زوجین تحت مراقبت  و با مشکوك پرخطر تاالسمی براي تکمیل پوشش غربالگري و

خانواده هاي ایشان در شناسایی زوجین در معرض خطر  وافزایش هدف تبلیغ اهمیت مشارکت بیماران و 
.)همکاري افراد تاثیرگذار محلی در جلب همکاري زوجین تحت مراقبت تنظیم شده است

.در پیشگیري از بروز بتاتاالسمی ماژور سهیم شو-
.ارزان و ساده ولی درمان آن مادام العمر و پرهزینه می باشدتاالسمیپیشگیري از -

یک فوریت خاموش است اگر امروز دست به کار نشویم فردا دیر استتاالسمی-
رهایی یابیمتاالسمیبا یکبار آزمایش خون یک عمر از-
قبل از هرگونه اقدام براي ازدواج خصوصا پیش از عقد شرعی با انجام آزمایش خون در مراکز دولتی -
.نمائیمپیشگیري تاالسمی ماژورمجاز از تولد کودك مبتال به -

پیشگیري بهتر از درمان است کدامین راه را انتخاب می کنیدتاالسمیدر بیماري-
تاالسمیمیثاق با یکدیگر براي پیشگیري از تولد کودك جدید مبتال به-
آنچه می جوئیم زنده ماندن نیست ،زندگی با کیفیت است:شعارانجمن تاالسمی ایران -
،بهره مندي از بهترین امکانات پزشکی و درمانی و زندگی تاالسمیارحق هر بیم:شعار انجمن تاالسمی خراسان -

باکیفیت است
.جلوگیري کنیمتاالسمیبا آزمایش خون قبل از ازدواج از تولد فرزند مبتال به -
.اقدام نماییدتاالسمیبراي داشتن فرزندان سالم قبل از تدارك مراسم ازدواج به انجام آزمایش -
.ماژور پیشگیري کنیمتاالسمیز ازدواج از متولد شدن فرزند مبتالبه با آزمایش ساده قبل ا-
.جلوگیري نمائیدتاالسمیبا یک آزمایش خون ساده قبل از ازدواج از تولد فرزند مبتال به -
.انجام آزمایش خون قبل از ازدواج استتاالسمیاصلی ترین پیشگیري از -
.بکاهیدتاالسمیمان بیماران مبتال به با انجام آزمایش قبل از ازدواج ازهزینه هاي در-
یک وظیفه انسانی و تاالسمیآزادي درانتخاب همسر حق مسلم همه است ولی پیشگیري از تولد فرزند مبتالبه بیماري-

.همگانی است
.یک وظیفه انسانی وهمگانی استتاالسمیپیشگیري از تولد فرزند مبتالبه بیماري -
.هیچ نوع خطبه عقدي انجام نشودتاالسمیقبل از انجام آزمایش هاي ،قانون ووجدان انسانی حکم می کند-
.سهیم باشیمتاالسمیمبتالبه بیماري باانجام آزمایش هاي قبل از ازدواج درپیشگیري از تولد فرزند-
انجام آزمایشات قبل از ازدواج ، راهی به سوي سالمت خانواده-
قبل ازازدواجبا انجام آزمایشات ،تاالسمیزندگی بدون -
با انجام آزمایش هاي قبل ازازدواجتاالسمیپیش بسوي زندگی بدون-


