
 ثِ  
 ًبم  
ذسا 

93اردیبهشت  کارشناس آزمایشگاه رفرانس غربالگری–اسدی :  تهیه و تنظیم  1



:تْیِ ٍ تٌظین 
آسهبیشگبُ کبرشٌبس -ا سذی فزحٌبس                             

ًَساداىآسهبیشگبُ رفزاًس غزببلگزی             

:بب تشکز اس
جٌبة آقبی دکتز سزگیش ٍرطٌیبى                             

کبرشٌبس هسئَل اهَر آسهبیشگبُ ّب                              
هعبًٍت بْذاشتی داًشگبُ ایزاى                               
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:  ّسف 

آهَظـ  اؾتبًساضزّبی نحیح  ًوًَِ گیطی    

ٍتبثیط آى زض ًتبیح  آظهبیكبت غطثبلگطی ًَظازاى       
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  هقسهِ
  تَلس ثسٍ زض مِ پصیطز هی اًدبم تكریم ثیوبضیْبئی خْت ًَظازاى، غطثبلگطی آظهبیكْبی

  هی زضهبى قبثل ٌّگبم  ظٍز تكریم ثب ٍلی ثبقٌس ًوی تكریم قبثل ملیٌینی ًؾط اظ
  اٍل هبُ چٌس تب  ٍحتی ثطؾٌس ًؾط ثِ عجیقی تَلس ظهبى زض ًَظازاى  مِ ثبقٌسّطچٌس

  .ثبقٌس ًساقتِ ٍاضحی فالئن اؾت هوني

 ثِ خلَگیطی ًَظازاى هیط ٍ هطه شٌّی، هبًسگی فقت اظ غطثبلگطی آظهبیكْبی قطٍؿ ثب
 ًَظازاى اظ ثؿیبضی خبى ٍ گطزیسُ هطتفـ ًَظازاى خسی ثیوبضیْبی ،فَاضو آهسُ فول

  .اؾت یبفتِ ًدبت خْبى ؾطاؾط

  ٍالسیي خْت مِ فطٌّگی ٍ اًؿبًی فبعفی، تجقبت ثط فالٍُ شٌّی هبًسُ فقت ًَظاز یل
  .ًوبیس هی تحویل خبهقِ ثط ًیع ضا گعافی ثؿیبض ّعیٌِ ظًس هی ضقن ذَز

  اًؿبى یل ثبفث ًدبت آظهبیكگبُ تَؾظ زضؾت خَاة ٍاذص ًوًَِ تْیِ زض نحیح فولنطز
. قَز هی هطه ٍحتی فطز زض شٌّی هبًسگی فقت ثطٍظ ثبفث آى ٍثطفنؽ
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  ٌِثبتَخِ ثِ پیكطفتْبی فلن پعقنی زض ؾبلْبی اذیط اهنبًبت هتقسزی زض ظهی
قٌبؾبیی فلل هرتلف ثیوبضیْبی غیط ٍاگیط ثِ ٍیػُ ثیوبضیْبی غسز ٍهتبثَلیل  

.زض ًَظازاى ثِ ٍخَز آهسُ اؾت
  
  ثبقٌبؾبیی فلل ثیوبضیْب اهنبى هساذلِ ثِ هَقـ ،خْت تكریم ثیوبضیْب

.ٍپیكگیطی اظ فَاضو آًْب فطاّن هی قَز
  
 ینی اظ ایي ضٍقْبی هساذلِ ،آظهبیكبت غطثبلگطی ًَظازاى اؾت.
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1960قطٍؿ ثطًبهِ غطثبلگطی ًَظازاى زض خْبى                                
پطفؿَض گبتطی     

                                                    1384ازغبم ثطًبهِ زض ؾیؿتن ؾالهت مكَض                         
1384          

زضایي ثطًبهِ ؾِ ثیوبضی من مبضی هبزضظازی تیطٍئیس ،فٌیل متًََضی  
.  ثطضؾی هی قَز G6pDًٍقم آًعین 
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:من مبضی هبزض ظازی تیطٍییس

