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زمستان رسید و با خود میهمان ناخوانده ای به این مرز و بوم آورد. ویرروسر     

که با سرعت  برق آسا در جهان همه گیر شد و سازمان بهداشت جهان  هرمره   

گیری ) پاندم  ( آنرا در جهان تایید نمود. بیماری که فعال نه واکسرن و نره          

درمان قطع  دارد. تنها راه مقابله با آن پیشگیری است. دولت های جهران برا       

شعار در خانه بمانید برای مقابله با کرونا بسیج شدند و شهر های جرهران یره      

شکل  از سکنه خال  شد که تنها تجربه بصری  بشر از این تصاویر واقعر  در    

 فیلم های تخیل  قبال دیده شده بود.
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 آغاز عصر جديدی در جهان !

 زمستان کرونايي 

 پرسش و  پاسخ حقوقي

پشت پرده آمار سازی کرونايي در ايران 

 تنش زايي شبکه های معاند

های فارس  زبان خارج  در جای  که در این بحران  رویکردهای تلویزیون

بهداشت  جهان  جان تک تک مردم ایران در خطر است تالش دارند با انعکاس 

اخبار ناامید کننده ما را از زندگ  کردن هم مأیوس کنند. این عملکرد غیر 

ای که اساساً بدون درک مسئولیت اجتماع  با شدت پیگیری  ای رسانه حرفه

ها مهم نیست سالمت  و جان مردم  دهد آنچه برای این شبکه شود نشان م  م 

 .است

ها که منابع مال  کالن آنها را کشورهای خارج   دروازه بانان خبری این شبکه

های اجتماع  کشور در  کنند با دستمایه قراردادن کاهش سرمایه تأمین م 

کنند مجموعه  حوادث بنزین  و موضوع هواپیمای مسافربری تالش م 

 .های دولت در حوزه مقابله با کرونا را نیز زیر سوال ببرند تالش

ای و توأم با مسئولیت به خود اجازه  ها بر اساس کدام منطق حرفه این رسانه

های  دهند که نتایج بحران م 

اجتماع  چند ماه گذشته را با 

بحران بهداشت  کرونا در یک 

ظرف ریخته و از آن برای 

تضعیف صدای واحد ایرانیان در 

 .مقابله با کرونا بهره برداری کند

همانطور که سرنوشت مردم 

ها نیز در رویکردی  ایران برای رئیس جمهور آمریکا اهمیت  ندارد این رسانه

بسیار  .های گروه  خود مرگ مردم را نشانه رفته اند همسو با ترامپ در رسانه

متاسف  .عالقه مندند هر روز آمار مبتالیان کرونا و فوت شدگان نیز افزایش یابد

های آنها در ایران  ها ایران  هستند و خانواده شویم که مجریان این شبکه تر م 

خواهد که این  در معرض یک بحران بهداشت  قرار دارند. هوش زیادی نم 

ها بفهمند مهار بحران بهداشت  برای مقابله با شیوع بیشتر این بیماری  رسانه

 .نیازمند اعتماد مردم به دولت به عنوان فرمانده  این مقابله است

ها به جای آنکه ابراز خوشبخت  نمایند که کارشناسان سازمان جهان   این رسانه

 بهداشت از عملکرد ایران ابراز رضایت نموده اند، از 
2ادامه مطلب در صفحه   

4ادامه گزارش  صفحه   
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من بیمار هموفیلی هستم.در حال حاضر قصِد قطعی برای ِازدواج                سوال مهم: 

دارم.بنظر شما بیماری ام را به همسر و پدر و مادر همسر آینده ام درمیان بگذارم یا                   

 خیر؟!!!!

 مشاور حقوقي کانون هموفيلي ايران 

12ادامه مطلب در صفحه   
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ای در هرمره ایرن             از این اخبار عبور کردند. این اقدام در اوج ناشیگری رسانه 

ها تکرار شد. با آب و تاب ورود هیأت  از سازمان جهان  بهداشت را خبری   شبکه

کردند و درباره نتایج آن سکوت کردند. این نوع دروازه بان  خبرر کرار رسرانره         

ای نیست و سیاست گذاری در آنها به دستور مالکان این رسانه ها اسرت.     حرفه

های مرردم، از       ای متعهد به مردم و وفادار به آرمان سال است جامعه رسانه  ۰۵

ای قررون       این سیاست گذاری رسرانره   .این نوع سیاست گذاری عبور کرده اند

وسطای  که با یک پوسته مدرن در این شبکه جاری است تا آنجا ره به گمراه  

برده اند که مجریان ایران  آن در تشویش آفرین  علیه مردم ایران بره اعضرای     

 .کنند خانواده خود در کشور ساکن هستند، نیز رحم نم 

ایرانیان باید بدانند کشت  که همگان در آن نشسته ایم، سوراخ بزرگر  در آن      

پیدا شده است. همه ما با سالیق و عقاید مختلف ممکن است برا مرلروانران و          

ناخدای کشت  اختالف نظرهای  داشته باشیم اما وظیفه مل  و همگرانر  ایرن      

است که باید کمک کنیم، سوراخ این کشت  را بگیریم. این بیماری منحوس نره   

شناسد نه فقیر. باید همه با هم باشیم کره      شناسد نه وکیل، نه غن  م  وزیر م 

کنند که  های فارس  زبان فضای  را ترسیم م  بتوانیم آن را شکست دهیم. شبکه

هر مشکل  است از دولت ما است. بحران کرونا هم جهان  است، مهم نریرسرت.     

آنها با یک رویکرد غیر منصفانه و در مواردی غیر انسان  حت  زبانشان بررنرمر     

 .گردد چه تعدادی از مسئولین کشور قربان  این بیماری شده اند

های ضعیف در صدا و سیما و عدم مدیریت خربرر در        متأسفانه سیاست گذاری

های خرارجر     های کشور، آنقدر بهانه به دست این رسانه یک  از مؤثرترین رسانه

دهد که بتوانند بر اذهان مردم مسلط شوند. به عنوان نمونه وقت  خبر ورود     م 

هرا بره      کنند، باید تحویل این کمک های بین الملل  را منتشر م  محموله کمک

های مقابله با کرونا و مردم را نیز نمایش دهند. اشکال در این اسرت      بیمارستان

گیرند. آنها خوب م  فهمند   های خارج  مردم و افکار آنها را جدی م  که شبکه

ای کشور در  سازند و حوزه رسانه که رسانه به مخاطب زنده است. آنها ذهنیت م 

 .کند یک ضعف مفرط و غیر فعال فقط نظاره م 

متأسفانه برخ  مسئولین در موارد متعددی بستر ساز خبر سرازی هرای ایرن        

ها هستند. چرا وزیر ما آن هم در حوزه سالمت، بایرد در یرک برحرران             رسانه

ها گرردد.     بهداشت  نامه سرگشاده بنویسد؟ و این نامه تیتر یک اخبار این شبکه

تواند نقد کند! اما تخریب نباید بکنرد!برا      نماینده مجلس ما متوجه نباشد که م 

ریزند. باید مدیران کشور   ها م  تخریب و ایجاد دوگانگ  آب به آسیاب این رسانه

با مواظبت و مراقبت بیشتری سخن بگویند.  مدیران کشور به خصوص شرخر     

رئیس جمهور که  فرمانده اصل  این بحران است م  بایست راهبردهای مقابله با 

بحران را بازبین  کنند. خط اول مقابله با بحران مردم هستند و در پشرت ایرن      

ها بهای الزم باید  کنند. به رسانه  ها قرار دارند که نقش آفرین  م  خط اول رسانه

 .داده شود

 اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه رسانه باید نقش تاریخ  خود را ایفا نمایند. 

