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اطالعاتی راجع بً قزار مالقات با متخصص ژوتیک بزای
بیماران َ خاوُادي ٌا
ایي اطالػات برای بيوار ّ خاًْادٍ اش فراُن ضذٍ است ّ اطالػاتی
راجغ بَ ایٌکَ چرا بَ ضوا پيطٌِاد هی کٌين کَ با هتخصص ژًتيک
صذبت کٌيذ ّ ایٌکَ چَ اًتظاراتی هی تْاًيذ داضتَ باضيذ هی دُذ .

چزا شما بً متخصص ژوتیک ارجاع دادي شذي ایذ ؟
بؼضی از دالیل ارجاع بَ هتخصص ػبارتٌذ از :

کجا میتُاوم اطالعات بیشتزی در مُرد ژن ٌای تغییز
یافتً بذست آَرم ؟

اختالل ژًتيکی کَ در خاًْادٍ ی ُوسرتاى ّجْد دارد .

http://genetics.ir/html/index.php

ضوا یا ُوسرتاى فرزًذی دچار اختالل در یادگيری  ،تاخيرات رضذی

Orphanet

یا هطکالت سالهتی داریذ کَ پسضک ضوا فکر هی کٌذ ژًتيکی

ايي سايت رايگاى اطالػاتي در هْرد بيواري ُاي ًادر  ،آزهايطات باليٌي

ُستٌذ .

 ،دارُّا ّ پيًْذ ُايي براي اطالع رساًي هردم در سر تا سر ارّپا هي

ضوا یا ُوسرتاى دچار اختالل ژًتيکی ُستيذ کَ هی تْاًذ بَ

دُذ .

فرزًذتاى اًتقال پيذا کٌذ .

آدرش www.orpha.net :

ضوا یک ًْع آزهایص دیگر در خالل بارداری اًجام دادٍ ایذ (هاًٌذ

EuroGentest

سًْْگرافی  ،اسکي جٌيي یا آزهایص خْى) کَ ًطاى دادٍ ادتوال

ايي سايت رايگاى اطالػاتي در هْرد آزهايص ژًتيك هي دُذ ّ پيًْذ

ایٌکَ فرزًذتاى دچار اختالل ژًتيکی ضْد زیاد است .

ُايي براي اطالع رساًي هردم در سر تا سر ارّپا هي دُذ .

ضوا یا ُوسرتاى سابقَ ی سقظ جٌيي یا بذًيا آّردى فرزًذ هردٍ

آدرش www.eurogentest.org :

داریذ .
ًْع خاصی از سرطاى در افراد ًسدیک فاهيلتاى ّجْد داضتَ است .
ضوا ّ ُوسرتاى با ُن فاهيل ًسدیک ُستيذ ّ هی خْاُيذ صادب
فرزًذ ضْیذ .

يا اس طزيق آسمايشگاي ژوتیك شٍز خُد .

۶
در هْرد افرادی کَ در خاًْادٍ دچار اختالل ُستٌذ ضایذ آدرش ّ ًام

۳
پسضک ضوا فکر هی کٌذ کَ یک هتخصص ژًتيک هی تْاًذ ضوا را با

پسضکطاى ّ آدرش خْدضاى ُن ًياز باضذ .

دادى اطالػات بيطتر در هْرد ّضغ فؼلی سالهتتاى آهادٍ تر کٌذ .

ها هی داًين کَ دادى ایي جسئيات ُويطَ هوکي ًيست  .اطالػاتی کَ

چطُر بً شما کمک خُاٌذ شذ ؟

ضوا بَ هتخصص ژًتيک هی دُذ کاهال هذرهاًَ باقی هی هاًٌذ ّ با

رّش ُای هتؼذدی برای ایٌکَ هتخصص بَ ضوا کوک کٌذ ّجْد دارد .

بقيَ ی افراد خاًْادٍ یا پسضکاى دیگر بذَن اجاسي ی شما مطزح ومی

بؼضی از آى ُا ػبارتٌذ از :

شُوذ .

تْضيخ اًْاع آزهایص ُای هْجْد برای تایيذ تطخيص اختالل .
تطخيص یا تایيذ اختالل

ُر سؤال یا ُر ًگراًی دیگری کَ داریذ بٌْیسيذ ّ با خْد بَ قرار

دادى اطالػاتی راجغ بَ اختالل ّ ایٌکَ چگًَْ بَ ارث هی رسذ .

هالقاتتاى ببریذ  .ضوا هی تْاًيذ ُوسر خْد  ،دّستتاى یا ُر فردی از

ادتوال ایٌکَ در آیٌذٍ دچار اختالل ضْیذ .

فاهيل را کَ هی خْاُيذ با خْد ببریذ .

اگر اختالل در دال داضر در خاًْادٍ ی ضوا ّجْد دارد چقذر ادتوال
آى ّجْد دارد کَ فرزًذ ضوا در آیٌذٍ دچار آى ضْد .
صذبت دربارٍ ی ایٌکَ با ّجْد اختالل چگًَْ زًذگی کٌيذ ّ دوایت
ُای پسضکی  ،رّاًطٌاسی ّ اجتواػی کَ از ضوا هی ضْد .
پاسخ بَ ُر سْالی کَ ضوا راجغ بَ اختالل تطخيص دادٍ ضذٍ
داریذ .

۵

۴

قبل اس ایىکً قزار مالقات بگذاریذ چً بایذ بکىیذ ؟
ایٌکَ هتخصص جسئيات تاریخچَ ی پسضکی افرادی را کَ در خاًْادٍ ضوا
هطکالت سالهتی با ػلل ژًتيکی دارًذ  ،داضتَ باضذ هی تْاًذ بَ
تطخيص اّ کوک کٌذ .
لطفا جسئيات زیر را راجغ بَ افراد خاًْادٍ تا پذر بسرگ ّ هادر بسرگ ُا
ُوراٍ خْد داضتَ باضيذ .
وسبتی کً با
شما داروذ مثل
مادر  ،دایی
َ ...

وام کامل

تاریخ تُلذ ( َ

اگر اهکاى دارد اطالػاتی راجغ بَ :

تاریخ َفات اگز

اختاللی کً بزای آن ٌا تشخیص دادي شذي َ ٌز

فُت کزدي اوذ )

گُوً مشکل سالمتی دیگزی کً داشتً اوذ َ سه
آن ٌا در سمان تشخیص اختالل

کی َ کجا اختالل آن ٌا تشخیص دادي
شذي یا درمان شذي اوذ.

