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 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

 
مت د خد ر استاندا هم و  شناسنا  

مت  هئ خد را ژنتیکا ره    مشاو
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 با همکاری:

 ایران ژنتیک پزشکی هیات ممتحنه

 ایران ژنتیک پزشکی علمی انجمن

 زارت بهداشت درمان وآموزش پزشکیواداره ژنتیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فنی:

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

 ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سالمتدفتر 
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 ( به همراه کد ملی:انگلیسیلف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و ا

 مشاوره ژنتیک

Genetic Counseling 

 574109کد ملی: 

 

 ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

 مشخص شده است که:در این سند 

 مشاوره ژنتیک چیست؟  -

 ژنتیک کیست و شرح وظایف و اقدامات وی چیست؟ مشاور -

 شرایط متقاضی صدور مجوز مشاوره ژنتیک چیست؟ -

 مراحل اخذ مجوز مشاوره ژنتیک چیست؟ -

 

 که با ارائه ی اطالعات صحیح ، دقیق و الزم در خصوص مسائل که  است ارتباطیی مشاوره ژنتیک فرآیند ژنتیك: مشاوره

و به آن ها در درک و سازگاری با پیامدهای پزشکی ، ر اتخاذ تصمیم مناسب کمک می کند ژنتیکی به مشاوره شوندگان،  د

 می کند.  ارائه خدمتروانی و خانوادگی نقش ژنتیک در بیماری ها 

 و یا کارشناسی ارشد ژنتیک  عمومی یپزشک ،/انسانیدکتری تخصصی رشته ژنتیک پزشکی با تحصیالت: فردی مشاور ژنتیك

مهارتی مصوب در دوره  ارشد ژنتیک انسانی می بایست انعمومی و کارشناس انپزشکالزم به ذکر است . انسانی می باشد

 متعهدبه روزرسانی دوره ای و گواهی مربوطه  درو  شرکت کنندبا همکاری برد و انجمن ژنتیک پزشکی( وزارت بهداشت )

)در صورتیکه  ائه خدمت مشاوره ژنتیک نمی باشند( مجاز به ارPhD by researchدانش آموختگان دکتری پژوهشی ) .شوند

این افراد دارای مدرک پزشکی عمومی یا کارشناس ارشد ژنتیک انسانس با گواهی دوره مهارتی وزارت بهداشت باشند، مجاز 

 به ارائه خدمت مشاوره ژنتیک هستند(.

 

  مشاوره ژنتیک جایگاه

ان ترین راه پیشگیری, تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و بررسی وراثت مشاوره ژنتیک به عنوان گام نخست و در عین حال ارز

رد. و بنابراین چه از نظر اصفات می باشد. از همین رو مشاوره ژنتیک در برنامه ی ژنتیک اجتماعی جایگاه ویژه ی محوری و مدیریتی د

 گیرد قرار تاکید مورد نکته این است الزم دغام شده است.تئوری و چه از نظر ساختاری از طریق ژنتیک اجتماعی در نظام سالمت کشور ا

 گیرد. صورت می بالینی هایمشورت با  مرحله هر در ارجاع صحیح اجرای ارجاعات، در ژنتیک مشاور نقش بودن محوری وجود با که

هیات مدیره انجمن علمی ژنتیک نفر از اساتید هیات ممتحنه ژنتیک پزشکی و سه نفر از  چهاربا همکاری کمیته ملی مشاوره ژنتیک 

 .می باشدو نظارت بر حسن اجرای این سند   "آموزشی الزمهمهارتی دوره "پزشکی ایران در زیر مجموعه معاونت درمان برای تدوین 
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 )اندیکاسیون ها( ت( موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی

 شک به بیماری ژنتیکی در بررسی اولیه مشاوره ژنتیک  -1

 خانوادگی یک اختالل ژنتیکی مشکوک یا شناخته شده سابقه -2

 یک بیماری ژنتیکی برای شناخته شده از پیش ناقل -3

 هم خونی -1

 ناهنجاری ساختاری جنین در سونوگرافی قبل از تولد -9

 نتیجه آزمایش غربالگری غیرطبیعی -6

 سقط مکرر بارداری -0

 ینه های آزمایش ژنتیکیدرخواست بیمار برای اطالعات بیشتر در مورد گز -8

 . مواردی که در پروتوکل ها و استانداردهای جهانی برای لزوم مشاوره ژنتیک ذکر می گردد -5

 

 ج ( تواتر ارائه خدمت 

 ( تعداد دفعات مورد نیاز0-ج

ی مشاوره دهنده حداقل دو جلسه ضروری می باشد و دفعات بعدی منوط به لزوم بررسی بیماری با هماهنگخدمت مشاوره ژنتیک برای 

 و مشاوره گیرنده انجام می شود.

 ( فواصل انجام2-ج

 فواصل انجام خدمت هر پرونده متفاوت و در هر جلسه توسط مشاور تعیین و اعالم می شود.

