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 فاطمٍ مقدم تثريسي - زَرا مطيري - حويذُ هحذحي

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي   

 1383                                                                                                                                             ػبل دٍم، اٍل، ثْبس 

 

چكيدٌ  

 Aايي ثيوبسي ثيـتش ثِ كَست ّوَفيلي . ّوَفيلي ثيوبسي اسحي ٍاثؼتِ ثِ رٌغ ٍ يه ثيوبسي ًبتَاى وٌٌذُ اػت: مقدمٍ

 ًفش هشد يه ًفش 5000دس هشداى تمشيجبً اص ّش . ديذُ هي ؿَد (9ووجَد فبوتَس اًؼمبدي ) Bّوَفيلي ٍ  (8ووجَد فبوتَس اًؼمبدي )

.   هجتال هي ؿَدB ًفش صى يه ًفش ثِ ّوَفيلي 3000 ٍ اص ّش Aّوَفيلي 

 ايي هغبلؼِ ثِ هٌظَس تؼييي ًيبصّبي آهَصؿي ٍالذيي دس هشالجت اص وَدوبى هجتال ثِ ّوَفيلي دس اػتبى آرسثبيزبى غشثي :َدف

 .  اًزبم ؿذ1380دس ػبل 

 سٍؽ هغبلؼِ ثِ كَست تَكيفي، تحليلي ٍ همغؼي ٍ اعالػبت هَسد ًيبص اص عشيك ٍالذيي وَدوبى هجتال ثِ :مًاد ي ريش َا

Xدادُ ّب ثب آصهَى آهبسي .  ػبل ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ثِ سٍؽ هلبحجِ روغ آٍسي طسديذُ اػت15ّوَفيلي ووتش اص 
 ٍ ضشيت 2

.  ّوجؼتگي پيشػَى هَسد تزضيِ ٍ تحليل لشاس گشفتِ اػت

ِ ّب ٍالذيي اعالػبت ضؼيفي دس هَسد پيـگيشي اص خًَشيضي وَدوبى هجتال ثِ ّوَفيلي داؿتٌذ ٍ % 22/72دس ايي ثشسػي : يبفت

ٍالذيي ًيبص % 22/72دس هَسد پيـگيشي اص خًَشيضي داخل هفللي دس . دس هَسد ػَاسم خًَشيضي ًيبصهٌذ آهَصؽ ثَدًذ% 37/65

دس خلَف تغزيِ وَدوبى . ٍالذيي اص سػبيت ثْذاؿت دّبى ٍ دًذاى اعالػبت ضؼيفي داؿتٌذ% 47/69. آهَصؿي احؼبع هي ؿَد

ٍالذيي ًيبص ثِ % 6/73دس ساثغِ ثب خَد هشالجتي دس هٌضل ٍ خَد دسهبًي . ٍالذيي ضؼيف ثَد% 05/43هجتال ثِ ّوَفيلي اعالػبت 

.   آهَصؽ وبهل داؿٌتٌذ

ٍ گيري  آهَصؽ كحيح دس هشالجت اص وَدن ّوَفيلي ٍ آگبّي ٍالذيي هي تَاًذ ثِ پيـگيشي اص تَلذ وَدن :تحث ي وتيج

پيـٌْبد هي ؿَد وِ ّش ػبل والع ّبي ٍيظُ . ّوَفيل، ػَاسم ثيوبسي ٍ دسهبى دس هَالغ اٍسطاًغ تَػظ ٍالذيي هٌزش ؿَد

ِ ّبي رذيذ ػلوي تٌظين ٍ اسائِ گشدد  .  ٍالذيي وَدوبى ّوَفيل ٍ حتي هجتاليبى ثِ ّوَفيلي ثش اػبع يبفت

 

ٌ َاي كليدي هشالجت اص وَدوبى ّوَفيلي  - ًيبصّبي آهَصؿي: ياش

 

 

                                                 
 وبسؿٌبع اسؿذ هبهبئي ٍ ػضَ ّيئت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ-  

 وبسؿٌبؽ اسؿذ پشػتبسي ٍ ػضَ ّيئت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ-  

 وبسؿٌبع اسؿذ هبهبئي ٍ ػضَ ّيئت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ-  
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مقدمٍ  

