ٗاىدیِ حمرتً ٍ /زاجؼٔ کْْدٓ
حمرتً :
ایِ ٍطاىة جٖت افشایغ اطالػات
مشا هتئ ػدٓ اطت درؿ٘رت ٕزگّ٘ٔ
ط٘اه ٗ پزطغ ٗ ّياس تٔ
رإَْایی تيؼرت ٍی ت٘اّيد تا
مشارٓ تيفِ ٕای
 -66783120-28داخيی
سایؼگآ ٗ داخيی

 315خبغ

 306اتاق

آٍ٘سع در کيئ طاػات ػثأّ
رٗس متاص تگيزید.مهچْيِ ٍی
ت٘اّيد اس طاػت

 9ىغایت

13

حض٘ری تٔ اتاق آٍ٘سع ٍظتقز در
طاختَاُ ٗرٗدی ضيغ ػزقی در
جماٗرت خبغ اٗرژاّض قثيی – طزکار
خامن کزپی – ٍزاجؼٔ منائيد

در حاه حاضز طزح غزتاىگزي
PKU
ٕيپ٘تريٗئيدي ٗ فاٗیظٌ ٗ
در مؼ٘ر ٍا در حاه اجزا اطت
مٔ در رٗسٕاي طً٘ ٗ پْجٌ تؼد
اس ت٘ىد ّ٘ساد اجناً ٍي ػ٘د ٗ
تزّأٍ غزتاىگزي ػْ٘ائي ّيش
در سٍاُ قثو اس تزخيؾ در ایِ
ٍزکش در رٗسٕای غيز تؼطيو
اجناً ٍی ػ٘د .چْاّچٔ ّ٘ساد مشا
در رٗس تؼطيو اس تيَارطتاُ
ٍزخؾ ٍی ػ٘د در اٗىيِ رٗس پض
اس تؼطيالت ٕز سٍاُ کٔ
ت٘اّظتيد جٖت اجناً تؼييِ
ٗی تٔ
ٗضؼيت ػْ٘ایی
تيَارطتاُ ٍزاجؼٔ منائيد .

ایه وکته را تىجه منائید :
ٌ جهت اجنام آسمایشات
حتما
غزتالگزی روس  3تا  5پس اس
تىلد مزاجعه منائید آسمایش
ٌ اجنام
سودتز اس ایه روسها اصال
منی شىد آسمایش ته ایه دلیل اس
 3روسگی ته تعد اجنام می شىد
که آسمایش مىرد وظز تا گذشت 3
روس پس اس تىلد هىىس در سطح
مىاسة منی تاشد ( خیلی تاالتز
اس سطح طثیعی خىد می تاشد) و
السم است تا  3روس ایه آسمایش
ته تعىیق تیفتد تا جىاب
آسمایشات وتیجه واقعی را وشان
دهىد .
ٗقيت ّ٘ساد اس تيَارطتاُ ٍزخؾ
ٍي ػ٘د ،تؼنيو پزّٗدٓ در
ٍزامش هبداػيت درٍاّي ٗ اجناً
ٍزاقثت ٕا فزؿت ٍْاطيب اطت مٔ
ٍادر ط٘االت ٗ یا ّگزاّي ٕایي
دریافت مناید ،مهچْني اس

ٗضؼيت رػد را مٔ دارد تا پزطْو
ٍطزح من٘دٓ ٗ ت٘ؿئ ٕاي السً را ٗ
من٘ م٘دك ٍطيغ گزدد.اٗىني سٍاُ جٖت
اجناً ایِ کار مهاُ  3تا  5رٗسگي
مهشٍاُ تا اجناً غزتاىگزي
ٍPKUي
ٕيپ٘تريٗئيدي  ،فاٗیظٌ ٗ
تاػد.
مهچْيِ پض اس ایِ ٍزاقثت  ،سٍاُ
ٍزاقثت ٕاي تؼدي م٘دك (  14تا 15
رٗسگي  30 ،تا  45رٗسگي ٍ2،إگي،
ٗتا یکظاه اٗه ت٘ىد ٕز یکَآ طپض
در طاه دًٗ ٕز ٍ 2آ یکثار ٗ در
طاه طً٘ ٕز ٍ 3آ یکثار) تٔ ٍادر
یاد آٗري ٍي ػ٘د تا ٍزاقثت
ّ٘ساد اس ّظز ٗسُ  ،قد  ،دٗر طز،
تغذیٔ تا ػري ٍادر  ،سردي ،
تيْایيٗ ،امظيْاطيُ٘ ،تناٍو ٗ
ٍ ...ي ت٘اُ طري رػد ٗ تناٍو
ّ٘ساد را تزرطي من٘دٓ ٗ در ؿ٘رت
ىشًٗ ارجاع تٔ پشػل اجناً ػ٘د.