ینی اظ فلل هْن فقت  هبًسگی شٌّی زض ًَظازاى اؾت تكریم ظٍزٌّگبم ثِ زلیل من ٍغیط اذتهبنی ثَزى                       
فالئن ثبلیٌی زض ضٍظّبی اٍل نَضت ًوی گیطز ٍهٌدط ثِ ثطٍظ اذتالالت هْن زض ؾیؿتن فهجی هطمعی ٍاؾنلتی    

.هی قَز مِ اظ هْن تطیي آًْب فقت هبًسگی شٌّیؿت 

:فٌیل متًََضی 

ثِ فلت تدوـ فٌیل آالًیي زض ثسى ایدبز هی قَز فٌیل آالًیي یل اؾیس آهیٌِ ضطٍضیؿت مِ ثطای ؾبذت  
پطٍتئیي زض ثسى ثِ مبض هیطٍز ایي اؾیسآهیٌِ ،تَؾظ آًعین فٌیل آالًیي ّیسضٍمؿیالظ تدعیِ هی قَز اگط هقساضایي  
آًعین یب مَفبمتَضآى زض ثسى من ثبقس هَخت تدوـ  فٌیل آالًیي زض هبیقبت ثسى قسُ، هتبثَلیعم عجیقی ضا هرتل  

 .پطفقبلیتی ّوطاُ ثبحطمبت ثی ّسف ٍتكٌح اظ زیگط فالئن ثیوبضیؿت .ًوَزُ ٍهَخت نسهبت هغعی هی قَز 

 
:G6pDنقض آنشیى 

 
 

G6pD نقض آنشیىG6pD ( فؿفبت زّیسضٍغًبظ 6گلَمع)  آًعیوی اؾتنِ هَخت اؾتحنبم گلجَل قطهع زض هقبثل
هَاز امؿیساى  هی قَز موجَز آًعین هَخت هی قَز مِ گلجَل ّبی قطهع فطز زض هَاخِْ ثب ثقضی زاضٍّب ٍ ثقضی  

هَاز ذَضامی ًؾیط ثبقال اظ ثیي ثطًٍس مِ ایي اهط ثبفث ثطٍظ ظضزی ،هكبّسُ ذَى زض ازضاضٍزضهَاضز قسیس هٌدطثِ  
.هطه هی قَز 
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 تَلس هی ثبقس 3-5ظهبى اًدبم ًوًَِ گیطی ثیي ضٍظّبی.

الظم ثِ شمط اؾت اگط ًَظاز ثقس اظ ایي ظهبى ًیع هطاخقِ مطز ثبیس  
.ًوًَِ گیطی غطثبلگطی اًدبم قَز  
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:ؾبفت اظ ظهبى تَلس اًدبم قَز 72ثِ فلتْبی ظیط، ًوًَِ گیطی ًجبیس قجل اظ 

o ثبال ضفتي هَقت ًٍبگْبًیTSHپؽ اظ تَلس ثِ زلیل تغییط قطایظ هحیظ .

o خْت ذٌثی قسىTSHفجَضی اظ خفت.

 
oثِ ًَظاز فطنت مبفی ثطای ذَضزى قیط زازُ قَز زض غیطایي نَضت اهنبى

. ٍخَززاضزPKUهٌفی مبشة تؿت      
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 :تجييشات ً يهشًيات يٌرد نياس بزاي نًٌنو گيزي
 
  النست يكبار يظزف 
   پنبو 
   70انكم ايشًپزًپانٌل  % 
  گاس استزيم 
 تخت نًٌنو گيزي يخظٌص 
 پاكت 
 كيسو پالستيكي 
 (  بخاري ً–ىيتز )ًسيهو گزو كننذه ... 

