«Кога нашите татковци и мајки одлучиле да не создадат, тие се осигуриле
дека ќе се родиме здрави...»

Многу е важно да се спречи таласемијата!
Побарајте од вашиот матичен лекар да ви направи тест за таласемија и
хемоглобинопатија.
Пар во кој едниот партнер е носител на таласемија се соочува со ризикот во 25% од бременостите, децата да се
родат со медитеранска анемија (или голема таласемија). Децата што патат од медитеранска анемија се
сериозно болни и имаат потреба од трансфузии на крв и интензивен третман се до првиот месец од животот.

Што е трага од таласемија?
Трагата од таласемија е наследна аномалија на црвените крвни зрнца. Тоа е состојба/статус при која носителот
на медитеранска анемија е здрав. Овие особи се генерално здрави и евентуално можат да манифестираат
форми на лесна анемија, без сериозни последици по нивната здравствена состојба.

Многу е важно да се знае сопствениот статус на носител на таласемија:
a. за да се спречи медитеранска анемија кај сопствените деца,
b. за да се сочува сопственото здравје најдобро што може.

Таласемијата е раширена по целиот свет
Една од 20 особи е носител на некоја од формите на таласемија.

1. При избор на партнер кој нема таласемија
Во случај кога децата се од партнери од кои едниот е носител на таласемија е другиот не е
децата ќе бидат нормални, или носители, но здрави.
2. При избор на партнер кој е носител на таласемија:
c. со тоа што ќе се одлучи да се немаат деца;
d. со правење на пре-натална дијагноза, на почетокот на бременоста, за да се провери
присуството на болеста кај детето. Во случај присуството на болеста да се потврди, може да
се прекине бременоста.
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Носителот на таласемија може да избегне да има болни деца:

