یکتجربه
یک درس
بهروز پورصفر
کارشناس مسؤول واحدپیشگیری
ومبـارزه بـا بیمـاریهـای بـروجن
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
طاهره گلشاهی
کـارشنـاس مـسـؤول سـالمـت و
بهداشتخانواده ومدارس بروجن
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

کتبی مسؤولیت و عواقب آن را پذیرفتند!
بــا ای ــن وجـــود واح ــده ــای بــهــداشــت خ ــان ــواده و
پیشگیری و مبارزه با بیماریها به دنبال راه چارهای
مؤثر بودند و در نهایت با هماهنگی بین بخشی با
اداره بهزیستی شهرستان و یکی از خیران هزینه کامل
فراهم و مادر برای انجام آزمایش به اصفهان اعزام شد و
متأسفانه جنین از نظر بتا تاالسمی ماژور مثبت تشخیص
داده شد که بعد از طی مراحل قانونی اقــدام به سقط
و پیگیری انجام شد وخوشبختانه از تولد نوازد مبتال به
تاالسمی ماژور پیشگیری به عمل آمد .همه ما به این واقفیم
که اگر پیگیریها در زمان گرفتن رضایتنامه زوج متوقف
میشد ،تولد یک نوزاد مبتال به بیماری تاالسمی ماژور موجب
وارد آمدن خسارت های روحی و اجتماعی به خانواده و جامعه
میشد .پس باید گاهی گامهایی فراتر از وظایف قانونی در جهت
منافع خانواده و اجتماع برداشته شود و در چنین مواردی تنها به
انجام شرح وظایف اکتفا نشود.

بهمن ماه  1397طی گزارشی یکی
از بهورزان تابعه شهرستان بروجن
گزارشی مبنی بر حاملگی یک زوج
تاالسمی مینور را با شک بر ماژور بودن
نتیجهگیری
جنین به واحدهای بهداشت خانواده و
* بهورزان و سایر کارکنان بهداشتی درمانی اطالعات
پیشگیری و مبارزه با بیماریها ارایه کرد.
خود را در رابطه با این بیماری افزایش داده و به روز کنند.
خانم باردار سابقه یک فرزند سالم و سقط
* در این مــوارد هرگز خسته نشده و پیگیریها را تا
قانونی جنین بــه علت تشخیص تاالسمی
حصول نتیجه ادامه دهند.
ماژور داشت .درهمان حین و بدون فوت وقت
* گاهی الزم اســت متناسب با وضعیت موجود
اقدامهای قانونی برای انجام آزمایشهای حین
گامهایی فراتر از شرح وظایف برداشته شود که در
بــارداری جهت تشخیص پیش از تولد ()PND1
انجام و ارجاع شد.
این مورد باید بسیار هوشمندانه و حساب شده و
امــا باتوجه بــه نبود بضاعت مــالــی ،زوج از انجام
با رعایت قوانین و ضواط اجتماعی اقدام شود.
آزمایش خودداری میکردند و تصمیم به حفظ جنین
با تکیه بر شانس و سرنوشت داشتند .آزمایشها طی
به این موضوع امتیازدهید (1تا.)100
هماهنگیهای انجام شده دارای تخفیف ویژه بود.
کدموضوع  .10128پیامک . 3000727310001
نحوه امتیازدهی :امتیازــ شماره مقاله.
پیگیریهای مستمر بهورز و کارشناسان مربوط در مرکز
مثال :اگرامتیازشما 80باشد ( 80ــ )10128
بهداشت شهرستان پیدرپی و از طرق گوناگون انجام میشد،
اما زوج به هیچ وجه حاضر به همکاری نشدند و حتی با رضایتنامه
1. PND: Prenatal Diagnosis
ل بیستونهم  /تابستان 1398
سا 
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