های فارس  زبان را بررس  و نقد نمایند. در ایرن شررایرط          های شبکه سیاست

 .ای روشن نمایند بحران  اذهان مردم را در سایه باال بردن سواد رسانه

ها را لغو نرمرایرنرد.      دادستان   کشور م  بایست ممنوعیت گفتگو با این شبکه 

های علم  و آکادمیک به این نروع دروازه     فرهیختگان کشور باید بتوانند جواب

های فارس  زبان بدهند. دفاع از منافع کشرور در مرقرابرل           بان  خبر در شبکه

 .ای بیگانگان به زبان فارس  وظیفه هر انسان با وجدان  است تهاجم رسانه

دانند کشور در    ها نم  واقعیت تلخ این است که مگر سیاست گذاران این رسانه

هرای ایرران بره           دانند دارای  های غیر انسان  شدید قرار دارد. آنها نم   تحریم

دانند که برای معراملره    دستور ترامپ و ترامپیست ها بلوکه شده است. آنها نم  

دانند اما موذیرانره    قطعاً م  .های ترامپ  تعیین کرده اند کردن با ایران مجازات

بررررای مشرررکرررالت    

اقتصادی مردم مرویره   

کنند. در مرقرابرل،      م 

ها به مرردم     این شبکه

گویند که آمریکرا   نم 

هرای     باید این تحریرم 

ناجوانمردانه اقتصرادی  

را برردارد. اگرر ایرن         

ها دلشران بره        شبکه

سوخت برای لغرو   های خودشان در ایران م  حال مردم ایران و  حداقل خانواده

 .کردند ها در این شرایط بحران  حت  به صورت موقت  تالش م  تحریم

های فارس  زبان از مردم  خواهد، بر عکس شبکه دولت ایران مردم را سالمت م 

خواهند! آنها  پشته از کشته م ! خواهند آن هم نه چند هزار نفر ایران کشته م 

خواهند. درباره حقوق زن و حقوق کودک را فقط حرف م    تشدید بحران را م 

کنند نگویند، دولت از چه منابع  باید بتواند مطالبات مردم را    زنند و تالش م 

ها زباله گردی را به علت شریروع      گویند شهرداری پاسخ دهد. آنها به مردم نم  

ها چند ماه درآمد حاصل از برازیرافرت     کرونا ممنوع کرده است! حت  شهرداری 

خواهند! اما آنها فیلم کودک  را که در حال   ها را برای حفاظت از مردم نم  زباله

کرنرنرد!       دهند و برای آن مویه م  استخراج کرونا از سطل زباله است نشان م 

مواضع آنها درباره سفرهای تفریح  افراد ب  مسئولیت و ناآگاه جامعه به رغرم    

های اکید مدیران دولت  و غیردولت  هم بالتکلیف است! دوست دارنرد    سفارش

جاده چالوس مملو از مسافر باشد و آن را هم به حوادث بنزیرنر  و کراهرش         

سرمایه اجتماع  مربوط کنند. آنها دل به ناامید کردن مردم  بسته انرد کره        

های فرارسر  زبران         کند. رسانه  های تاریخ  درست عمل م  همواره در بزنگاه

نوردد بره     خارج از کشور، در حال  که شبح کرونا نه ایران بلکه جهان را در م 

های بین الملل  مراقبت و بهداشت، ترالش   جای تشویق مردم به رعایت پروتکل

ای سیاه و تاریک برای ملت ایران ترسیم کنند غافل از آنکه شبح  کنند آینده م 

دهیم ایرانیان  گردد. اما ما به آنها اطمینان م  کرونا به دنبال خانواده آنها نیز م 

 دهند. با همراه ، و همدل  کرونا را شکست م 
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گرامي داشت روز پرستار توسط دفاتر 

 نمايندگي کانون در سراسر کشور

3 

 
 پرستار يکي از ارکان مهم تيم درمان جامع هموفيلي 

نیاز بیماران هموفیل  به تخص  های مختلف پزشک  و پیرا پزشک  فقط با 

سازمانده  تیم درمان جامع هموفیل  م  تواند تحقق یابد. پرستاران عضو 

تیم درمان جامع نقش کلیدی در هماهنگ نمودن تیم درمان جامع دارند. 

سازمان جهان  بیماران هموفیل  قدرشناس زحمات پرستاران ارجمند هستند. 

را سال جهان  پرستار و ماما معرف  کرده است. 2020بهداشت جهان  سال   

پرستاران و ماماها نقش مهم  در ارائه 

خدمات درمان  دارند. اینها افرادی 

هستند که زندگ  خود را وقف مراقبت 

از مادران و فرزندان م  کنند. 

واکسیناسیون نجات بخش و توصیه های 

بهداشت ؛ مراقب افراد مسن و به طور 

کل  نیازهای اساس  بهداشت  روزمره را 

برآورده م  کنند. آنها اغلب ، اولین و 

تنها نقطه مراقبت در اجتماعات خود 

به  2030هستند. اگر بخواهیم تا سال 

پوشش جهان  بهداشت برسییم جهان به 

میلیون پرستار و ماما  نیاز دارد. 9  

  تبريز  شيراز

همدان 

 تهران 

 مشهد

 اروميه 
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دبیر کل سازمان ملل با اطالع رسان  همه گیری کرونا در جهان بر این نکرتره   

مهم تاکید کرد که  اعالم همه گیری یا ) پاندم  ( کرونا یک تصمریرم سراده        

نبوده است. ابعاد وسیع انتشار این بیماری نیاز به یک همکاری جهانر  بریرن       

ملت و دولت ها دارد. کشور چیرن   

به عنوان منشاء انتشار این بیماری 

اولین تجارب سخت مقابله با ایرن    

بیماری را داشت. قرنطینه مررکرز      

انتشار بیماری و سخت گیری های 

جدی در تردد و رفت آمد، اعمرال  

حاکمیت برای رعایت قرنرطریرنره     

خانگ  مردم از جمله این ترجرارب   

سخت و دشوار است. در کشور ما هم با تشکیل ستاد مقابله با کرونا تمهیردات   

پیشگیری اطالع رسان  گردیده است . در قم به عنوان اولین شهری که درگیر  

این بیماری منحوس گردیده است تمهیدات خاص تری اجرای  گردیده است . 

اما واقعیت تلخ آن است که انتشار بیماری در کشور غیر قابل انکار است و همه  

باید بتوانیم با بکاربردن شیوه نامه های بهداشت  خود و دیگران را از گرزنرد       

بیماری مصون نگه داریم . شیوع این بیماری یک بحران فراگیر در کشور است  

که اثرات اقتصادی و اجتماع  وسیع  را به ملت های دنیا تحمریرل خرواهرد       

نمود. اداره این بحران بزرگ عمال از رهبری و هدایت سیاستمداران و صاحبان  

قدرت اقتصادی خارج است. هدایت مردم در این برحرران را کرارشرنراسران              

بهداشت  و متخصصین شیوع بیماری ها عهده دار هستند و ب  تعارف صاحبان 

قدرت سیاس  باید با این انتقال قدرت به کارشناسان بهداشت و درمان با طیب 

 خاطر رضایت دهند.  

دبیر کل سازمان بهداشت جهان  در گفتگوی خود با رسانه های گروه  اظهار 

سال پیش ریشره     ۰۵کرده است آخرین بیماری که در جهان همه گیر بوده و 

میلیون نرفرر از        ۰۵۵کن شده است آبله بوده است. آبله فقط در قرن بیستم  

جمعیت جهان را به کام مرگ کشید. شبح کرونا در جهان تهدیدی بزرگ است 

که هم جان انسانها را به مخاطره افکنده است و هم برا مرحردودیرت هرای            

اجتماع  که المحاله به یشریت تحمیل م  نماید چرخ های اقتصاد را از کرار     

 م  اندازد و بحران های اقتصادی بزرگ  به مردم تحمیل م  نماید.   

کانون هموفیل  ایران به محض رسم  شدن خبر شیروع کررونرا در کشرور،           

تعطیل  خوابگاه بیماران تمهیدات  را برای جلوگیری از شیوع بیماری اندیشید.  

