مقذمه:

نشانه ها وعالئم:

یک تیواری خًَی ارحی اظت کِ ازطریق
ازدٍاد پذرٍهادر ظالن ًاقل (هیٌَر)تِ ًعل
تعذهٌتقل هیشَدٍهیساى ترٍز آى دردٍرٌط

ایي تیواری چْرُ خَد را حذاکخر٣ -٦هاُ پط از
تَلذ ًشاى هی دّذ.
 رًگ پریذگی ًَزاداى

یکعاى اظت.تیواری تِ دلیل ًقص در ظاختِ

ً ارظائی در رشذ

شذى گلثَلْای قرهسخَى ایزاد هی شَد.تِ

 اظْال

ّویي دلیل تیواراى دچار کن خًَی شذُ ٍترای



اداهِ حیاتً،اچار تِ تسریق هرتة خَى هی
تاشٌذ.
انواع تاالسمی:
ایي تیواری تراظاض ایٌکِ چٌذ شى هعیَب تِ
ارث ترظذتِ دٍگرٍُ تقعین هی شَد:

طحال ٍکثذ

 زردی ًاشی ازلیسگلثَلْای قرهس
 تسرگ شذى اظتخَاًْای فک ٍصَرت

 کوی رشذ
 تاریخچِ خاًَادگی
 تشخیص آزهایشگاّی

 کاّش اشتْا
 خعتگی ٍتیحالی
 تٌفط کَتاُ طی فعالیت

 تاالظوی هاشٍر

 تشخیص آظیة شٌاظی

تعتِ تِ شذت ٍضعف ظیعتن ّای غرتالگری

ً وًَِ ترداری از هغس اظتخَاى

درکشَرّای درگیر کٌترل هی شَد.

بیماری:

تشخیص:

 تاالظوی هیٌَر

شًتیکی درآزهایشات قثل از ازدٍاد،شیَع آى

عوارض شایع

 رادیَگرافی

 زردی
 تشکیل ظٌگْای صفراٍی
 تسرگ شذى کثذٍطحال
 تغییرشکل صَرت
عفًَتْای شذیذکِ تاعج تشذیذ کن خًَی
هیشَد

درمان:
ًَع خفیف :درهاى خاصی ٍرَد ًذارد

فعالیت بیماران:
ّیچ دلیلی ًذارد کِ تیوارهثتال تِ تاالظوی از

ًَع هتَظط :درصَرت عذم ًیاز تِ خَى درهاى

اًزام فعالیتْای فیسیکی کِ تَاًائی اًزام آى را

خاصی ًذارد

دارد یا عالقوٌذ تِ اًزام آى تاشذ هٌع گردد.

ًَع شذیذ:

درهَرد فعالیتْا تاپسشک هعالذ هشاٍرُ تِ عول
آیذ.



تسریق خَى



هکولْای فَالت

افراد تعییي شَد.



درهاى افسایش غیرطثیعی آّي

درهَارد زیر ًیاز تِ تَرِ ٍیصُ اظت

روشهای جراحی:
)1ترداشتي طحال
تْتراظت طحال تعذ از4-٦ظالگی اًزام شَد.

هیساى فعالیت تراظاض ٍیصگی ّای تیواری

تاالسمی ومراقبتهای آن

کدBR/EP/037:

 تسرگ شذى طحال ًارظائی قلثی پَکی اظتخَاى -راًٌذگی

 یک هاُ قثل ازاترداشتي طحال ازٍاکعي
پٌَهَکَک اظتفادُ شَد.
تسریق ٍاکعي آًفلَاًساترای تیوار هفیذاظت.
)2پیًَذهغس اظتخَاى
هی تَاًذ ترای ترخی از تیواراى اًزام شَد.
 اّذا کٌٌذُ هوکي اظت از فاهیل ّای ًسدیک یا
یک غریثِ تاشذ.

منابع:

ترًٍر-ظَدارث ،تیواریْای خَى

واحذآموزش همگانی
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