 حٌنو 
 دستكش يكبار يظزف 
سيفتي باكس 
 فزو ىاي يخظٌص 
  پايو يسطح(RACK )جيت خشك كزدٌ نًٌنو ىا 

سطم سبانو درب دار 
 يخچال 
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.الًؿت ّب فوَهب ٍؾبیلی ینجبض ههطف هی ثبقٌس:الًست

:  اًَاؿ هرتلف ایي ٍؾیلِ قبهل
ٍ  ( زٍ ٍخْی)، الًؿت  (چْبض ٍخْی)الًؿت هقوَلی

.  ؾیفتی الًؿت هی ثبقس

:مٌتطل میفی الًؿت
تبضید ههطف  

ًحَُ ثؿتِ ثٌسی 
ًقغِ یبثی هحل انبثت ؾَظى

حدن ذَى 
ًحَُ آظازؾبظی ؾَظى

هیعاى ضطثِ
mm2    ،mm2/4فوق (blade,  needle)ًَؿ ًیسل 
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ٍیِػگی مبضت گبتطی 

 خٌؽ ذبلم ؾلَلع تْیِ قسُ ّیچ ًَؿ هبزُ  ذبضخی یب آضتیفنت ًساضزاظ.

هثل یل لَلِ تویع آظهبیكگبُ فول هی مٌس چیعی ضاثِ ذَى اضبفِ یب من ًوی مٌس.
     
ثِ لحبػ زاقتي هَاز ًگِ زاضًسُ ،اظ آلَزگی قبضچی یب ثبمتطی خلَگیطی هی مٌس.

      
 هیلی هتط3زض ٍاحس ؾغح حدن هقیٌی اظ ذَى ًگِ هی زاضز  لنِ ذَى  ثِ قغط
هینطٍلیتط10هیلی هتط هقبزل حدن 5هینطٍلیتط ذَى ٍلنِ  ثِ قغط 5هقبزل حدن      
.ذَى هی ثبقس      

  ثبیس زاضای ًبم تَلیس مٌٌسُ)هی ثبقس  903زپیپزٍاتويفیلتهٌبؾت تطیي ًَؿ آى
فسم ثنبضگیطی  فیلتطّبی زیگط ًیع اظ ضطٍضیبت                (قوبضُ ؾبذت ٍتبضید اًقضبءثبقس      

.ًوًَِ گیطی نحیح هی ثبقس
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     ایي مبغص ّوبًغَض مِ ذبلم اؾت تب لحؾِ ًوًَِ گیطی ّن ثبیس ذبلم
.  ثوبًس مطم ،پَزض زؾتنف التنؽ هی تَاًٌس تساذل ایدبز مٌس

  خٌؽ مبغص زض توبم ؾغَح آى افن اظ زاذل زٍایط ٍقؿوتْبی ذبضج زٍایط
.  ینؿبى اؾت  لصا اظ قؿوتْبی حبقیِ ّن هی تَاى اؾتفبزُ مطز

 اظ قطاض زازى عَالًی هست مبغص ضٍی هیع ثِ ؾجت اهنبى آلَزگی تَؾظ
.گطزٍغجبض ؾَؾل ٍحكطات  ثبیس اختٌبة ًوَز 

 ِؾجت ایٌنِ ایي مبغص قجنِ ای اظ الیبف اؾت ٍثِ                           ث
عطظ ذبنی ؾبذتِ قسُ مِ ذَى ثِ ضاحتی زاذل آى پرف  

لصا اظ ذطاـ زازى      .هی قَز لصا ًجبیس تحت فكبض قطاض گیطز
.ضطثِ ظزى ،تبمطزى آى ثبیس ذَززاضی قَز
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:ٍیِػگی مبغص  فیلتط هٌبؾت 

 ؾبل هی ثبقس 2فوط مبضتْبی غطثبلگطی چبح قسُ  عَل.

 ضربهت موتط ٍیب ثیكتط اظ حس ًطهبل ًجبقس.

زض هقطو ًَض ٍحطاضت ،گطزٍغجبض آلَزگی ثب ؾَؾل ٍحكطات ًجبقس  .

 زض توبؼ ثب زؾت قطاض ًگطفتِ ثبقس.  