تشکیل ستادی از مدیران دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگ  ، هموفیل  شهرستان 

برای بررس  روزانه چگونگ  اجرای تمهیدات پیشگیری، اجرای مقررات ویژه در 

پرهیز از سفرر  مرکز درمان جامع هموفیل  ایران، توصیه جدی به بیماران برای 

هشیار نمودن بیشتر بیماران در استانهای  که  های بین شهری و درون شهری،

 مراکز ارایه خدمات درمان  بیماران با بیماران مبتال به کرونا مشترک است.

مدیر عامل کانون هموفیل  ایران در گفت و گوی با خبرگزاری ایسرنرا مروارد      

با اشاره به شیوع کرونا ویروس جدید در کشور، گرفرت: بره       مهم  را یاد آوری نمود:  

دنبال شیوع بیماری کرونا در کشور، ضروری است اقدامات  برای پیشگیری از ابرترالی     

مردم و به خصوص بیماران خاص و دیر درمان، به این بیماری انجام شود. برر هرمریرن        

ها باید تغییر  اساس برخ  دستورالعمل

کرده و تسهیالت خراصر  بره ایرن           

بیماران خاص و دیر درمان اختصراص  

 .داده شود

وی با تاکید بر اینکه شریروع کررونرا       

ویروس در کشور جدی است، افرزود:    

بر همین اساس سازمان هرای مرردم     

نهاد با احساس مسئولریرت در ایرن        

رابطه، ستادی از شبکه های سرازمران   

های مردم نرهراد کشرور را ترحرت            

ریریرس       -فرمانده  آقای دکتر زال 

دانشگاه علوم پزشک  برای مقابلره برا     

 .اند کرونا تشکیل داده

قویدل ادامه داد: در عین حال الزم است که وزارت بهداشرت هرمرسرو برا اقردامرات               

پیشگیرانه اقدامات  را در راستای حفظ سالمت بیماران خاص و دیر درمان انجام دهرد؛    

های بیمه گر برای ترایریرد     مراجعه حضوری به سازماناوال باید توجه کرد که اساساً باید 

  .و با توجه به سهمیه داروی  بیماران و سوابق قبل  اقدام شودنسخ لغو شود 

ها به عنوان مررکرز درمرانر           وی ادامه داد: از طرف  با توجه به اینکه برخ  بیمارستان 

کرونا معرف  شدند، اما در عین حال محل مراجعه بیماران خاص نریرز     بیماران مبتال به

های نزدیک بره ایرن        رسد تعیین محل  در یک  از درمانگاه بودند، در نتیجه به نظر م 

تواند راهکار مناسربر     مراکز، برای حضور پزشک و نسخه نویس  برای بیماران خاص م 

پزشکان مررکرز     .باشدتفکیک محل درمان بیماران خاص و بیماران مبتال به کرونا برای 

های بیمارستان برایشان نسخه نویسر  کررده و در          ها و دستورالعمل بر اساس سهمیه

هرای     شود. این اقدام با تایید اداره بیمراری   م   با آنها انجامهماهنگ  تلفن  صورت لزوم 

 .خاص وزارت بهداشت قابلیت اجرای  دارد

ترر     نیز باید در یک محل ایمرن دارو و دریافت نسخه قویدل با بیان اینکه فرآیند گرفتن 

های عموم  باید گیشه ویژه بریرمراران       در عین حال در داروخانه :انجام شود، ادامه داد

خاص برای عرضه دارو به بیماران خاص ایجاد شود و حضور بیماران در محیط داروخانره  

همرچرنریرن     :  مدیرعامل کانون هموفیل  ایران تاکید کرد .به حداقل زمان ممکن برسد

فروردین ماه، تحویل پروکره    ۰۵نیاز است تا کاهش تردد بیماران خاص در شهرها برای 

 ها، لغو شود.  داروهای مصرف شده بیماران خاص و دیر درمان به داروخانه

 آغاز عصر جديدی در جهان !
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۱ادامه مطلب  صفحه   

5ادامه مطلب در صفحه   
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ها بتوانند تدابیر ایمن  الزم را برای حفاظت از مسئول تحرویرل دارو      مگر اینکه داروخانه

کنیم که برای گرفتن داروی سهمیه فروردین مراه از     همچنین پیشنهاد م  .ایجاد کنند

سوی بیماران، از اکنون زمانبندی شده و بیماران بر اساس حروف الفبا حداقل ط  یرک    

هفته بتوانند جهت دریافت سهمیه اختصاص داده شده، مراجعه و از تجمع بیمراران در    

 .مراکز دریافت دارو جلوگیری شود

خواهیم که تمهیدات  برای ترزریرق      م    اورژانس کشورحال از  قویدل ادامه داد: در عین 

فروردین ماه برای ترزریرق داروهرای       ۰۵داروی بیماران خاص بیندیشد؛ به طوری که تا 

شان مهارت تزریق دارو را  بیماران دیر درمان و بیماران خاص  که خود یا اعضای خانواده

ندارند، بتوانند با اورژانس تماس بگیرند و داروی این بیماران توسط تکنسین موتور سروار  

مراکز اورژانس در منزل تزریق شود تا دیگر بیمار به مراکز بیمارستان  مراجعه نکرنرنرد.    

اگر ظرفیت اورژانس در این حد نیست این اقدام به کودکران بریرمرار و افرراد دارای              

 .معلولیت محدود شود

های بهداشتر  تروسرط وزارت         وی افزود: همچنین الزم است که در صورت تامین پک 

 .های حمایت  بیماران خاص اختصاص یرابرد     های  هم به حوزه انجمن بهداشت، سهمیه

اند از تامین ایرن اقرالم      متاسفانه بیماران دیر درمان  هم که توانای  پرداخت مال  داشته

 .اند ها محروم مانده به علت کمبود آن

هرای     تردید تداوم روش مدیرعامل کانون هموفیل  ایران ادامه داد: باید توجه کرد که ب  

های انتشار این ویروس و مخاطرات بیشتر برای هموطنان  کره     قبل  با توجه به ظرفیت

 .ای دارند از تدبیر به دور است بیماری زمینه

وی در پایان گفت: برای اولین بار در کشور از سیستم فرمانده  برای مقابله با برحررانر      

گیری داشته اسرت. برا       در حوزه سالمت استفاده شده است که تحرک الزم را در تصمیم

های بهداشت  از طریق فرمانردهر  در حروزه         تشکیل این فرمانده  عمال دستورالعمل

شود. یک  از تصمیمات فرمانده  ترهرران در       وزارت بهداشت تدوین، ابالغ و اجرای  م 

های مردم نهاد به خصوص در حروزه       رابطه با مقابله با کرونا درخواست کمک از سازمان

هرای     اطالع رسان  و تولید محتوا و متقاعد کردن مردم در رابطه با اجرای دستورالعمرل 

هرای     وزارت بهداشت بوده است. من نیز از اعضای آن ستاد هستم و برخ  از درخواست 

 .باال کامال همسو با مصوبات آن ستاد است که باید مورد توجه قرار گیرد

فدراسیون جهان  هموفیل  نیز با صدور اطالعیه ای توجه انجمن های هموفیل  

جهان را به مخاطرات کرونا جلب نمود. در اطالعیه مذکور تصریح شده بود کره    

شواهدی مبن  بر در معرض خطر بودن بیشتر بیماران هموفیرلر  ترا کرنرون          

مشاهده نگردیده است و ریسک ابتالی بیماران هموفیل  به بیماری کرونا مانند 

 دیگر افراد جامعه است. 