ّوَفيلي ثيوبسي خًَي ٍ اسحي اػت وِ دس كَست 

ػذم هشالجت ػَاسم ًبتَاى وٌٌذُ اي دس پي 

 Aايي ثيوبسي ثيـتش ثِ كَست ًَع . خَاّذ داؿت

ووجَد فبوتَس ) Bٍ ًَع  (8ووجَد فبوتَس اًؼمبدي )

.  ديذُ هي ؿَد (9اًؼمبدي 

 ًفش يه ًفش ثِ 5000دس ثيي هشداى تمشيجبً اص ّش 

 هجتال هي ؿَد دس خبًَادُ فشد هجتال ثِ Bّوَفيلي 

 صى هي تَاًٌذ ًبلل ثيوبسي 7-5عَس هتَػظ 

 دسكذ اص 30-20ثش اػبع تحميمبت . ثبؿٌذ

ثيوبساى ّوَفيل دس خبًَادُ فبهيل ٍ ارذاد خَد 

(  1). ػبثمِ ّوَفيلي سا ًـبى ًوي دٌّذ

 هَسد 3000) ثيوبس ّوَفيلي 6300ثيؾ اص 

 ٍ B هَسد ّوَفيلي ًَع A ٍ 750ّوَفيلي ًَع 

ًمق فبوتَسّبي . دس ايشاى گضاسؽ ؿذُ اػت (...

 ثبػج خًَشيضي ّبي هتؼذد ثِ VII-IXاًؼمبدي 

خلَف دس هفبكل ثيوبساى ؿذُ ٍ ػَاسم 

.  هتؼذدي سا ايزبد هي وٌذ

اص ديگش هـىالت ايي ثيوبسي ّضيٌِ ثؼيبس 

ػٌگيٌي اػت وِ خبًَادُ ّبي ثيوبساى هتحول 

ثِ عَسي وِ ثْبي ّش ٍيبل فبوتَس . هي ؿًَذ

 سيبل هي ثبؿذ ٍ وَدوي وِ 250000اًؼمبدي 

هبّيبًِ حذالل دٍثبس ثِ دسيبفت فبوتَس ًيبصهٌذ 

ثبؿذ ّضيٌِ ثؼيبس صيبدي سا دس پي خَاّذ داؿت 

ّش چٌذ وِ دسكذي اص ايي ّضيٌِ سا هشوض 

ّوَفيلي ايشاى پشداخت هي وٌذ ٍلي دس ول ّضيٌِ 

.  ػٌگيٌي سا دٍلت هتحول هي ؿَد

تحميمبت ًـبى هي دّذ وِ آهَصؽ ٍ تشثيت 

ثيوبساى ٍ ٍالذيي آًْب ثِ سٍؽ ػلوي ثبػج دسهبى 

صٍد ٌّگبم، وبّؾ ػَالت ٍ ػَاسم خًَشيضي ّب 

هي ؿَد ّن چٌيي، وبسثشد تشويجبت خًَي ٍ  

سٍصّبي ثؼتشي دس ثيوبسػتبى سا وبّؾ هي دّذ، 

ثِ دًجبل آهَصؽ ّب ٍ استمبي آگبّي ٍالذيي 

ثيوبساى، غيجت اص هذسػِ ثِ حذالل سػيذُ ٍ 

ِ اًذ اص صًذگي عجيؼي خَد دس  ثيوبساى تَاًؼت

ّويي . خبًَادُ هذسػِ ٍ ربهؼِ لزت ثجشًذ

هغبلؼبت ًـبى دادُ اػت وِ هذاخلِ صٍدسع دس 

هٌضل هي تَاًذ خغش التْبة غـبػيٌَيبل سا وبّؾ 

(.  5)دّذ 

ٍالذيي ثب اتخبر تلوين هٌبػت دس هشالجت اص 

وَدن هجتالي خَد هي تَاًٌذ اص هخبعشات 

رؼوبًي ارتوبػي ٍ التلبدي ًبؿي اص آى 

پيـگيشي ثِ ػول آٍسدًذ ٍ اص عشف ديگش توبهي 

ايي . دختشاى هشداى ّوَفيل ًبلل ثيوبسي ّؼتٌذ

دختشاى ثؼذ اص اصدٍاد طى ثيوبسي سا ثِ ًيوي اص 

پؼشاى خَد ثِ كَست ثيوبسي ٍ ثِ ًيوي اص 

لزا ثِ . دختشاى ثِ كَست ًبلل اًتمبل خَاٌّذ داد

ًظش هي سػذ وِ كشف ثَدرِ رْت ثْجَد ويفيت 
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هشالجتي ّش چٌذ ضشٍسي اػت ٍلي آػبًتش ٍ 

اسصاًتش ٍ هَحشتشيي سٍؽ ثشاي وٌتشل ؿؼيَع 

ّوَفيلي، سػبيت اكَل ولي تٌظين خبًَادُ ثبؿذ 

(4  .)