 

 ( خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:Orderد( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

 ، دندان پزشکان و ماماهاکلیه پزشکان

 

 ئه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:هـ( ارا

 Complex riskعمومی، قادر است در مشاوره ی موارد پیچیده ) سطح مشاوره ژنتیک ارائه سطح تخصصی که عالوه بر(1-ه

assessment) و فوق تخصص های بالینی مربوطه اظهار متخصصین  از طرف مشاوران سطح عمومی و همچنین و ارجاعات

 :شامل کرده و مشاوره بالینی تخصصی ارائه دهدنظر 

 /انسانیدانش آموخته دوره دکتری تخصصی رشته ژنتیک پزشکی -

 :شامل (سطح عمومی2-ه

رسمی دوره مهارتی از وزارت بهداشت )با همکاری آموزش دیده دارای گواهی پزشکان عمومی و کارشناسان ارشد ژنتیک انسانی  -

 .گردددر زمان مقتضی تمدید میبایست  مذکورهی گوا و برد و انجمن ژنتیک پزشکی(
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 ( برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:طح تخصص های مورد نیاز )در صورت لزومو( عنوان و س

 )شامل رشته های پرستاری، مامایی( ژنتیک سالمتکارشناس مراقب 

 

   و مکان ارائه خدمت:( استانداردهای فضای فیزیکی ز

 :ژنتیک مشاوره اتاق شرایط

 .نباشد نصب دیوار روی بر آموزشی مواد و پوستر و باشد داشته مناسبی ( رنگ4-ز

 .باشد مناسب تهویه و کافی نور ( دارای2-ز

 ( مساحت اتاق به اندازهای انتخاب گردد که تجهیزات الزم به راحتی مستقر شده و فضای کافی برای حضور افراد فراهم باشد.3-ز

 نفر در داخل اتاق موجود باشد. 4( صندلی راحتی و مناسب برای ترجیهاً 1-ز

 ( وسایل اضافی در داخل اتاق وجود نداشته باشد.9-ز

 ها منطبق با شرایط مشاوره استاندارد باشد.( چیدمان اتاق و راحتی6-ز

 

   ارائه خدمت در موارد مجازی: ح( استانداردهای ارتباطی

با رعایت محرمانگی در طول مشاوره با استفاده از سامانه های ارتباطی در دسترس و  Onlineتقیم، مناسب و ( ارتباط دوطرفه، مس4-ح

 عمومی، می باشد.

 ( مشخصات ارایه کننده و مشاوره شونده و حاضرین با ایشان در جلسه در شروع مشاوره ارایه و ثبت گردد.     2-ح

 فوق الذکر باشد. بندعایت سادگی و استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارایه ( مکان استقرار ارایه دهنده بر مبنای ر3-ح

 

  ( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:ط

تخمین ریسک بیماری، ارجاعات به آزمایشگاه های  جره نامه مراجعین، تشکیل پرونده،نرم افزار مشاوره ژنتیک جهت رسم ش -1

 خیص ژنتیک، ارجاعات به متخصصین و .....تش تشخیص طبی و آزمایشگاه های

،  ADSLمجهز به  سیستم کامل رایانه به همراه اسپیکر، خط پرسرعت اینترنتجهت بهره برداری از این نرم افزار مرکز باید  -2

scanner .باشد 

 ها باشد.لوازم و امکانات کافی برای آرشیو مطلوب مستندات و پرونده -3

 

 مت:( داروها جهت ارائه خدظ

د در صورت لزوم داروهای مربوطه را تجویز نانمی تو با مدرک پایه پزشکی عمومی گروه های صاحب صالحیت ارائه خدمات پزشکی

 نماید.
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 ارائه خدمت: جهتتصویربرداری  مورد نیاز  و ( اقدامات  پاراکلینیکیی

ه های صاحب صالحیت ارائه خدمت با مدرک پایه گروو ... توسط  درخواست آزمایشات تشخیص طبی شامل هماتولوژی، بیوشیمی -4

 امکان پذیر است.پزشکی عمومی 

گروه های صاحب صالحیت ارائه خدمت با مدرک پایه و ... توسط  درخواست اقدامات پاراکلینیکی شامل تصویر برداری، سونوگرافی -2

 امکان پذیر است.پزشکی عمومی 

 امکان پذیر است. زشکان و دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی/انسانیکلیه پتوسط آزمایشات ژنتیک  کلیه درخواست -3

  .همچنان پا برجاست درصورتیکه بر اساس سابقه تحصیلی قبلی مجاز به تجویز دارو و آزمایشاتی هستند، -1

 

 خدمت: دقیقگ( شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های 

 ندارد

 

 ل( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

  دقیقه 37دقیقه و جلسات دوم و سوم حدود  19د جلسه اول حدو

 

 ر:ف( موارد ضروری جهت آموزش به بیما

 بیماری و خطر انتقال آن در خانواده -1

 پیامد بیماری و چگونگی پیشگیری از آن-2

 نحوه دسترسی به خدمت در کشور-3

مراجعه مراجع اول در  .و ه و خویشان در معرض خطراقدامات مورد نیاز برای پیشگیری در مراجع اول و سایر مراجعین از خانواد -1

 زمان اول و سایر مراجعین از خانواده و خویشان در معرض خطر مراجع اول در زمان مراجعه

مراجع اول در زمان اول و سایر مراجعین از خانواده و خویشان در  اقدامات پیشگیری برای فرزندان بعدی در حاملگی های بعدی برای-9

 مراجع اول در زمان مراجعهعرض خطر م

 مخارج خدمات پیش بینی شده در داخل و خارج کشورحدود  -6
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