 مردم عزيز ايران،اعضای محترم کانون هموفيلي ايران، 

 ياوران ارجمند کانون هموفيلي ايران،

شرکت های تامين کننده دارو ) در چارچوب مسئوليت اجتماعي شرکت ها(  

 پزشکان و کارشناسان و ... فعالين اجتماعي  

مردم سیستان و بلوچستان نیاز شدید به اقالم امدادی دارند. نگداریرم شریروع       

کرونا ما را از شرایط سخت مردم سیستان و بلوچستان غافل نماید.  متاسفانه تا  

تاریخ انتشار نشریه از وضعیت بیماران هموفیل  در مناطق دلگان، دشرتریراری،    

کنارک، فنوچ و نیک شهر که تعداد قابل توجه  از بیماران هموفیلر  در ایرن       

مناطق زندگ  م  کنند به علت قطع ارتباط تلفن  و قطع راه های ارتباط  در   

 .دست نیست. مدیر دفتر کانون موضوع را از طریق هالل احمر پیگیری م  کند

به گزارش خبرگزاری ایسنا شهرستانهای خاش، دلگان و روستاهای حراشریره       

و در پ  آن مردم برخ  شهرها و روستاهای   تفتان در محاصره سیل قرار گرفته

شهر تعطیل شده و  ۲۱مدارس  اند  سیستان و بلوچستان تا کمر در آب فرو رفته

امکانات هالل احمر برای کمک رسان  کاف  نیسرت چررا کره امرکرانرات و               

های مواصالت  روستای   های مناسب به اندازه کاف  برای بازگشای  راه زیرساخت

اقالم مورد نیاز  .و نیز خدمات رسان  به سیل زده های محروم استان وجود ندارد

نفت ،فانوس،خرمرا، کرنرسررو، رب؛بررنرج؛روغرن،             پتو، وسایل گرمایش ، چراغ 

بر  ترردیرد        .زدگان اسرت    سیل فوری اقالم بهداشت ،نیاز گرم، معدن ، لباس آب

بهترین نوع کمک، کمک های نقدی شماست که م  تواند امکان کمرک هرای     

موثرتر و برنامه ریزی شده تر را فراهم آورد.کانون هموفیل  ایران حساب ویرژه     

ای  را جهت کمک به سیل زدگان اعالم نموده است . در انتظار کرمرک هرای         

توجه نماییم مردم سیستان و بلوچستران گرذشرتره از          .ارزشمند شما هستیم

 محرومیت های اجتماع  و اقتصادی با دو بحران دست بگریبانند.  

  ۴ادامه مطلب صفحه آغاز عصر جديدی در جهان ! ... 
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 بحران در بحران ! سيلي سيل !
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لیال مقیم /خبرنگار اصفهان زیبا یازده صبح، طبقه دوم بیمارستان سیدالشهدا، 

دهد برا   ساله نشان م  ۱۰درمانگاه هموفیل . پسری که چهره اش او را جوان   

کند که  شود و شروع به غر و لند م  خون ریزی مچ پا به خاطر تصادف وارد م 

با این حالم، دو ساعرت اسرت دنربرال برخرش             » ندارد و  8داروخانه فاکتور 

گردم. قبال بخش پایین بود، االن بدون اطالع رسان  آن را بره        ها م  هموفیل 

های مختلف،  هایشان روایت ها و خانواده هموفیل  »طبقه دوم، منتقل کرده اند. 

پزشک خوب؟ نداریم! »هایشان دارند:  اما مشترک و شبیه به هم از دردها و رنج

هایم را فروختم ترا     ده سال پیش، مچ پای پسر معلولم خون ریزی کرد. چین  

امکانات بیمارستان خوب بود. پرای    .بچه را ببرم بیمارستان امام خمین  تهران

بچه را خوب کردند. اما نداشتم خرج آن یک  پسرم را بدهم. چشم که نداشت.   

ترکرد.   بغض زن م  »گوش که نداشت. هموفیل  دو مفصلش را هم از بین برد.  

ایرن  »  ها گرنراه دارنرد.       به خدا هموفیل » کند:   اشک پهنای صورتش را پُر م 

بیمار در اصفهان کرده و  0۵۵به دل بیش از »  خون» هاست که  ها سال حکایت

مشکالت ثانویه دیگری را برایشان به وجود آورده؛ از توزیع نامنظم فاکترور در    

رسیدگ  کامل در بیمارستان تا مرانردن در      داروخانه و نبود فیزیوتراپ  و عدم

صف انتظار برای تعویض مفصل در تهران. کمبود، دسترس  به دارو را بررای       

، مدیرعامل 1391ها کم یا غیرممکن کرده است. این موضوع را سال   هموفیل 

ها گوشزد کرده و گفته بود که هریرچ      گو با رسانه و ها در گفت انجمن هموفیل 

 »احمد قویدل» تضمین  برای آینده نیز وجود ندارد. هفت سال از هشدارهای  

کریرانروش    .  های او به واقعیت تبدیرل شرده اسرت        گذشته و حاال پیش بین 

های مکرر به منظور پیرگریرری     ، سخنگوی سازمان غذا و دارو تماس«جهانپور

، رئیس بیمارستان سیدالشرهردا   » مهران شریف » » گذارد.  دارو را ب  پاسخ م 

اصفهان » گوی  و های میدان  و گفت اما بررس  .کند نیز نبود دارو را تکذیب م 

هرای رئریرس بریرمرارسرتران              بیمار، نتایج  خالف گفته ۰۵با بیش از  »زیبا

دهرد.     سیدالشهدا مبن  بر عدم کمبود دارو و توزیع مرتب و منظم را نشان م 

چهار روز است که مچ پایم خون ریزی کررده، امرا     » گوید:   یک  از بیماران م 

رسد، تعدادش مرحردود اسرت و           داروخانه دارو ندارد. زمان  هم که دارو م  

های دارویر  در خرود        آنها مدع  هستند که ذخیره»  شود.  بالفاصله تمام م 

بهم  8گویم فاکتور  م » شان نیست:  بخش هموفیل  نیز اندک است و جوابگوی

اورژانسر    گویند این ذخایر متعلق به بیماران اورژانسر  اسرت.      بدهید، اما م 

یعن  که تصادف بکنم و داغون شوم تا باالخره حاضر شوند ده تا فاکتور به من 

برای اطمینان بیشتر از این قضیه به مدت چهرار روز مرتروالر  برا            » بدهند. 

هرای خرونر (       داروخانه بیمارستان سیدالشهدا )تنها مرکز ارائه دارو و فراورده 

 شنویم:  کنیم، ول  هر بار م  م  ۲۰و  8گیریم و درخواست فاکتور  تماس م 

 8ظهر روز چهارم، اما متصدی داروخانه از رسیدن فاکترور     »موجود نیست!  «

سافاکتو یا نوترکیب که به عنوان جایگزین جدیدی برای فاکتور پرالرسرمرایر       

دهد. مسئله تازه ای که برخ  از مبتالیان را نرگرران       شود، خبر م  شناخته م 

هاست که به  فاکتور به فاکتور شدن برایم مضر است. بدن من سال » کرده است:  

شود که نسبت به این  فاکتور پالسمای  عادت کرده و حاال تعویض آن، باعث م 

کارشناسان، البته معتقدند مصرف سافاکتور به جای  »دارو واکنش نشان ندهد. 

آورد و حت  مدع  هسترنرد    فاکتور، مشکل چندان  برای بیماران به وجود نم 

دهد. اما باز هم ایرن مسرئلره        که خطر ابتالی آنها به هپاتیت را هم کاهش م 

شران را فررامروش           هرای    ها و نگررانر    شود تا بیماران سایر دغدغه باعث نم 

بیماران هموفیل  از نبود درمانگاه تخصص  برای دریافت تمرام وکرمرال      کنند. 

گویند تنها دو پزشک در درمرانرگراه         خدمات، ناراض  هستند؛ چرا که آنها م 

و دیگری متخص  خرون   حاضر هستند که یک  از آنها پزشک عموم   تاالسم 

و آنکولوژی است؛ اما معموال پزشک متخص ، بیماران هموفیلر  را ویرزیرت        

تا بخشر  کره بریرمراران           کند. عالوه براین، فاصله زیاد درمانگاه تاالسم   نم 

کنند؛ زیاد اسرت؛     شوند و خدماتشان را دریافت م  هموفیل  در آن بستری م 

یک  از     کند دو طبقه را با پای پیاده ط  کنند.  فاصله ای که آنها را مجبور م 

قرار بود اجازه دهند، بیمراران از دری کره بره برخرش                » گوید:   بیماران م 

متصل است، رفت و آمد کنند. اما این در همیشه بسته است. خیرریرن      تاالسم 

هرای براال        دهند؛ چون خودشان آنجا هزینه اجازه ورود ما را به این بخش نم 

اند. اصال از نظرر قرانرونر  خریرریرن             های زیادی را آنجا چیده اند و تخت کرده

توانند ملک بیمارستان را تصاحب کنند و اجازه ورود بیماران هموفیل  بره     م 

آن را ندهند؟ بیمار هموفیل  باید همه امکانات در اختیارش باشد و نه ایرنرکره    

  برای ویزیت و تهیه دارو در بیمارستان سرگردان باشد. 