ػوذُ تشيي هـىل ثيوبساى خًَشيضي داخل هفللي 

اػت وِ ثبػج تغييشات اػتخَاًي ٍ تغييش 

ؿىل ّبي ًبتَاى وٌٌذُ ػضَ هي ؿَد تزوغ خَى 

دس داخل هفبكل هَرت اًمجبم ػضالت ٍ فـبس 

ثش اػلبة ٍ ػشٍق ٍ اص ثيي ثشدى ثبفت ػضلِ 

.  هي گشدد

ثيوبس ّوَفيلي دس احش خًَشيضي ثِ ػبدگي 

هفبكل اؽ هَسد تْذيذ لشاس هي گيشد وِ اگش ثِ 

هَلغ ثِ هفبكل آػيت ديذُ سػيذگي ًـَد ثيوبس 

هشالجت اص ثيوبس دس . دچبس هؼلَليت خَاّذ ؿذ

لحظِ ضشثِ ٍ رشاحت اص اّويت ثؼيبسي ثشخَسداس 

داسٍ هي ثبيؼت دس هٌضل ٍ هحل وبس ثيوبس . اػت

هَرَد ثبؿذ ٍ ثيوبساى ٍ خبًَادُ آًْب ثِ كَست 

ػلوي چگًَگي اػتفبدُ اص آى سا آهَصؽ ثجيٌٌذ، 

ايي وبس هؼتلضم ّوىبسي پضؿىبى ٍ وبدس دسهبًي 

( 11-4). هي ثبؿذ

ثيوبساى ّوَفيلي ثِ ػلت ًذاؿتي ؿٌبخت كحيح 

ٍ ػلوي ربهؼِ ٍ حتي خبًَادُ ّبي خَد اص ًَع 

ثيوبسي ٍ ايٌىِ اكَالً ثب ايٌگًَِ ثيوبساى ثبيذ 

چگًَِ ثشخَسد ؿَد ٍ چِ وبسّب ٍ چِ چيضّبيي 

ثشاي آًْب هفيذ يب هضش اػت، حتي تَاًوٌذي ّبي 

آًْب تب چِ حذ هي تَاًذ ثبؿذ، دس ػغح خبًَادُ ٍ 

ارتوبع ّوَاسُ دچبس هـىالت ٍ ًبٌّزبسيْبيي 

.  ثَدُ اًذ

تحميك حبضش رْت تؼييي ًيبصّبي آهَصؿي 

ٍالذيي دس استجبط ثب ًحَُ هشالجت اص رولِ 

ثْذاؿت - تؼلين ٍ تشثيت- تغزيِ- ٍاوؼيٌبػيَى

تَرِ ثِ سؿذ ػبعفي - هؼوَهيت- دّبى ٍ دًذاى

وَدوبى دس اػتبى ... تٌضجبط ٍ - ٍ رٌّي

آرسثبيزبى غشثي اًزبم گشفت تب گبهي دس رْت 

استمبي ػغح هشالجت ٍ اػتالي ػالهت ايي 

ِ ّبي  وَدوبى ٍ رلَگيشي اص ثِ ّذس سفتي ػشهبي

.  وـَس ثشداؿتِ ؿَد

مًاد ي ريش َا 

 ًفش 82دس ايي هغبلؼِ تَكيفي ٍ تحليلي حذٍد 

 ػبل ثش اػبع 15وَدن ّوَفيلي ووتش اص 

گضاسؽ وبًَى ّوَفيلي ٍ عجك ليؼت دسيبفتي ثِ 

ػٌَاى ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ اًتخبة گشديذًذ اص 

 ًفش اص ٍالذيي وَدوبى هجتال ثِ 72ايي تؼذاد، 

ّوَفيلي دس ػغح اػتبى دس دػتشع لشاس داؿتٌذ 

پظٍّـگشاى ثب هشارؼِ ثِ هٌبصل ٍاحذّبي هَسد 

پظٍّؾ ٍ ثب اًزبم هلبحجِ حضَسي اعالػبت 

پشػـٌبهِ سا تىويل ٍ ثؼذ اص اػتخشاد ًتبيذ، اص 
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آهبس ٍ ضشيت ّوجؼتگي پيشػَى رْت تزضيِ ٍ 