 ثٌسی ثبیس عَضی ثبقس مِ هبًقی ثطای گؿتطـ ذَى ًجبقس  ٍثؿتِ ٍچبحًَؿ خَّط.

فكبض ظیبز ثِ مبغص ٍاضز ًكسُ ثبقس  .

    ثِ عَضملی ّطچِ فیلتط پیپطّبی هَخَززض هطامع ًوًَِ گیطی ثب فیلتطپیپطّبی
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 ثِ زلیل  .زضخِ ثبقس10ترت ًوًَِ گیطی ًَظاز ثب یس ثبقیت
.ایٌنِ پبی ًَظاز ثبیس پبییي تط اظ ؾغح قلت ثبقس

  

 20-25زهبی هحل ًوًَِ گیطی ثبیس زض زهبی هٌبؾت ثیي  
.زضخِ حفؼ قَز
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.                                                 تنویل فطم پصیطـ -1
ٍ ذَاًب زض ؾِ ًؿرِ  فطم پصیطـ ثبیس ثهَضت مبهل 

.تنویل قَز

 اّویت ایي فطم زض چگًَگی تنویل ًٍحَُ اضؾبل آى ثؿیبض هْن اؾت.

:تغبثق هكرهبت ًَظاز ثب هكرهبت هٌسضج زض فطم ًوًَِ گیطی•
.      قبل اس شزيع ومًوٍ گيزي شمبرٌ َبي فزم پذیزش  ي کبرت خًوي را تطبيق دادٌ ي اس یکسبن بًدن آوُب مطمئه شًید 

.اطميىبن اس یکسبن بًدن شمبرٌ َب بسيبر مُم است

مس اذتهبل زازُ قسُ ثجت  زقیق ًبم ٍ ٍظى ًَظاز ، تبضید ٍؾبفت زقیق تَلس ، تبضید ًوًَِ گیطی ٍ •
ًَظاز،قوبضُ توبؼ ٍالسیي ٍهحل ًوًَِ گیطی،ثجت ؾبثقِ ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى ،فلت ًوًَِ گیطی هدسز  ثِ

.ثجت هكرهبت ًَظازضٍی مبضت گبتطی  ثبیسثب ذَزمبضاًدبم قَز•
 .هساز ثجت قَز ثِ فلت پرف مطثي اهنبى تساذل زض ًتیدِ آظهبیف ٍخَززاضز اگطثب  
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ىيچگٌنو آيادگي خاطي بزاي انجاو آسيايش غزبانگزی ًجٌد نذارد. 
 
جيت نًٌنو گيزي نياس بو ناشتا بٌدٌ نٌساد نيست  . 

 
 در عًم ديذه شذه است کو ًقتی نٌساد تاسه شيز خٌرده ً سيز است         
 . نًٌنو گيزی راحت تز انجاو شذه ً پاشنو پا بيتز خٌٌ يی دىذ       
      

 
 فقط با خٌدكار نٌشتو شٌد( کاغذ فيهتز )يشخظات نٌساد رًي كارت گاتزي  .

. هوٌَؿ اؾت... ذَزًَیؽ، هساز ٍ  استفاده اس رًاٌ  نٌیس،   
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.اًتربة هحل ًوًَِ گیطی-2

  قؿوت ّبقَض ظزُ هٌبؾت تطیي هحل
.ثطای ًوًَِ گیطی اؾت

  هغلقب اظًوًَِ گیطی اظ مف پبقٌِ ،قَؼ مف پب ،اًگكتبى پب ثِ زلیل
.آؾیت ثِ افهبة ،تبًسًٍْب ٍ غضطٍف ذَززاضی قَز 

تصمط هْن  :
زض نَضتی مـــــِ ًوًَِ گیطی اظ هحل الًؿت ظزُ قسُ اًدبم ًكساظ 
ظزى الًؿت هدسز زض ّوبى هحل ،ذَززاضی ٍ هحل هٌبؾت زیگطی  