 بخشي از يک گزارش درباره مشکالت بيماران هموفيلي 

 در استان اصفهان 
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کانون هموفیل  ایران با هدف ارج نهادن به فداکاری پزشکان و پرستاران 

و دیگر فعالین عرصه سالمت که برای مقابله با کرونا با فرداکراری هرای      

برجسته جان خود را به خاطه م  افکنند با تنظیم بیانیه ای از سازمران  

های مردم نهاد دعوت نمود با امضای این بیانیه توجه مقامات کشرور را    

به مقام رفیع جانباختگان حوزه سالمت جلب نموده و و امکان ثبت نرام    

مدافعین سالمت را که جان شیرین خود در راه دفاع از سالمت مردم از   

 دست م  دهند در ردیف شهدا میسر گردد.  

سازمان مردم نهاد با آمضاء این بیانیه ضمن تقردیرر    ۲0۱در این بیانیه   

از تالشگران سالمت در مقابله با کرونا، خواستار توجه بیشتر دولرت بره     

حوزه ایمن  و حفاظت  کادر درمان  و آزمایشگاه  و نیروهای خدماتر   

نمایند، گرردیرده و      که شجاعانه تالش خود را وقف مهار این بیماری م 

 های جانباختگان این عرصه از حمایت دولت برخوردار شوند. خانواده

در این بیانیه آمده است: در این شرایط بحران  که همه تالش ما متوجه  

دور شدن از ویروس کرونا است، پزشکان و پرستاران و کرادر درمرانر         

فداکارانه و شجاعانه مواظبت از بیماران را در نزدیک ترین ترمراس بره        

 رسانند. انجام م 

های مردم نهاد امضا کننده بیانیه در آستانه سرال نرو مرراترب          سازمان

قدردان  و تشکر خود را از پرسنل آزمایشگاه ، درمانر  و خردمراتر          

های مردم نهاد کشرور     نمایند. ب  تردید سازمان  درگیر با کرونا اعالم م 

توانند ایرن پریرام قردردانر  از             به عنوان نمایندگان متشکل مردم م 

فرشتگان سفید پوش  که در سمت پرزشرک، پررسرترار، کرارشرنراس             

آزمایشگاه، بهیار و دیگر کارکنان حوزه خدمات سالمت، که متهورانره و    

دهنرد   جسورانه برای سالمت مردم جان خود را در معرض خطر قرار م 

 را در جامعه انعکاس دهند.

ای هستنرد   تجسم اینکه این پرسنل متعهد که هر یک عضوی از خانواده

که آن خانواده یک دنیا آرزو را برای خوشبخت  خود در گرو سالمت این 

های هر ایران  را سرشار از تشرکرر و          دانند، قلب عضو مؤثر خانواده م 

 نماید. قدردان  م 

وظیفه دولت است که امکانات ایمن  الزم را در اختیار تالشگران حروزه    

های  سالمت در مبارزه با بیماری کرونا قرار دهد. تدوین و اجرای پروتکل 

 حفاظت  دقیق در کنار امکانات کاف  و خدمات مشاوره سالمت روان از 

 حقوق انکار ناپذیر تالشگران سالمت در مبارزه با کرونا است.

های پاک سرشت که جان خود را تقدیم  جان باختن تعدادی از این انسان

عرصه سالمت مردم نمودند سندی انکار ناپذیر از یک مرردم مرداری و         

های مردم نهراد امضرا      وظیفه شناس  ارزشمند تا پای جان است. سازمان 

کننده این بیانیه به عنوان نمایندگان مردم این قدر شناس  ب  بردیرل را     

ارج م  نهند و بر این اعتقادند جان باختن در این راه شهرادت اسرت و       

ضرورت دارد مقامات کشور جان باختگان در راه سالمت مردم در مربرارزه   

های در خور و شایسته ای را  با کرونا را، در زمره شهدا محسوب و مواظبت

 از خانواده این عزیزان به عمل آورند.
کانون هموفیل  ایران برای اولین بار واژه شهدای سالمت را در این بیانیه به کرار  

برد و نهایتا پس از اظهار نظر های مختلف مدفعین سالمت که جران خرود را         

درراه مقابله با کرونا از دست م  دهند به عنوان شهید خدمت بره رسرمریرت         

 شناخته شدند. 

 تالش موفق کانون هموفيلي ايران 

 برای رسميت شهدای سالمت 
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روز جهان  سازمان های مردم نهاد، روز مردم متشکل فرصت  برای به اشتررک  

فوریه مصادف با روز جرهرانر        ۱۱گذاشتن دانش و تجربه کار اجتماع  امروز 

در جهران ایرن      NGO سازمان های مردم نهاد است. سازمان های مردم نهاد 

روز را فرصت  برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود دانسته و تالش 

