
 خدمت سطح توافقنامه نمونه

 "ژنتيكبيماريهاي  غربالگري" خدمت سطح توافقنامه

  16042573101كد: 
 مقدمه 1-

در ايران طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در تمامي مركز بهداشتي سراسر كشور  1376برنامه غربالگري بيماري تاالسمي از سال 
 به		جهت تشخيص زوجين ناقل بتا تاالسمي و مشكوك به تاالسمي انجام شده ودر صورت نياز به آزمايش پيش از تولد تاالسمي زوجين 

بيماري هاي ژنتيكي معموال فرد و خانواده را در تمام عمر درگير مي كنند.اين بيماري ها  . ميشوند داده ارجاع ژنتيك ازمايشگاه
 گردي يا و بعدي بارداريهاي در		معموال غير قابل درمان بوده و يا درمانهاي بسيار پر هزينه را طلب مي كنند واحتمال وقوع مجدد آنها 

   ميباشد ضروري بسيار 	بارداري از قبل يا ازدواج قبل 	ژنتيك مشاوره لذا دارد وجود خانواده اعضاي
  هدف 

ظرفيتسازي در نظام سالمت جهت ارائه خدمات ژنتيك جامعه . 2ژنتيكي و ناهنجاريهاي مادرزادي  -كاهش بروز بيماريهاي ارثي
 كاهش بار بيماريهاي غيرواگير داراي عامل مستعد كننده ژنتيكي. 3محور 

 مسئوليت 3-

 -شناسايي موارد در معرض خطر بيماريهاي ارثي. 2آموزش گروههاي هدف، افزايش سواد سالمت ژنتيك و توسعه خود مراقبتي .
مراقبت بيماريهاي . 5تشخيص ژنتيك . 4مشاوره ژنتيك پيش و پس از تشخيص ژنتيك . 3ژنتيكي و ناهنجاريهاي مادرزادي 

 ژنتيك

 اجرايي دستگاه و گيرنده خدمت متقابل تعهدات( -4

 :نمونه متن

دوقطعه عكس از مزدوجين، معرفي نامه عكس دار از دفتر عقد وازدواج ، اصل مي بايست  )زوجين در شرف ازدواج ( مزدوجين
  را به كارشناسان برنامه ژنتيك و آزمايشگاه تحويل دهند. شناسنامه وكارت ملي

  جهت آزمايش خون و ادرار به  آزمايشگاه مراجعه نمايند 
  پرداخت هزينه 

  تعهدات دستگاه اجرايي:
بررسي نتايج آزمايشهاي غربالگري اختصاصي و غربالگري . 2انجام آزمايشهاي غربالگري اختصاصي/ انجام غربالگري مقدماتي .

مشاوره ژنتيك پس از تشخيص . 5اخذ مشورت تخصصي كلينيكي و پاراكلينيكي . 4مشاوره ژنتيك پيش از تشخيص . 3مقدماتي 
 مراقبت ژنتيك و باليني. 7تكميل پرونده ژنتيك . 6

 

 پرداختها و ها هزينه5-

  گردد  هزينه بر اساس تعرفه ابالغي از وزارت متبوع دريافت مي 
 عملكرد دوره6-

  و ...(در بخش خاتمه توافقنامه آورده شده است) مهاجرت يا  مرگ فردمراجعه جهت ازدواج تا پايان قطع پيگيري از زمان 

 توافقنامه خاتمه 7-



در مواردي مثل استفاده از روشهاي دائمي پيشگيري از بارداري، جدايي والدين، فوت افراد و .. با توجه به مستندات، قطع مراقبت 
به مركز بهداشت شهرستان اعالم ميشود. همچنين در موارديكه براساس آزمايشهاي ژنتيك،  "مراقبت ژنتيك"ژنتيك از طريق فرم 

 "كاعالم وضعيت مراقبت ژنتي"انجام مراقبت، منتفي ميشود با اعالم قطع مراقبت از طريق تيم مشاوره ژنتيك از طريق فرم نياز به 
مراقبت ژنتيك پايان مييابد. در صورت مهاجرت افراد/ خانوادههاي تحت مراقبت ژنتيك، اين مهاجرت ميبايست به مركز بهداشت 

رستان نيز ميبايست نسبت به اعالم اين مهاجرت به مركز بهداشت شهرستان مهمترين اصل شهرستان اعالم گردد. مركز بهداشت شه
 .در مشاوره و مراقبت ژنتيك حفظ اسرار افراد/ خانواده هاي در معرض خطر است. مقصد اقدام نمايد


