
با مراجعه به سایت زیر به امضا کنندگان “فراخوان اقدام جهت نقص  ایمنی اولیه بپیوندید.
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تخمین زده میشود از هر 1200 نفر، یک نفر به نقص 

ایمنی اولیه )ژنتیکی( مبتال باشد که سالمتش را به 

طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد.

حدود 300 نوع بیامری نقص ایمنی 

اولیه وجود دارد.

70-90 %

از افراد مبتال به نقص ایمنی اولیه هنوز 

تشخیص داده نشده اند.

+50

بیش از 50 سازمان مردمی مرتبط 

با نقص ایمنی اولیه در رسارس 

جهان تاسیس شده اند.

هفته جهانی نقص ایمنی فرصتی است که بیامران، والدین 

و مراقبت کنندگان از آنها، متخصصان و سیاستگزاران 

سالمت را در جهت ارتقای آگاهی در ارتباط با نقص 

ایمنی اولیه گرد هم می آورد.

WPIW
 22–29 April 

هفته جهانی نقص ایمنی اولیه همه ساله 

در تاریخ 29-22 آوریل در قالب 

رویدادهای متعددی در رسارس جهان برگزار 

می گردد. 

10 عالمت هشداردهنده

تشخیص درست یک بیامری نقص ایمنی اولیه با 

آگاهی از 10 مورد عالیم هشداردهنده آغاز می گردد 

که در حال حارض به 45 زبان ) از جمله فارسی( 

ترجمه شده است.

300

روند امضای طومار )petition( هفته 

جهانی نقص ایمنی از سال 2011 تا کنون
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6 میلیون نفر

از مردم در رسارس جهان احتامال با 

نقص ایمنی اولیه زندگی می کنند.

در افرادی که با فقدان یا اختالل عملکرد در سیستم ایمنی به دنیا می آیند، بیامری های نقص ایمنی اولیه بروز می کنند. تظاهر اختالالت نقص 

ایمنی اغلب به صورت عفونت های معمول است. همین مساله بعضی اوقات  منجر میشود که پزشکان به درمان معمول آن عفونت اقدام کنند 

و نقص ایمنی به عنوان زمینه اصلی ایجاد این عفونت ها از چشم دورمباند. در این رشایط  بیامر به طور مکرر دچار بیامری های عفونی شده و 

در معرض آسیب  به اعضای حیاتی بدن، ناتوانی های جسمی و حتی مرگ قرار می گیرد.