م  نمایند که به مردم جهان با وضوح بیشتری توضیح دهند که این سرازمران   

ها برای آگاه  بخش ، اطالع رسان  ، آموزش و حمایت در حوزه های مختلف 

ماهیت داوطلبرانره    .محل  مل  و بین الملل  چه نقش مهم  را ایفا م  نمایند

فعالیت این سازمان ها از یکسو و نقش مهم آنها به عنوان نمایندگان متشرکرل   

جامعه بستر بسیار مناسب  برای تعامل دولت ها با مردم و پر رنگ نمودن نقش 

مردم در تصمیم گیر هاست. در کشور ماهم این سازمان ها با آماری بالر  برر      

سازمان مردم نهاد فعالیت م  کنند که با توجه به جمعریرت کشرور،       ۲۱۵۵۵

افزایش و رشد این تشکل های اجتماع  از ضروریات توسعه اجتماع  کشرور    

است. نسبت وجود تشکل های مردم  در کشور ما در خوشبینانه ترین شرایط  

نفر جمعیت کشور یک  ۰۵۵۵و به شرط فعال بودن همه تشکل ها به ازای هر 

مقایسه این آمار با کشور های پیشرفته که این نسبت به ازای هرر   .تشکل است

نفر جمعیت یک تشکل است، به خوب  نشانگر آن است کره   ۰۵۵نفر و یا  ۰۵۵

این سازمان ها عالوه برر     .برای توسعه اجتماع  کشور تالش بسیاری باید کرد

اینکه هرکدام با وظایف تعریف شده خود در شرایط عادی خدمات  در حروزه      

های مختلف در حوزه های اجتماع  ، حمایت  ، معلولیت ها، محیط زیسرت،    

آسیب های اجتماع ، کودکان، زنان و...به مردم ارایه م  دهنرد در شررایرط           

بحران های طبیع  و غیر طبیع  به صورت یکپارچه به کمک مردم و دولرت      

م  شتابند. این سازمان ها نقش مهم  در انعکاس مطالربرات و پریرگریرری            

مطالبات مردم دارند و م  توانند نقش مهم  در تعامل سازنده مردم و دولرت    

ایفا نمایند. از تالش های ارزشمند و قابل تقدیر این سازمان ها م  توانیم بره     

مشارکت باال در زلزله کرمانشاه و سیل و در استانهای گلستران، خروزسرتران،       

لرستان و سیستان و بلوچستان اشاره نماییم. از لحظات اولیه شیوع کرونرا در     

کشور این سازمان ها ضمن اعالم آمادگ  جهت مشارکت در مهار این بیمراری  

به صورت عمل  و با همکاری با سازمان های ذیربط تالش مضراعرفر  را بره         

خصوص در عرصه اطالع رسان  به مردم آغاز نمودند. انتشار بیانیه جمرعر  از      

شبکه های سازمان های مردم نهاد شامل: شبکه مل  موسسات نیکروکراری و      

 خیریه، شورای هماهنگ  همایش های ساالنه سازمان های غیر دولت ، شبکه 

تشکل های محیط زیست  و منابع طبیع  کشور، شبکه یاری کرودکران کرار و        

خیابان، شبکه تشکل های نابینایان و کم بینایان و شبکه ایدز مطالبه جرمرعر       

نهاد از دولت را در پر  شریروع            های مردم های مل  و تخصص  سازمان شبکه

بیماری کرونا ط  نامه ای به ِرئیس جمهور اطالع رسان  نمودند. در این نرامره      

شبکه های سازمان های مردم نهاد که صدها تشکل عضو دارند ضمن جلب توجه 

رئیس جمهور به لطمه های شدیدی که به حوزه سرمایه اجتماع  و شفراقریرت    

وارد شده است دقت در اداره این بحران مطالبه شده است.در این نامه همچنیرن   

ضمن اشاره به حوادث ناش  از افزایش قیمت بنزین و ساقط شدن هرواپریرمرای     

مسافربری توصیه شده است باطالع رسان  شفاف م  توان از تشدید ب  اعتمادی 

 ۲0۱عموم  جلوگیری نمود. همچنین در رابطه با بحران کرونابیانیه ای با مضای 

سازمان مردم نهاد کشور منتشر گردیده است که ضمن تقدیر از تالشگران حوزه 

سالمت از دولت درخواست گردیده است که تامین تجهیزات و امکانرات کرافر       

حفاظت  را برای پزشکان ،پرستاران ، کارشناسان آزمایشگاه و دیرگرر خردمرت       

رسانان به بیماران را در الویت جدی قراردهد. سازمان های مردم نرهراد امضراء       

کنندگان این بیانیه جانباختگان حوز سالمت در مهار بیماری کرونا را الیق مقام 

شهید دانسته و از مسئولین کشور در خواست نمود اند که با این اقدام خرانرواده   

های این شهدا را مورد حمایت قرار دهند. این روز جهان  را به کلیره سرازمران       

های مردم نهاد و کلیه تالشگران برای توسعه اجتماع  کشور تبریک م  گوییم. 

فراموش نکنیم زلزله زدگان قطور، سیل زدگان سیستان و بلوچسرتران، سریرل       

زدگان پل دختر و معموالن چشم در راهند. چقدر کار داریم. سخنگوی کرانرون       

 فوریه( ۱۱اسفند مصادف با 8هموفیل  ایران )

روز جهاني سازمان های مردم نهاد فرصتي برای باز بيني 

 مشارکت های اجتماعي در کشور 

8 

 زلزله قطور 

بازدید آقای جمال زهرا عضو 

هیات مدیره کانون هموفیل  

ایران و مدیر دفتر نمایندگ  

کانون از مناطق زلزله زده 

 قطور 
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در مواظبت از مردم، مراقبرت از    

منابع مدیریت کشور یک تکلیرف  

برای مدیران عال  رتبره کشرور     

 .است

باید با بصیرت درک کنیم. خرط     

اول مقابله با کرونا درمانگرران و    

کارشناسان درمان نیستند! خرط   

اول مردم هستند. درک این نکته  

مراتب و نروع درگریرر شردن             

مدیریت کشور را در مروضروع         

 .کند مشخ  م 

خط اول، کرارشرنراسران حروزه        

بهداشرت، حروزه اپریردمر  و            

پزشکان اجتماع  هستند که برا    

برایسرت      تکیه بر اطالعات علم ، راهبران مردم برای بیمار نشدن هستند. رسانره مر      

دروازه بانان خبر خود را در ارتباط مجازی و پیوسته با این کارشناسران قررار دهرنرد.         

وزارت بهداشت فهرست  از این کارشناسان را در سراسر کشور با همکاری سازمان نظرام  

 .پزشک  ارائه دهند

های اطالع رسان  در پریرونرد برا کرارشرنراسران              های گروه  و شبکه خط دوم، رسانه

هرا     بهداشت  و اجتماع  باید بتوانند مردم را دعوت و متقاعد به رعایت دستورالرعرمرل   

 .نمایند

تهیه گزارش از مراکرز شریروع       .ها باید به شدت مراقب خبرنگاران باشند مدیران رسانه

باید با رعایت مقررات ایمن  انجام شود. در بسیاری از موارد حضور خبرنرگرار در ایرن         

مراکز ضرورت  ندارد. با کم  اغماض از کیفیت هر فردی که به دلریرل وظریرفره در             

ها قرنطینه شده حضور دارد با تلفن خود یک شهروند خبرنگرار اسرت. افرزایرش           محل

 .پهنای باند اینترنت در دسترس مردم در شرایط بحران باید افزایش یابد

هرای صرنرفر  و          های  شامل شخصیت مرجع، احزاب سیاس ، انجمن خط سوم، گروه

های مردم نهاد و خیریه و سلبریت  ها هستند. این مجموعه در مرردم    فرهنگ ، سازمان

ای بره کرمرک           برند و مانند واسرطره   فرآیند اعتماد به رهنمودهای خط اول پیش م 

شتابند. موفقیت در سه خط اول شیوع بیماری را کنتررل    ها و خط اول و دوم م  رسانه

 .کند. این موفقیت کلیدی است م 

خط چهارم مقابله با کرونا درمانگران و کارشناسان حوزه درمان هستند. ایرمرنر  ایرن        

هرای     بایست تأمین شود. نیازهای آنهرا در حروزه        پرسنل با جدیت و در سطح باال م 

مختلف باید از طرف دولت برطرف شود. امکان برقراری ارتباط تصویری این افرراد برا        

خانواده با اینترنت با پهنای باند باال امکانپذیر شود. از این امکان بیماران قرنطینره هرم      

 .شود توانند بهره مند شوند. در این خط از مرگ و میر ناش  از شیوع جلوگیری م  م 

خط پنجم مقابله با بحران کرونا دیگر مدیران کشور هستند. بحران شیوع یک بیرمراری    

است. سیل و زلزله نیست که دیگر مدیران کشور در این عرصه برای همدردی حضرور     

 داشته باشند. سالمت مدیران کشور باید حفظ شود. کشور برای مقابله با کرونا هزار کار  

های پر خطر نبرایرد وارد      مدیری که مسئول تأمین مایحتاج مردم است در عرصه .دارد

سریرل    .های ارتباطات، راه و دانشگاه نیاید به حوزه وارد شرونرد       شود. برای مثال حوزه 

نیست مدیران تا کمر وارد آب شوند و ابراز همدردی نمایند. دیگر مدیران کشور باید از    

 .ورود به این حوزه بحران  به شدت پرهیز نمایند

های امنیت ، انتظام ، قضائ  و نیروهای مسلح هستند. این نیروها در     خط ششم، حوزه

صورت شدت بحران غیر قابل کنترل دولت، توجه نمائید وقوع بحران غیر قابل کنرتررل   

 نمایند. این نیروها بنا بر وظیفه ذات  در تمام  مراحل   دولت در موضوع مداخله م 

نمایند. اول باید سالمت پررسرنرل        نقش خود را در حفظ امنیت در جایگاه خود ایفا م 

خود را تأمین نمایند. اساساً عاقالنه نیست نیروی دفاع  و امنیت  کشور را ب  دلیل در    

 .مجاورت شیوع قرار دهیم

های بهداشت  سرپیچ  کنند، این نیروها باید مداخله کرنرنرد.     اگر مردم از دستورالعمل

ها آن هم برا رعرایرت       کنند. در بستن راه  نیروهای مسلح در قرنطینه شهرها مداخله م 

بهداشت و با تجهیزات کاف  بهداشت  با ایمن  استقرار یابد. حت  در شهرهایر  مرثرل       

رشت، قم و تهران چند پایگاه استقراری ایمن در شهرها برای حفظ امرنریرت ایرجراد          

کند. اساسًا به مصلحت کشور نیست، این نیروها را که بنا بر وظرایرف ذاتر  خرود             م 