.  تحليل دادُ ّب اػتفبدُ ًوَدًذ

ٍ َا   يافت

 ػبل 30-35اوخشيت هبدساى دس گشٍُ ػٌي 

ِ داس ثَدًذ % 28/90ثيؼَاد ٍ % 22/72 خبً

 ػبل ٍ ثبالتش 41آًبى دس گشٍُ ػٌي % 11/36

. وـبٍسص ثَدًذ% 33/33ثيؼَاد ٍ % 36/48

خبًَادُ ّب اص ًظش التلبدي دس ٍضؼيت % 22/72

% 22/47پغ وِ % 94/81پبييٌتشي لشاس داؿتٌذ ٍ 

وَدوبى ثيؼَاد % A ٍ 56/37ّوَفيلي ًَع 

وَدوبى % 62/48خبًَادُ ّب ػبوي سٍػتب % 34/58

. آًْب داًؾ آهَص ثَدًذ% 72/34هجتال ثيىبس ٍ تٌْب 

ٍالذيي اص ٍرَد ػبثمِ ثيوبسي دس خَد % 62/48

ِ اي % 50دس . اعالػي ًذاؿتٌذ هجتاليبى ّيچ ػبثم

% 22/72 هـبّذُ ًـذ Bاص ٍاوؼيٌبػيَى ّپبتيت 

اعالػبت ضؼيفي دس هَسد پيـگيشي اص خًَشيضي 

دس هَسد ػَاسم % 37/65. دس وَدن هجتال داؿتٌذ

دس هَسد پيـگيشي اص خًَشيضي % 22/72خًَشيضي 

دس ساثغِ ثب خَد دسهبًي % 45/73داخل هفللي ٍ 

ٍ خَد هشالجتي دس هٌضل ًيبص ثِ آهَصؽ صيبد 

داؿتٌذ ثيي ًيبصّبي آهَصؿي ٍالذيي هتغيشّبيي 

ٍضؼيت - تحليالت- تؼذاد فشصًذاى- چَى ػي

ؿغل - ػبثمِ ثيوبسي دس ٍالذيي- التلبدي خبًَادُ

پيـگيشي اص ػَاسم خًَشيضي ٍ - وَدن

خًَشيضي داخل هفللي استجبط هؼٌي داسي ٍرَد 

. داؿت

  
(  1جديل ضمارٌ  

جديل فراياوي مطلق ي وسثي ياحدَاي مًرد پصيَص تر حسة ساتقٍ تيماري 

( 81-80) تٍ َمًفيلي در سال 

ًيبص آهَصؿي ػبثمِ ثيوبسي دس خبًَادُ 
روغ ( 5-6)خَة ( 4-3)هتَػظ ( 2-1)ضؼيف 

دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد 

 55/30 22 16/4 3 11/11 8 27/15 11هبدس 

 83/20 15 38/1 1 77/2 2 66/16 12پذس 

 62/48 35 0 0 89/13 10 27/34 25ًوي داسًذ 

 100 72 54/5 4 77/27 20 66/66 48روغ 

 

رذٍل فَق ًـبى هي دّذ وِ اوخشيت ٍاحذّبي 

اص ػبثمِ ثيوبسي دس  ( دسكذ72/34)هَسد پظٍّؾ 

رْت تؼييي ساثغِ  آهبسي . خبًَادُ آگبُ ًيؼتٌذ

ثيي دٍ هتغيش ػبثمِ ثيوبسي دس خبًَادُ ٍ ًيبص 

آهَصؿي اصآصهَى آهبسي اػتفبدُ گشديذ ايي آصهَى 

ًـبى داد ثيي دٍ هتغيش ػبثمِ ثيوبسي دس خبًَادُ ٍ 
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استجبط % 95ًيبص آهَصؿي ٍالذيي ثب اعويٌبى 