چند مرکس به شرح زیر که می توانید به
آنجا با توجه به منطقه شهرداری محل
سکونت خود مراجعه نمائید معرفی می
گردند
مناطق  2-6تهران
ٍ -1زکش فزح ساد  :فزح
ساد22352520
ٍ-2زکش ت٘حيد ٍ :يداُ ت٘حيد ،
اّتٖای ک٘ثز اٗه 66922067
ٍ-3زکش ػٖيد کاظَياُ  :طزػت ،
خ احتاد  ،ک٘چٔ ط٘طی 66007666
ٍ-4زکش فاضو  :تي٘ار کؼاٗرس ،
خياتاُ دٕکدٓ  ،رٗتزٗی طاسٍاُ
آب 88956888
ٍ-5زکش ٍظجد اىظادات  :ی٘طف
آتاد  ،تاالتز اس ٍيداُ کالّرتی
88067754
 ،خياتاُ 45

ٍزکش ط٘ىقاُ  :رٗطتای ط٘ىقاُ
02212623244
ٍزکش طْگاُ  :رٗطتای طْگاُ
02212743287
ٍزکش کؼار :رٗطتای کؼار
02212773423

مناطق  21-9تهران

ٍزکش هتزاّظز  :هتزاّظز ،
رٗتزٗی ٍيداُ تزٓ تار 44525352
ٍزکش ٗاىفجز  :آسادی  ،اطتاد
ٍؼيِ  ،خياتاُ دطتغية 66023042
ٍزکش تقی ّيا  :خياتاُ قشٗیِ
 ،خياتاُ جزجاّی 66698384
ٍزکش  12فزٗردیِ ٍ 20 :رتی
مشؼيزی ٍٖ ،ز آتاد جْ٘تی ،
ک٘چٔ خزً 66692168
ٍزکش ٗرد آٗرد  :کييٍ٘رت 17
جادٓ خمـ٘ؽ  ،ػٖزک ٗرد آٗرد
02623831880

مناطق  22-5تهران
ٍزکش کِ  :کِ جادٓ ط٘ىقاُ ،
رٗتزٗی ػٖزاُ یکٌ  ،خياتاُ
ادمهی 44300894
ٍزکش سیثاػٖز  :سیثا ػٖز ،
44311888
تي٘ک 11
ٍزکش املپيک  :دٕکدٓ املپيک ،
رٗتزٗی طيَْا دٕکدٓ 44103091
ٍزکش طزدار جْگو  :طزدار جْگو
 ،اٗه اردیثٖؼت غزتی44405144
ٍزکش ػٖيد غفاری  :ػٖزک
اکثاتاُ  ،فاس  ، 2جمتَغ جتاری
گيٖا 44667666

بيمارستان شهدا ي يافت آباد

معاينات دوره اي و رغبالگري
خي
نىزاد پس از رت ص

مناطق  18تهران

ٍزکش ٗىی ػـز  :ػٖزک ٗىی ػـز
 ،خياتاُ حيدری  ،خياتاُ
هبزاٍی ( یاراُ ) 66202996
ٍزکش یافت آتاد ٍ :يداُ
اىغدیز  ،خياتاُ ػٖيد سٍاّی
پؼت تيَارطتاُ  ،یافت آتاد
66813076
پایگآ ٍظتقز در تيَارطتاُ
فياف خبغ  :جادٓ قدیٌ کزج ،
خياتاُ خييج 66250645
ٍْثغ  :جشٗات ارطاىی اس ٍزکش
هبداػت غزب در خـ٘ؽ طالٍت ّ٘ساد
 .آتاُ . 1391
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مراجعو کننده هب کلینیک آمىزش)
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