
 

 19/5/1011 -دواطالعیه شماره 

جهت واکساایساساایون   salamat.gov.irدر سااامان  دارای الویت ثبت نام  یهای نادربیمار گروه دوم بیماران گرامی،

COVID19  بشرح ذیل اعالم می گرددبترتیب حروف الفبا:  

 :گروه الف 
س   سپ  یآتاک سربالر یا س  -سو ضالن  یآتروف -شیفردر یآتاک سپا  یع -یستروف یآدرنولوکود -سون یآد -(SMA)سالیا

  یاسااتپوپسسااوز -توتال( ای ورسااالیونی) یآلوپساا- اسااویتاکا تیآرتر  -ایآکسدروپالز -مثان  یاکسااتروف -یآکرومگال

 اختالل طیف اتیسم -کیوتروفیاسکلروز لترال آم -یاسکلرودرم -مپرفکتایا

 :گروه ب/پ/ت/ث 
  گوسیپمف -(CIPD)یالتهاب  ونیزاسااایسیلیدم ینوروپات یپل -یلیفام  کی اساااپاسااات   یپاراپلژ  -(EBای)بال پروان    

 بیمارى بافت همبسد مختلط -سیتوبروس اسکلروز -تیوزیم یپل -سیوولگار

 :گروه د/ذ/ر/ز/ژ 
  -بکر یعضااالن یسااتروفید -گمستوزایپ سیتیسیرت -ردلیگ مبیل یعضااالن یسااتروفید -دوشاا  یعضااالن یسااتروفید

 تیوزیدرماتوم -یمادرزاد یعضالن یستروفید

 :گروه س/ش 
 -باره  یسااسدروم گل -(CMTتوث) یشااارکو مار -یتانسااک یسااسدروم راک -سااسدرم مارفان -سااسدرم شااوگرن 

ستس یسسدروم م  -فلتر  یکال سسدرم  -سیسوزیست یس  شتراوس   -ولفرام سسدرم  -یمادرزاد کیا سسدروم   سسدرم چرگ ا

 )شبان  یحمل  ا یسوری)هموگلوب یشلیفاوامیمارش

 :گروه ک/گ 
 گوش -  یاسکلروزان اول تیکالنژ- سگتونیهانت ایکور

 :گروه م/ن 
جت  -1نوع  سیماتوز  بروینورو ف - ی ثانو  ینقص ایمس -گراوس یاساااتسی م پات یم -نوروبه سدر تویم یو پات یم -ای ک   یو

 سیبروزیلوفیم -وونوسیآرتر یناهسجار -یمادرزاد

 :گروه و/ه/ی 
 لسونیو -وگسر- یچرک تیدرآدنیه - یر  یاول پرتسش یه -هپاتیت اتوایمیون

ست   یهیبد شدن ثبت نام  ا س نهایی  س یواک تا   ای  بیماران مسوط ب  ثبت پرونده در انجمسهای حمایتی مربوط  ونیسا

با در  salamat.gov.irمی باشد. لذا خواهشمسد است در صورت عدم امکان ثبت نام در سامان       1011 / 11/5تاریخ 

 ب  مراکز ذیل مراجع  فرمایید: و مستسدات پزشکیدست داشت  مدارک 
 
 

 

 مراکز ثبت نام کننده گروه بیماری

 انیرانیا ینخاع یعضالن لیتحل مارانیاز ب تینجم  حماا (SMA)سالیاسپا یعضالن یآتروف

 رانیا سمیات مارانیاز ب تیانجم  حما سمیات فیاختالل ط

 یب یا مارانیخان  ب (EB)یبال پروان  ا

 )سبسا(رانینادر ا یهایماریب ادیبس سایر بیماریهای فوق

 

سیون    برنام   سیسا شده پس از تاریخ اعالمی) واک شمول   ( و نیز 11/5/1011بیماران ثبت نام    سایر گروههای بیماری م

  .خواهد شدنیز بتدریج طی روزهای آتی از طریق ای  سامان  اطالع رسانی 


