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 مطايرٌ شوتیک در چٍ مًاردی ضريری است؟  

فاهیلی ازدٍاج ّای تَیصُ ازدٍاج از پیػ 
18 از پیػ تارداری ّای در تَیصُ تارداری از پیػ 

 ظالگی 35 از پط ٍ
فاهیلی تیواری یک هکرر ترٍز خطر از ًگراًی 
هکرر ظقط ّای ٍ ًازایی 
عفًَت اؼعِ، ّوچَى عَاهلی تا هادر رٍیارٍیی ٍ 

 ... ٍ ؼیویایی هَاد
 یا خاًَادُ افراد در زیر اختالالت تِ هثتال فرد ّر ٍجَد
 :فاهیل
رٌّی عقة هاًذگی ّای 
اًذام ّا ظایر یا صَرت در تذریختی 
رؼذ ٍاختالل کَتَلگی 
اختالالت) تذى ظاز ٍ ظَخت در اختالل 

 زالی، یا آلثیٌعن کتًََری، فٌیل ّوچَى (هتاتَلیک
 ... ٍ گاالکتَزٍهی

عضالًی-عصثی اختالالت 
پیػ رًٍذُ ٍ هسهي عصثی تیواری ّای 
،قلثی هادرزادی تیواری ّای ٍ دیاتت ظرطاى 
ًَِّوچَى جعوی ًاتَاًی یا هؽکل ّرگ 

 ... ٍ ًاتیٌایی ًاؼٌَایی،
تٌاظلی اتْام 
تلَغ رًٍذ در اختالل 
رفتاری اختالالت 



 مطايرٌ شوتیک چیست؟

 عولکرد ؼٌاخت، تر علن تا کِ پسؼکی شًتیک از ای ؼاخِ
 تیواری ّای ترٍز احتوال تررظی تِ شى ّا، تَارث ًحَُ ٍ

 از جلَگیری جْت هٌاظة راّکارّای ارائِ ٍ شًتیکی
 .هی پردازد ظالن ًعلی ٍ آیٌذُ ّذف تا تیواری تکرار

  حذٍد در خطری احتوال ًیس فاهیل ؼیر فرد دٍ ّر ازدٍاج
 ایي .دارد را شًتیکی تیواری ّای تِ اتتال تِ درصذ 3 تا 2

 چِ ّر ٍ تَدُ تاالتر خَیؽاًٍذاى تا ازدٍاج در احتوال
 تیؽتر ًیس احتوال ایي تاؼذ، ًسدیک تر خَیؽاًٍذی ًعثت

 ترای ازدٍاج از پیػ شًتیک هؽاٍرُ تٌاترایي، .هی ؼَد
 ضرٍری اهری فاهیلی ؼیر حتی ٍ فاهیلی ازدٍاج ّای

 .هی تاؼذ

 َذف از اوجام مطايرٌ شوتیک

 
 زیر هَارد از یکی هی تَاًذ شًتیک هؽاٍرُ اًجام از ّذف
 :تاؼذ

 رٍغ ّای ٍ عالئن شًتیکی، تیواری ؼٌاخت تِ کوک -1
 تؽخیصی

 تیواری زا شى ّای حاهل اها ظالن افراد تؽخیص -2
 در خاًَادُ ّای در شًتیکی اختالل ترٍز خطر تخویي -3

 اختالالت  ایي ترٍز از پیؽگیری تٌاترایي ٍ خطر هعرض
 

 ضريرت اوجام مطايرٌ شوتیک 

 هی ؼَد هتَلذ جْاى در هعلَل کَدک هیلیَى ّا ظالیاًِ
 .هی تاؼٌذ ظَم جْاى کؽَرّای از آًْا %8۰ کِ

ِ ای دارای ًیس ایراى جوعیت %11 تر تالػ ّوچٌیي،  درج
 از ًاؼی آًْا از ًیوی از تیػ کِ هعلَلیت اًذ از

 قاتل “کاهال ٍ تَدُ هادرزادی شًتیکی اختالالت
 پیػ اظاض تر کِ تذاًیذ اظت جالة .اظت پیؽگیری

 64۰۰۰۰ حذٍد جوعیت تا ظوٌاى اظتاى در تیٌی ّا
 ایي از کِ دارد ٍجَد هعلَل 3۰۰۰۰ از تیػ ًفری،
 تْسیعتی کل ادارُ پَؼػ تحت ًفر 12۰۰۰ تعذاد
   .دارًذ قرار ظوٌاى اظتاى

 افراد تؽخیص اهکاى ظاختي فراّن تا شًتیک هؽاٍرُ
 ترٍز خطر تخویي تیواری زا، شى ّای حاهل اها ظالن

 ًیس ٍ خطر هعرض در خاًَادُ ّای در شًتیکی اختالل
 تیواری ّای ٍاجذ جٌیي ّای تَلذ از پیػ تؽخیص

 جٌیي ّایی، چٌیي درهاًی ظقط آى تثع تِ ٍ شًتیکی
 از پیؽگیری در هَثر الثتِ ٍ ارزاى دقیق، ظادُ، رٍؼی

 .هی کٌذ فراّن را هادرزادی ًاٌّجاری ّای ٍ هعلَلیت ّا

 علل بیماری َای شوتیکی 

ِ طَرکلی،  ٍجَد شًتیکی تیواری ّای ترٍز ترای دلیل دٍ ت
 :دارد

 شًتیکی تیواری حالت ایي در :شى چٌذ یا یک در ًقص -1
 ّر یا هادر پذر، از هعیَب شى یک رظیذى ارث تِ طریق از
 ؼکل، داظی کن خًَی هاًٌذ؛ هی پیًَذد ٍقَع تِ دٍ

 ... ٍ زالی ّوَفیلی،
 
 
 
 
 
 تِ شًتیکی تیواری حالت ایي در :کرٍهَزٍهی اختالالت -2

 ایجاد کرٍهَزٍم ّا تعذاد یا ظاختواى در اختالل علت
 اظت تک شًی ًقایص از ؼذیذتر تیواری عالئن .هی ؼَد

 تارداری ظي افسایػ تا .21 تریسٍهی یا داٍى ظٌذرم هاًٌذ؛
   .هی ؼَد تیؽتر کرٍهَزٍهی اختالالت احتوال هادر

 

ريش َای تطخیص پیص از تًلذ  
 بیماری َای شوتیکی

ِ طَرکلی،  :ؼاهل تَلذ از پیػ تؽخیص رٍغ ّای ت
 هادر ظرم ؼرتال گری -1
  آهٌیَظٌتس، تر هؽتول) جٌیي هعتقین ؼرتال گری -2

ِ ترداری ِ ترداری ٍ کَریًَی پرزّای از ًوًَ  از هعتقین ًوًَ
 (جٌیي

 