 . هؼٌي داس ٍرَد داسد

 

0/0549/64  DFX 2 

 

(  2جديل ضمارٌ 

تًزيع فراياوي مطلق ي وسثي ياحدَاي مًرد پصيَص ب حسة امتياز َدف ديم پصيَص  

ويازَاي آمًزضي يالديه در مًرد عًارض خًوريسي در كًدكان َمًفيلي تا امتياز َدف چُارم پصيَص )

 (ويازَاي آمًزضي يالديه در مًرد پيطگيري از خًوريسي داخلي مفصلي 

اهتيبص ّذف دٍم پظٍّؾ اهتيبص ّذف 
چْبسم پظٍّؾ  

روغ ( 4-1)خَة ( 5-8)هتَػظ ( 9-12)ضؼيف 

دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد 

 56/5 5 0 1 38/1 1 16/4 3( 4-5)خَة 

 83/2 15 11/11 8 95/6 5 77/2 2( 2-3)هتَػظ 

 31/76 52 11/61 44 72/9 7 39/1 1( 0-1)ضؼيف 

 100 72 22/72 53 45/19 14 33/8 6روغ 

 

رذٍل فَق ًـبى هي دّذ؛ افشادي وِ ثِ ػئَاالت 

ّذف پظٍّؾ دس حذ ضؼيف پبػخ دادُ اًذ ثِ 

ػئَاالت ّذف چْبسم پظٍّؾ ًيض دس حذ ضؼيف 

ثشاي تؼييي ًيبصّبي  (16/61)رَاة دادُ اًذ 

آهَصؿي پيـگيشي اص خًَشيضي دس وَدوبى هجتال 

ثِ ّوَفيلي ٍ پيـگيشي اص خًَشيضي داخلي 

هفللي آصهَى آهبسي ًـبى هي دّذ وِ ثب اعويٌبى 

 دسكذ ّوجؼتگي ثيي دٍ ًيبص  ٍرَد داسد يؼٌي 95

ّش چِ ًيبص آهَصؿي ثيوبساى دس هَسد پيـگيشي اص 

. خًَشيضي داخلي هفللي دس وَدوبى ووتش ثبؿذ

هيضاى ًيبص آهَصؽ آًبى دس هَسد پيـگيشي اص 

خًَشيضي داخلي هفللي ووتش خَاّذ ثَد ٍ ثش 

.  ػىغ

0/0549/59  DFX 2 

ٍ گيري   تحث ي وتيج

ّوَفيلي ثيوبسي اسحي ٍاثؼتِ ثِ رٌغ اػت وِ 

ػَاسضي سا دس پي داسد اًزبم هشالجت كحيح اص 

ثيوبساى ٍ ثِ حذالل سػبًيذى ػَاسم ثيوبسي 

ثؼتگي ثِ اعالػبت ٍ ػولىشد دسػت ٍ ػلوي 

.  ٍالذيي داسد

دس پظٍّؾ خَد ًـبى داد وِ ثب  (1374)ًَساًي 

آهَصؽ هي تَى ػغح آگبّي ٍ ًگشؽ ٍ ػولوىشد 

هبدساى سا دس هشالجت ٍ وٌتشل خًَشيضي ٍ ػَاسم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 8