.خْت ًوًَِ گیطی اًتربة قَز
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ثِ ّط زلیلی مِ اهنبى ذًَگیطی اظ پبقٌِ پب ٍخَز 
ًساقتِ ثبقس،ذًَگیطی اظ ًطهِ زؾت ثطاثط قنل ظیط  

نَضت هی گیط
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.گطم مطزى هحل ًوًَِ گیطی -3
                        41آى اظ  زهبی مِهطعَة هحل ًوًَِ گیطی ضا ثب پبضچِ  

.ًوبییسگطم  زقیقِ 5تب  3ًجبقس ثوست  ثیكتطزضخِ 
    
    

%70ایعٍپطٍپبًَل تویع مطزى هحل ًوًَِ گیطی ثب النل  -4

اؾتطیل یب اخبظُ زّیس  پبك مطزى اضبفِ النل تَؾظ گبظ  
زض غیطایي نَضت ثِ .النل اضبفی ضٍی پبی ًَظاز ذكل قَز

.ترطیت هی قَزTSHفلت تساذل ًوًَِ ثبالنل 

.
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.ؾَضاخ ًوَزى پبی ًَظاز ثب الًؿت اؾتطیل -5

زض ثطاثط اٍلیي ضفلنؽ ًَظاز هقبٍهت ًنٌیس   
.ایي ثِ حفؼ آضاهف ًَظاز مول هی مٌس      

پؽ اظ خبضی قسى ذَى، قغطٓ اٍل ضا پبك    
.مطزُ اخبظُ زّیس قغطُ زیگطی قنل گیطز    

93اردیبهشت  کارشناس آزمایشگاه رفرانس غربالگری–اسدی :  تهیه و تنظیم  23



.توبؼ اٍلیي زایطُ مبغص فیلتط ثب قغطُ تكنیل قسُ -6

  اخبظُ زّیس قغطُ ثعضگی اظ ذَى قنل ثگیطز مبغص گبتطی
ضا  ثب قغطُ ذَى توبؼ زّیس ٍلی اظ توبؼ مبغص ثب پَؾت                                

مف پبذَززاضی قَز ایي هٌدط ثِ فسم اقجبؿ مبضت گبتطی
فلت فسم ینؿبًی اًساظُ لنِ پكت ٍضٍی  )اظذَى هی قَز  

(مبضت

  ثطای تكسیس خطیبى ذَى اعطاف هحل الًؿت ظزى ضا
.هیتَاى ثغَض هالین ٍ هتٌبٍة هبلف زاز

  اظ فكبضزازى پبقٌِ ًَظاز ثِ زلیل ذطٍج هبیـ هیبى ثبفتی
.ٍتساذل زض ًتبیح آظهبیف ذَززاضی قَز 

 زض ّط زایطُ فقظ یل قغطُ ذَى قطاض زّیس.
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قطاض زازى قغطُ ّبی ثقسی ذَى ضٍی زایطُ ّبی ثقسی  -7
.6عجق هطحلِ 

     
ضا  زٍثبضُ   7-4اگط خطیبى ذَى ًَظاز قغـ قس هطاحل 

.تنطاض مٌیس

  ُثقس اظ ًوًَِ گیطی ،پبی ًَظاز ضا ثبالتط اظ ؾغح ثسى قطاض زاز
زقیقِ ضٍی هحل ذًَگیطی گصاقتِ  5گبظ اؾتطیل ضا  ثِ هست     
ٍثب زؾت فكبض زازُ، اظ ظزى چؿت هقوَلی زض هحل ذَى گیطی      
ثسلیل احتوبل ثطٍظ حؿبؾیت پَؾتی ذَززاضی قَز،      
.هگط ایي مِ چؿت هرهَل زض اذتیبض ثبقس     
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.قطاض زازى مبغص فیلتط ثغَض افقی  -8
   
ؾبفت    3مبغص فیلتطحبٍی ذَى ضا ثغَض افقی حساقل ثِ هست     

.خْت ذكل قسى قغطات ذَى زض هحلی ذكل ٍ تویع قطاض زّیس
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:ذكل مطزى مبغصضٍی ؾغح افقی 