 .معموالً مجتمع هستند در معرض شیوع قرار دهیم

مداخله نیروهای مسلح در بحران به جا و به موقع باید باشد. در غیر این صورت برحرران    

دهیم. مرداخلره در حرد            را به نیروی دفاع  کشور که در آماده باش است، سرایت م 

 .جلوگیری از بحران در بحران است

کدام گروهها در خط مقابله با بحران کرونا 

 هستند/خط شکنان را بشناسيم
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برگزاری دو کارگاه آموزش  با موضوع آشنای  با بیماری هموفیل  و سایر 

اختالالت انعقادی خونریزی دهنده و با تمرکز بر موضوع زنان برای کارکنان 

در سالن اجتماعات آن  ۰۵/۲۵/۹8مورخ  ۲۱ال   ۹مرکز آمار ایران از ساعت 

مرکز با سخنران  مدیر عامل کانون هموفیل  ایران و جناب آقای دکتر نیکونیا 

پزشک درمانگر مرکز درمان جامع ایران به همت داوطلبان کانون هموفیل  

ایران برگزار شد. مطالب مطرح شده در سمینار با استقبال خوب کارکنان و در 

متاسفانه  .خواست برگزاری جلسات بیشتر در فرصت های آت  رو به رو شد

اطالع رسان  در حوزه خونریزی های ماهیانه زنان و دختران کمتر در جامعه 

انجام م  شود و به همین دلیل زنان و دختران مبتال به این بیماری ها 

 یک هفته کافی است! .                               شناسای  نم  شوند
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ساله آسمان  شد از اولین باری که دیدمش بیشتر از دو ماه قبل بود.  ۲0فاطمه 

براور   .در رابطه با مشکل خونریزی ماهیانه دختران از بروجرد به تهران آمده بود

در  .نم  کنم، دیروز بعد از چندین روز که با دستگاه زنده بود آسرمرانر  شرد      

بروجرد سرش درد گرفته بود. خدای من به همین سادگ  ! چند روز سرردرد        

داشته به حدی که سرش را دستمال م  

بسته! مراجعات پزشک  اش در برروجررد    

ب  نتیجه م  ماند. سر درد خوب نرمر       

شود. یک پزشک او را دنبال معاینه چشم  

و تعیین نمره عینک م  فرستد. پرزشرک    

. و کس  متوجه نم  شود فاطمره    دیگر ..  

خونریزی مغزی کرده است. بعد از چرنرد    

روز ، نم  دانم چند روز بعد پدرش با من 

تماس گرفت، کم  شرح حال گرفرترنرد،     

گفتم: بسیار خطرناک است، فوری بیایید تهران! آمدند ول  خیل  دیر شده بود.   

فاطمه تا تهران هم سرپا بود. اما خونریزی مغزی آنچنان وسعت یافته بود که او  

را به کما برد و... دیروز اورا از دست دادیم ... خدای من خرداونرد بره پردر و                 

مادرش صبر دهد. غنچه ای که در آستانه جوان  به یک سفر زودهنرگرام بر        

جا دارد از    . بازگشت رفت. خداوند رحمتش کند. داغ فاطمه بر دل ما هم ماند  

تالش های مسئوالنه پزشکان محترم بیمارستان امام خمین  ) ره ( به خصوص   

سرکار خانم دکتر کریم  مدیر ارجمند درمانگاه هموفیل  که با جدیت وضعیت 

فاطمه را پس از اطالع از ضایعه خونریزی مغزی پیگیری نمرودنرد و اسرتراد         

ارجمند دکتر توگه که به موقع بر بالین بیمار حضور پیدا کرردنرد، تشرکرر و         

 قدردان  نماییم. 

 ایکاش فاطمه زودتر م  آمد تهران ... 

بیماران ارجمند سردرد های شدید و مداوم را جدی بگیرید و به پزشک مراجعه 

به مادر و پدر داغدارش و دیگر اعضای خانواده صمیمانه تسلیرت عررض      .کنید

م  نماییم. بهشت برین جایگاه فاطمه باشد و خداوند به همه بازمرانردگران از       

جمله خانواده بزرگ هموفیل  صبر عطا فرماید. فاطمه آنقدر خوب بود که مر    

  .شود با خاطراتش زندگ  کرد

 ۲۰۹8بهمن ماه  ۹مدیر عامل کانون هموفیل  ایران 

 وقتي همه چيز دير مي شود ...

 ساله، آسماني شد ۱1فاطمه  

 يک پيشنهاد :

 خودمان هم مي توانيم

به خودمان کمک کنيم    

برگزاری دو کارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با بيماری 

 هموفيلي و ساير اختالالت انعقادی خونريزی دهنده و

با تمرکز بر موضوع زنان    

در نمونه ای از اطالع رسان  

حوزه حونریزی های ماهیانه 

زنان و دختران در مدارس 

توسط مدیر دفتر  دخترانه

نمایندگ  کانون هموفیل  

 ایران آذربایجان شرق  
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کانون هموفیل  خراسان جنوب  در ادامه برنامه های فرهنرگر  خرود       

برای عزیزان هموفیل ، دومین سفر زیارت  سیاحت  به مشهد مقدس و 

دیدار با امام هشتم که آرزوی خیل  از این عزیزان م  باشد و تاکرنرون   

هزینه دومریرن اردوی        .اند را اجرای  نمود نیز موفق به این سفر نشده

زیارت  سیاحت  مشهد مقدس توسط نیکوکاران محترم و آستان قدس 

نفر از اعضای خانواده بیماران هموفیل  از اول   ۰۱رضوی تامین گردید.  

بعد از ورود بره         .لغایت چهارم بهمن ماه به این سفر مشرّف گردیدند

مشهد در زائر سرای شهر مشهد با هماهنگ  قبل  با آسرتران قردس        

هرای     در برنامه روز اول این سفرر خرانرواده      .رضوی اسکان داده شدند

روز دوم    .هموفیل ، حرم مطهر امام هشتم خرود را زیرارت کرردنرد          

چهارشنبه بر اساس هماهنگ  قبل  بازدید از موزه حرم انجام گردید و   

عصر همان روز برای کودکان در شهربازی حرم ساعات خوشر  ثربرت      

روز سوم ضمن هماهنگ  قبل  بازدید از شرکت سرامران داروی        .شد

هشتم با استقبال گرم مسئولین این شرکت انجام شد روز پنج شرنربره    

 هموفیل  های عزیز به همراه خانواده ناهار را میهمان امام هشتم )ع(    

بودند و در ساعات پایان  پنج شنبه شب کاروان عزیزان سفر بررگشرت   

خود به بیرجند را آغاز نمودند و همه این عزیزان به سالمت و رضرایرت   

از یاوران سفر جناب آقای خریررخرواه و        .کامل به دیار خود بازگشتند

جناب آقای کمال  هماهنگ کننده برنامه های درون شهری خانم عل  

آبادی پرستار همراه مسافران و همچنین از مسئولین و پرسنل آستران  

های غذای  این عزیزان را در زائرسررای   قدس رضوی که اسکان و وعده

شهر متقبل شدند و ریاست و مسئولین محترم شرکرت سرامران دارو        

برای پذیرای  گرم واهدا هدیه به این عزیزان قدردان  و تشرکرر ویرژه        

 داشته باشیم.
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 دومين سفر عشق!

 بيماران استان خراسان جنوبي 

 

هیات مدیره و هیئت بازرس  جدید کانون هموفیل  ایران با پایران مرراحرل      

ثبت در روزنامه رسم  آغاز به کار کرد. متاسفانه هیات مدیره در آغراز راه        

یک  از نفرات ارزشمند و تاثیر گذار خود استاد شهرام کرم  از دست داد. در  

اولین جلسه رسم  هیات مدیره یاد شادروان کرم  گرامر  داشرتره شرد.         