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-146-fa.html


ّوچٌيي هغبلؼِ  (12)آى افضايؾ داد 

Chuansmrit 1979-1997 دس ػبل ّبي 

حبوي اص آى اػت وِ آهَصؽ ثيوبساى ّوَفيل ٍ 

خَيـبًٍذاى آًبى ثبػج هي ؿَد وِ خًَشيضي، 

وبسثشد تشويجبت خًَي ٍ سٍصّبي ثؼتشي دس 

ثيوبسػتبى ثِ عَس ٍاضح وبّؾ يبثذ ٍ آًبى اص 

صًذگي عجيؼي خَد دس خبًَادُ ٍ هذسػِ ٍ ربهؼِ 

 1372 تيوبسُ دس ػبل هغبلؼِ. (13)لزت ثجشًذ 

 ػبل 6/33هـخق وشد وِ هيبًگيي ػي هبدساى 

 دسكذ هبدساى فمظ ػَاد خَاًذى ٍ  3/38ٍ 

ِ داس ثَدًذ، ثيي 58ًَؿتي،   دسكذ آًبى خبً

 ػبل 12سفتبسّبي ثْذاؿتي هبدساى ٍ وَدوبى صيش 

ٍ هتغيشّبيي چَى تحليالت، دسآهذ خبًَادُ،تؼذاد 

فشصًذاى ٍ تؼذاد فشصًذاى هجتال ثِ ّوَفيلي استجبط 

(.  3)ٍرَد داسد 

دس پظٍّؾ حبضش هيبًگيي ػي هبدساى ووتش ٍ 

 دسكذ هبدساى ثيؼَاد 22/72 ػبل ٍ 47/30حذٍد 

ِ داس ٍ آصهًَْبي آهبسي 28/90ٍ   دسكذ اًبى خبً

استجبط هؼٌي داسي سا ثيي تحليالت ٍالذيي، 

، ػبثمِ ثيوبسي دس  ٍضؼيت التلبدي خبًَادُ

خبًَادُ، تؼذاد فشصًذاى سا ثب ًيبصّبي آهَصؿي 

( 1377)اص عشف ديگش پبؿبپَس . ٍالذيي ًـبى داد

دس هغبلؼِ خَد ًـبى داد وِ آؿٌبيي خبًَادُ ثب 

اكَل دسهبًي ٍ ؿٌبخت ثيوبسي اص ػَي آًْب اص 

هلضٍهبت تَفيك دس ثِ وبسگيشي سٍؽ هٌضل 

دسهبًي دس پيگيشي ٍ دسهبى ثيوبساى هجتال ثِ 

ثيوبسيْبي هضهي اص رولِ ّوَفيلي هي ثبؿذ ٍ 

هيبًگيي اهتيبص تئَسي افشاد لجل اص آهَصؽ 

 623/25


  ثَد وِ ثؼذ اص آهَصؽ تب حذٍد

 9/578/23   ( 3)افضايؾ يبفتِ ثَد

ًيض حبوي اص آى اػت  (1375ػبل )پظٍّؾ لبًؼي 

 ًفش ّوَفيلي 103 ثيوبس هشارؼِ وٌٌذُ 108وِ اص 

 داؿتٌذ، B ًفش ّوَفيلي ًَع A ٍ 5ًَع، 

 دسكذ خًَشيضي اص لخِ دس 24هحذٍديت حشوت دس 

 دسكذ، ّوبتَم صيش 58 دسكذ هَاسد، اص ثيٌي 38

 36.  دسكذ هَاسد گضاسؽ ؿذُ اػت89رلذي 

ِ ّب ػبثمِ ثيوبسي دس فبهيل پذس ٍ هبدس  دسكذ ًوًَ

 38/51سا روش ًوَدُ اًذ دس پظٍّؾ حبضش ًيض 

دسكذ ٍالذيي اص ػبثمِ ثيوبسي خَد هغلغ ثَدًذ ٍ 

ايي هؤيذ آى اػت وِ ثِ سغن اعالع اص ٍرَد 

ثيوبسي، آگبّي وبفي دس رلَگيشي اص تَلذ وَدن 

.  هجتال ٍرَد ًذاؿت
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Study Of Eucationadl Needs of Parents in Caring from 

Eemophilic Children in West Azarbaijan in 1381 

 

H. Mohaddesi , Z. Moshiri , F. Moghaddam Tabrizi 

 

    Abstract: 
 

 

Introduction: Hemophilia is a disabling disease that appears is in two forms (A and 

B). It causes many problems for the patient and his or her family . A descriptive 

study was done for determining of educational needs of parents about caring of their 

hemophilic children in west Azarbaijan. 

Materials & Methods: Date gathering was done by a questionnaire and interview. 

Data was analyzed by X 2 and Pearson tests. 

Results: Every patients were <15 years old. 72.22% of parents had a poor 

knowledge about hemorrhage prevention. 65.37% needed education about 

hemorrhage complications, and 72.22% of them needed education about intra - 

arther hemorrhage . 69.47, of them had a poor knowledge about mouth and tooth 

care and 43.05% had a poor knowledge about a good nutrition for their children . 

Discussion: A proper education about caring of a hemophilic child can prevent 

from disease complications. Educational classes for parents and patients based on 

new information are recommended. 

 

 

 

Keywords: Educational Needs, Hemophilic Children, West Azarbaijan 
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