فسم ضفبیت ثبفث ثِ ّن ذَضزى ثبالًؽ ؾلَل  
.ٍپالؾوب هی قَز
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شزایط خشک کزدٌ نًٌنو

ثقساظ ًوًَِ گیطی ٍقطاضزازى قغطُ ضٍی مبغص فطنت زّین تبًوًَِ ذكل قَز لصا
.ًجبیسآى ضاثالفبنلِ زاذل پبمت گصاقت 

:SAFEقطاضزازى ًوًَِ زض هحیظ     

        زٍض اظ حطاضت ٍ ًَض هؿتقین

       ضعَثت  زٍضاظ

          زٍض اظ گطزٍغجبض ،آلَزگی ثبحكطات

          20-25زضخِ حطاضت
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  هست ظهبى الظم ثطای ذكل قسى ثؿتگی ثِ هیعاى
ؾبفت ظهبى ،هَضز  3ضعَثت هحیظ زاضز  حساقل  

.ًیبظ اؾت

  حتوب ثبیس فطنت زّین تب ًوًَِ ذكل قَزؾپؽ
.آى ضازاذل پبمت گصاقت
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.اضؾبل ًوًَِ ثِ آظهبیكگبُ غطثبلگطی -9
    
ًوًَِ تْیِ قسُ ضا ثِ ّوطاُ فطم تنویل  

ؾبفت ثِ آظهبیكگبُ  24قسُ ؽطف هست 
.غطثبلگطی اضؾبل مٌیس

 

93اردیبهشت  کارشناس آزمایشگاه رفرانس غربالگری–اسدی :  تهیه و تنظیم  30



 ٍاضؾبلقطایظ ًگْساضی 
غیط اظ قطایظ اؾتبًساضز تْیِ ٍذكل مطزى ًوًَِ ،قطایظ اؾتبًساضز ًگْساضی ٍ اضؾبل تبظهبى اضؾبل ثبیؿتی  

.ضفبیت قَز 

.  ًوًَِ زض ظهبى ًگْساضی تب اضؾبل  ٍحتی ظهبى اضؾبل ثبیس زض قطایظ اؾتبًساضز ثبقس            

      ٍگطهبی قسیس ثبقسزٍض اظ ؾطهب  .
      زٍض اظ ًَض هؿتقین آفتبة ثبقس .
      زٍض اظ ضعَثت ثبقس.
       ثبؾغَح زیگط زضتوبؼ ًجبقس.
       (.تحت فكبض ًجبقس.)ثطضٍی ّن اًجبقتِ ًكسُ ثبقس

        ضعَثت ًٍَض آفتبة ؾجت فینؽ قسى ًوًَِ ٍفسم اؾترطاج ذَى  هی گطزز.

        زضمَتبّتطیي ظهبى هوني ثِ آظهبیكگبُ اضؾبل قَز                                    .
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:ًوًَِ ّبی قبثل قجَل

 ایي قغطُ زٍضضیع اؾت. اؾتفبزُ قَز گبتطی مبضتزض  ًببیذاظ قغطُ اٍل ذَى      .
.  مبضت ّبیی مِ اظ قغطُ اٍل تْیِ ًكسُ اًس قبثل قجَل هی ثبقٌس

قنل ًوًَِ ثبیس زایطُ ثبقس  .

 هیلی هتط ثبقس 5قغط لنِ ذَى ثیف اظ  .

لنِ ذَى اظ زٍ عطف ینؿبى زیسُ قَز  .

زٍ لنِ ضٍی ّن ًجبقس  .

زض یل زایطُ ثیف اظ یل لنِ ًجبقس  .

