
 گراهی باد هووفیلیهفته حوایت از بیواراى 

 هووفیلی و آهار روز دوم هرداد
. داضتي آهار ٍ اطالػات دقیق اس گزٍُ ّدف بزای بزًاهِ ریشی درست ٍ ّدفوٌد ٍ سیاست گشاری ّا بسیار ضزٍری است  

ّوچٌیي در کاّص ّشیٌِ ّای . ایي اطالػات ٍ ضٌاخت ها را در  هدیزیت خدهات دّی بْیٌِ بِ بیواراى کوک هی ًواید

 ( ضوسی87سال )چٌاًچِ در سالْای گذضتِ . هَسسِ اس طزیق بزًاهِ ریشی درست ٍ حزکت آگاّاًِ ًیش بسیار هَثز هی باضد

 ضوسی ضزٍع 80کاًَى ّوَفیلی ایزاى اس دِّ  . بَد " هزا ّن بطوارید"یکی اس ضؼارّای سالیاًِ فدراسیَى جْاًی ّوَفیلی 

دفاتز ًوایٌدگی کاًَى در یک ساهاًِ جاهغ کطَری تحت ًظارت 1398 ًوَدُ ٍ در سال باًک اطالػات جاهغ بیواراى بِ تْیِ

. دفتز هزکشی کاًَى ّوَفیلی ایزاى اقدام بِ ثبت اطالػات ٍ هدارک بیواراى ًوَدُ اًد

. با دردست داضتي آهار ٍ اطالػات خدهات ارائِ ضدُ ، تْیِ گشارش ػولکزد ٍ ارسیابی آى ًیش بسیار آساًتز است

 

 *************

 گسارش آهاری دفتر نوایندگی خوزستاى

 

 

 

 

جنسیت

زن مرد

تفکیک اختالل
A

B

ویلبراند

اختالل پالکت

7فاکتور 

سایر



 

 

 

 

 

 

 

تحصیلی
ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

دانشجو

سایر

بیمه درمانی

تامین اجتماعی

بیمه سالمت

نیروهای مسلح

سایر

اشتغال نفر 28کارمند 
نفر 10کارگر
نفر 15بازنشسته 
نفر 68خانه دار
نفر 51آزاد 
نفر 114بیکار 

پوشش حمایتی 

فاقد پوشش حمایتی

بهزیستی

کمیته امداد



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمان هپاتیت

سالم

مبتال

ًفز 313ّذف  گزٍُ

  1380هتَلذیي قبل اس سال 
ًفز 270:      75هاقبل 

ًفز 43:      80تا  75هتَلذیي 

(تفکیک بِ سالن ٍ هبتال ٍ اقذاهات بعذی بزای هبتالیاى -داشتي آسهایش اٍلیِ) ًَبت پایش گزٍُ ّای ّذف فَق 2اًجام 

.ًفز تست اٍلیِ ًذاشتٌذ 155گزٍُ ّذف تعذاد  2در 

(ًفز پس اس سال شیَع ّپاتیت تشخیص ّوَفیلی شذُ اًذ ٍ ّیچگًَِ فزآٍردُ ای هصزف ًکزدُ اًذ 40) نفر  248:  سالن

نفر 68: هبتال به هپاتیت

(ًفز در حال حاضز ساکي خَسستاى ًیستٌذ ٍ در گزٍُ ّذف هحاسبِ ًشذُ اًذ 3. ) ًفز در سالْای گذشتِ درهاى شذُ اًذ 42

.  تا کٌَى درهاى شذُ اًذ( ریشِ کٌی ّپاتیت)با شزٍع طزح  95ًفز اس ابتذای سال 26

.اقذاهات اٍلیِ جْت شزٍع درهاى اًجام شذُ است 99ًفز درهاى ًشذُ است کِ خَشبختاًِ در سال  1

 

8ناقل 

9ناقل 

ناقلین

سیز بارٍری

بارٍر

خارج اس بارٍری



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    اشرف فراهرزیاى پور 

                                                                                                                                                             هدیر دفتر نوایندگی خوزستاى 

 

 

 

 

 

 

ترکیب سنی 

سال  18سیز 

سال 18باالی 

سالمت حرکتی

دارای هعلَلیت

سالن



 دفتر نمایندگی خوزستان–کانون هموفیلی ایران 

 هزد سى کل بیواراى

496 141 355 
 

 هؼلَلیت 98 ٍ 97هَالید  سال18کوتز اس  هسلح سایز سالهت بیوِ اجتواػی

235 233 13 15 180 11 71 
 

  به تفکیک نوع اختالل انعقادی (با احتساب دفتر دزفول )تعداد بیماران استان خوزستان 

  نفرA :                              274هموفیلی

 نفرB                     :         39هموفیلی 

   نفر150:                             ون ویلبراند

 نفر75:                          اختالل پالکت

  نفر35  :                                7فاکتور 

    نفر90:            سایر اختالالت انعقادی

 

 :  سایر آهارها 

  هَرد بیوار جدید3:  کمتر از یک درصدAبیماران جدید هموفیلی 
 هَرد بیوار جدید 9  :سایر اختالالت انعقادی

 (کل گزٍُ ّدف) ًفز 32 : گروه پروفیالکسی

  نفر153: دانش آموزان

 53:             دبیزستاى35:            راٌّوایی65: ابتدایی 

 نفر15: دانشجو 

  ًفز26:  تحت پَضص بْشیستی 
  ًفز25: تحت پَضص کویتِ اهداد

 

 

.  هزکش تَسیغ دارٍ در هزاکش درهاًی استاى خَسستاى دارین3.  دستزسی بیواراى بِ هیشاى کافی دارٍ ، پایدار است:دارو

داًطگاُ . رًٍَضت هکاتبات سْویِ هاّاًِ دارٍی بیواراى تابؼِ داًطگاُ ػلَم پشضکی اَّاس هاّاًِ بزای کاًَى ارسال هیطَد 

 .آباداى ًیش اس طزیق هدیز دارٍخاًِ یا هؼاًٍت درهاى بِ کاًَى اطالع رساًی هی ًواید

 کارهٌد کارگز باس ًطستِ  خاًِ دار بیکار  آساد

114 51 68 15 10 28 


