اطالعیه شماره دو1011/5/19 -

بیماران گرامی ،گروه دوم بیماریهای نادر دارای الویت ثبت نام در سااامان  salamat.gov.irجهت واکساایساساایون
 COVID19بترتیب حروف الفبا بشرح ذیل اعالم می گردد:

 گروه الف:
آتاک سی ا سپیسو سربالر -آتاک سی فردریش -آتروفی ع ضالنی ا سپایسال( -)SMAآدی سون -آدرنولوکودی ستروفی-
آکرومگالی -اکسااتروفی مثان  -آکسدروپالزیا -آرتریت تاکایاسااو -آلوپساای (یونیورسااال یا توتال) -اسااتپوپسسااوزی
ایمپرفکتا -اسکلرودرمی -اسکلروز لترال آمیوتروفیک -اختالل طیف اتیسم

 گروه ب/پ/ت/ث:
بال پروان ای( -)EBپاراپلژی اساااپاسااات یک فامیلی -پلینوروپاتی دمیلیسیزاسااایون التهابی) -(CIPDپمفیگوس
وولگاریس -پلی میوزیت -توبروس اسکلروزیس -بیمارى بافت همبسد مختلط

 گروه د/ذ/ر/ز/ژ:
دیسااتروفی عضااالنی دوش ا  -دیسااتروفی عضااالنی لیمب گیردل -رتیسیتیس پیگمستوزا -دیسااتروفی عضااالنی بکر-
دیستروفی عضالنی مادرزادی -درماتومیوزیت

 گروه س/ش:
سااسدرم شااوگرن -سااسدرم مارفان -سااسدروم راکی تانسااکی -شااارکو ماری توث( -)CMTسااسدروم گلی باره-
سی ستیسوزیس -سسدرم کالی فلتر -سسدروم میا ستسیک مادرزادی -سسدرم ولفرام -سسدرم چرگ ا شتراوس سسدروم
مارشیفاوامیشلی (هموگلوبیسوری حمل ای شبان (

 گروه ک/گ:
کوریا هانتیسگتون -کالنژیت اسکلروزان اولی -گوش

 گروه م/ن:
م یاساااتسی گراوس -نقص ایمسی ثانو ی  -نورو فیبرو ماتوزیس نوع  -1نوروبه جت -میو پاتی میتوک سدر یا -میو پاتی
مادرزادی -ناهسجاری آرتریوونوس -میلوفیبروزیس

 گروه و/ه/ی:
هپاتیت اتوایمیون -هیپرتسش اولی ری  -هیدرآدنیت چرکی -وگسر -ویلسون
بدیهی ا ست نهایی شدن ثبت نام واک سیسا سیون ای بیماران مسوط ب ثبت پرونده در انجمسهای حمایتی مربوط تا
تاریخ  1011 /5/11می باشد .لذا خواهشمسد است در صورت عدم امکان ثبت نام در سامان  salamat.gov.irبا در
دست داشت مدارک و مستسدات پزشکی ب مراکز ذیل مراجع فرمایید:
گروه بیماری

مراکز ثبت نام کننده

آتروفی عضالنی اسپایسال()SMA

انجم حمایت از بیماران تحلیل عضالنی نخاعی ایرانیان

اختالل طیف اتیسم

انجم حمایت از بیماران اتیسم ایران

بال پروان ای()EB

خان بیماران ای بی

سایر بیماریهای فوق

بسیاد بیماریهای نادر ایران(سبسا)

برنام واک سیسا سیون بیماران ثبت نام شده پس از تاریخ اعالمی( )1011/5/11و نیز سایر گروههای بیماری م شمول
نیز بتدریج طی روزهای آتی از طریق ای سامان اطالع رسانی خواهد شد.