مبضت ّب آغكتِ ثِ هَاز ذبضخی ًجبقٌس.
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ذَى ثبیس فقظ ینجبض ٍفقظ ثط یل ضٍی مبغص ّطقغطُ 
گصاقتِ قَز 
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Properly collected specimen
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Circles not filled
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Folds and creases through
the blood circles
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هقیبضّبی ضز ًوًَِ 
.هقساض ًوًَِ ثطای اًدبم آظهبیف مبفی ًیؿت - 1
.  قجل اظ ایٌنِ مبغص فیلتط اظ ذَى پط قسُ ثبقس 

.یب ذَى ثِ پكت مبغص ًفَش مٌس ، مبغص ثطزاقتِ قَز

مبغص فیلتط قجل یب ثقس اظ ًوًَِ گیطی تَؾظ زؾت یب-2

.مطم ز ؾت،زؾتنف یب پَزض زؾتنف آلَزُ قَز

.  اضؾبل ًوًَِ ّب قجل اظ ایٌنِ مبهال ذكل قًَس  -3

:تساذل لنِ ّبی ذَى  -4
.قطاض زازى لنِ ّبی ذَى اظ زٍ عطف مبغص فیلتط•

.  الًؿت ؾیفتیغیط اظ  الًؿتیاؾتفبزُ اظ •
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هقیبضّبی ضز ًوًَِ
:آلَزُ قسى ًوًَِ  یبقسى  ضقیق -5
.ظزى الًؿتفكبض ٍ هبلف ثیف اظ حس هحل •
آلَزُ قسى مبغص فیلتط ثب زؾت یب زؾتنف یب هَازی•

هثل النل ، آة ، پَزض زؾتنف التنؽ یب مطم زؾت      
.ثِ ٌّگبم ًوًَِ گیطی یب قجل اظ آى     

 
:اعطاف ًوًَِ  ؾطهیؽبّط قسى حلقِ  -6
.ظزى  الًؿتپبك ًنطزى النل اضبفی ضٍی پَؾت قجل اظ •
.مطهْبی زؾت یبآلَزُ قسى مبغص فیلتط ثب النل •
.فكطزى ثیف اظ حس هحل ًوًَِ گیطی•
.مبهل ذكل ًكسى ًوًَِ ّب•
 
:قسى ًوًَِ  الیِچٌس  یبقطاض زازى ذَى لرتِ قسُ  -7
.زایطُ یلّن زض  ضٍیقغطُ ذَى  چٌسیيگصاقتي •
.لنِ گصاضی اظ زٍ عطف مبغص فیلتط •
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 ینی اظ ضایدتطیي من ثَزى حدن ًوًَِ گطفتِ قسُ ثطضٍی مبضت گبتطی
.هٌبثـ ایدبز ذغب زض ثرف قجل اظ تدعیِ هی ثبقس

 
پطًكسى زایطُ•

فسم اقجبؿ مبضت  •

 هیلیوتط  5ثب تَخِ ثِ ایٌنِ قغط لنِ ذَى هَضز ًیبظ زض اًساظُ گیطی فٌیل آالًیي
.  هی ثبقس، پطمطزى زایطُ اظ ذَى ثؿیبض هْن ٍ ضطٍضی اؾت

مَچل ثَزى لنِ ذَى هٌدط ثِ اذص ًتیدِ موتط اظ هقساض ٍاققی هی قَز    .
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 لنِ یل ؽطف زض ّب اؾیس آهیٌَ تَظیـ زض تفبٍت ثبفث مِ فَاهلی
:گطزز هی ذًَی
 ثبقس هی 903زپیپزٍاتويفیلت ٰ آى ًَؿ تطیي هٌبؾت) مِ پیپط فیلتط ًَؿ

( غلؾت مٌٌسُ تقییي ذًَی لنِ ؾبیع یب)ذَى حدن
ضعَثت
ِچبح پطٍؾ
ظ زض ّب گبتطی مبضت قطاضزاقتي فكبض تحت فلت ثِ مِ) ذَى خصة ظهبى           

      لنِ قسى الیِ الیِ ٍثبفث گطزز هی عَالًی آى ظهبى ًٍگْساضی تَلیس ظهبى
( قَز هی ذَى
 (...ٍ ثبگطزٍغجبض آلَزگی ٍ ضعَثت هیعاى ًؾط اظ) مبغص ًگْساضی هحل
َُپیپط فیلتط ضٍی ثط ذَى تلقیح ًح

ًیي اظ ًوًَِ آالثب گلجَلْبی لیع قسُ زاضای هقبزیط ثیكتطی فٌیل ًوًَِ ای )ّوَ لیع
لیعًكسُ اؾت   
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احتوبل ظیطا قَز افوبل ثیوبضؾتبى زض ثؿتطی ًَظازاى ثب اضتجبط زض ثبیس ظیبزی زقت  
  ایي ثَزى " مبشة هٌفی " ٍیب ثَزى " مبشة هثجت " ّوچٌیي ٍ غطثبلگطی قسى فطاهَـ
.ظیبزاؾت ثؿیبض ًَظازاى

ثِ ثیوبضؾتبًی اظ اًتقبل ٍ ذَى تطاًؿفیَغى ، هرتلف زاضٍّبی ههطف قبًؽ ًَظازاى ایي 
ِ ؾبظ هی تَاًٌس مِ زاضًس ضا زیگط ثیوبضؾتبى   اًدبم هَاضز اظ ثقضی زض .ثبقٌس هؿئل
ِ گیطی     .زاضز ضطٍضت (پب پبقٌِ اظ) هدسز ًوًَ

     

    ثتبزیيذَى ٍ یب زاضٍّبیی هبًٌس زٍپبهیي ٍ یب قؿتكَ ثب  ٍیبزض نَضت تعضیق ؾطم
.ؾبفت پؽ اظ تعضیق اًدبم هی گیطز72 گیطیًوًَِ         
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ِ گیزی ًَبت اٍل(1 ًوًَ

ِ گیزی اس پبشٌِ پبی ًَساد بستزی در رٍسّبی  تَلذ 3-5ًوًَ

ِ گیزی ًَبت دٍم( 2 ًوًَ
ِ گیزی اس پبشٌِ پبی ًَساد بستزی در رٍسّبی  تَلذ 8-14ًوًَ

دستَرالعول غزببلگزی در ًَساداًی کِ در بخش ّبی بیوبرستبى بستزی ّستٌذ 
ِ شزح سیز است  : ب
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سهبى هزاجعِ هجذدتَضیحبتهَارد تکزار در ًَساداى

ّفتگی  37ًَسادی کِ قبل اس ًَساد ًبرس1
هتَلذ شذُ ببشذ

ّفتگی تکزار  10-6-2ّفتِ 
شَد  

-10)ّفتِ دٍم تَلذ ًَسادگزم2500ًَساد ببٍسى سیز 2
(رٍسگی15

-10)ّفتِ دٍم تَلذ ًَسادگزم4000ًَساد بب ٍسى ببالی 3
(رٍسگی15

ًَساد بب سببقِ هظزف دارّبی  4
..کَرتیکَاستزٍییذّْب،دٍپبهیي)خبص

...

-10)ّفتِ دٍم تَلذ ًَساد
(رٍسگی15

-10)ّفتِ دٍم تَلذ ًَسادًَساد دٍ قلَ یبچٌذ قل5َ
(رٍسگی15

ًَساد ببسببقِ بستزی  ***6
دربیوبرستبى

تشریق  -خظَطب تعَیض خَى
تغذیِ خَراکی ٍریذی بب  -سزم

...              هَاد کن پزٍتئیي ٍ
(جْت توبم آسهبیشبت)

یک ّفتِ پس اسسهبى هزخض  
شذى

ًوًَِ دٍم ًٍبهِ ارجبع بِ  اسزع ٍقتدارًذ TSH:5—PHE:4کِ ًَساداًی 7
پششک

ّفتکی6در هبدر پیش سببقِ تیزٍییذ دارد8

پذر ٍهبدر ٍخَاّز ٍبزادر ًَساد  ًَساداًی سببقِ فبهیلی دارًذ9
سببقِ بیوبری اتَایویٌَدیسیش

ّفتگی6در 

ّفتگی6درًَساداًی کِ سٌذرم داٍى دارًذ10
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ببسپبس  
فزاٍاى 
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