امریرر طرراوت           -۲اعضای هیئت مدیره کانون هموفیل  ایران عبارتند از:  

نازنین فرزادی فر ) نایب رئیس اول هیات مدیره(    -۱) رئیس هیات مدیره (   

سید احمد معتمرد   -۰محمد رضا ریگ  ) نایب رئیس دوم هیات مدیره (   -۰

سید میروالیت الدین هاشم  ) دبریرر هریرات             -۰الشریعت  ) خزانه دار (   

آجمال زهرا ) عضرو    -۱کوروش ماله میر ) عضو هیات مدیره (      -0مدیره (  

سیرد عربراس       -۹محمد شجاع  فر ) عضو هیات مدیره (   -8هیات مدیره (  

احمد بختیاری زاده ) عضو هیات مدیره (    -۲۵کشف  ) عضو هیات مدیره (    

سید محمد خباز حسین  ) عضو هیات مدیره ( الزم به ذکر است آقای     -۲۲

 خباز حسین  جایگزین شادروان کرم  در جمع هیات مدیره شدند. 

 مدیر عامل منتخب هیات مدیره : احمد قویدل 

سید هرادی    -۱مسعود بوربور    -۲اعضای محترم هیات بازرس  عبارتند از:  

 جواد دست افکن ازناب   -۰جواد پور 

اعضای هیات مدیره جدید کانون هموفیل  ایران در ایرن جرلرسره اظرهرار           

امیدواری نمودند بتوانند با برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و بررنرامره        

ریزی برای استفاده بهینه از منابع کانون نقش خود را در توسع این موسسره  

خیریه ایفا نمایند. کلیه اعضاء بر این باور هستند که بتوانند در سایه همدلر    

و احساس مسئولیت امان بهره مندی بیماران را از خدمات موسسه بیرش از    

 گذشته فراهم آورند.  

آغاز به کار هيات مديره  و هيات بازرسي جديد 

 کانون هموفيلي ايران 
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 بسمه تعال 

من بیمار هموفیلی هستم.در حال حاضر قصِد قطعی برای           سوال مهم:   

ِازدواج دارم.بنظر شما بیماری ام را به همسر و پدر و مادر همسر آینده ام            

 درمیان بگذارم یا خیر؟

این پرسش  است،که مکررا در طول سالیان اخیر، از اینجانب پرسیده              پاسخ :   

شده است و نیز پرونده های  که شخصا با همین موضوع فسِخ نکاح در بینِ                      

بیماراِن هموفیل  داشته و یا به عنواِن وکیل دادگستری و مشاوره حقوق ، از بنده              

سوال کرده اند، که دغدغه ِی بسیاری از بیماران و خانواده هاِی محترم شان نیز                 

میباشد.به استحضار میرساند، در حقوِق خانواده و مقرراِت قانون مدن ،برای                

نیز وجود  “  عنوان فسخ نکاح  ”متارکه ِی زوجین،بغیر از طالق،طریق  دیگر تحِت         

دارد.بدین معنا که: هریک از زن یا شوهر که مدع  عیب  در طرِف مقابل است،                 

بطور مثال،طرِف مقابل بیماری هموفیل  اش)به هرکیفیت و درجه( را از وی                 

مخف  و پنهان نموده،میتواند بدوا، با مراجعه با دفاتر خدمات قضای  الکترونیک و             

طرح دادخواست فسخ نکاح به علت مرقوم، و پیگیری از طریِق محاکِم خانواده                 

نسبت به فسِخ نکاح اقدام نماید و معموال محاکم دقیقا و با صرف وقت، به اینگونه                

 موضوعات مهم رسیدگ ِ کامل و جامع  دارند.

البته الزم بذکر است که اساسًا در حقوق خانواده،فسخ نکاح از موارِد استثنای  و                

قانون مدن  نیز اِشعار       ۲۲۱۰و    ۲۲۱۱خاص بوده و ایضًا مواردی که در ماده            

گردیده،جنبه حصری دارد و تمثیل  نیست،و لیکن مفهوم عسر و حرج)در باب               

طالق( از مصادیق تمثیل  و تشخیِ  آن بر عهده ِی محکمه میباشد..همچنین               

الزم بذکر است، اصواًل،ِاعمال حق فسخ،فوریت داشته و معیاِر فوریت در حقوق،               

عرف  است.مضافا باید دانست، که علم و اطالعِ طرفِ مقابل)علم و اطالعِ صریح( از       

بیماری هموفیلِ  همسرش قبِل از اِزدواج،باعِث سلِب حِق فسخ برای وی خواهد              

قانون مدن  نیز مستفاد      ۲۲۱0بود.)از صراحِت منطوق و البته مفهوم مخالِف ماده         

است که: هریک از زوجین که قبل از عقد، عالم به َامراض مذکوره در طرف دیگر                 

 بوده،بعد از عقد دیگر حقِ فسخ نخواهد داشت.(

مبنایِ فسخِ نکاح در برخ  از آرایِ قضای  اِصداری،این است که زن یا شوهری که   

بیماری خود را از طرِف مقابل مخف  و مستتر مینماید،بر خالف قاعده فقه                   

،اِقدام نموده و بنحوی از اَنحاء بنوع  زندگ ِ سخت و      “الضرر و الضرار ف  االسالم”

 پر مشقت و طاقت فرسایِ توام با بیماری خود را،بر همسرش تحمیل کرده و ...
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موجِب حرج و صعوبِت زندگ  او نیز شده است،در حال  که طرِف مقابل از               

بیماری مربوطه ب  اطالع و نسبت به آن جاهل بوده است،و لهذا بلحاظ                

حقوق  این اِقدام، قابلیِت تفسیر در قالِب تدلیس در نکاح را داشته،و                  

حقوق، به شخِ  فریب خورده به ِاستناِد قاعده ِی مزبور، ِاختیاِر فسِخ نکاح             

را میدهد، که البته باید از طریق محاکِم خانواده پیگیری و اِقدام شود.ایضًا،             

قانون مدن  میباشد، که اِشعار        ۲۲۱8مستمسک قانون  این مهم، ماده        

میدارد:که هرگاه در یک  از زوجین صفِت خاص  شرط شده باشد و بعد از               

عقد معلوم گردد که طرف مذکور فاقدِ        

وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل        

حقِ فسخ خواهد بود؛خواه وصف مذکور 

در عقد تصریح شده باشد یا عقد             

متبایناً بر آن واقع شده باشد.من حیث       

المجموع،اعتقاد بر این است،که بیماری 

هموفیل )به هر کیفیت یا نوع یا             

درجه( در زمره مسائل و موضوعات  است،که هیچگاه نباید کتمان نشود،و             

ِاخفای آن،بنوع  مانوِر فریبنده در عقد نکاح قلمداد شده و فارغ از                    

اینکه،موجب استیصال و مشقت و حرج همسر ب  اطالع خواهد شد،بلکه             

خود شخ  کتمان کننده را در معرض آسیب و مشکل حقوقِ  بسیار                 

جدی و خطرناک  قرار میدهد،که ِامکان دارد،زندگ  اش از هم پاشیده و              

تکلیف ”ازدواج واقعه،منفسخ گردد؛چرا که قانون و شرع بر هیچکس                 

،بار نخواهد کرد.مخف  نمودِن بیماری از طرِف مقابل،موجب             “ماالیطاق

تحمیِل تکلیِف خارج از طاقت و تحمل اشخاص میباشد،که امری مردود              

است..علیهذا،به همه مخاطبین،توصیه میگردد که عند ااِلزدواج، بدون             

هیچگونه تردید یا شائبه،بنحو واقع بینانه و با نگاه  معقوالنه،صراحتاً                

موضوع بیماری)نوع و کیفیت و درجه آن( را به همسرتان و ترجیحا پدر یا               

مادر همسرتان، اِطالع داده و صراحتًا و بطور واضح در قسمت مربوطه در               

سنِد رسم  نکاحیه)قباله( توسط سردفتر رسم  اِزدواج قید و به ممض  به            

ِامضای زوجین و مهر سردفتر گردیده و علم و اطالِع طرفین راجِع به آن                 

 گواه  گردد.والسالم%

 فصلنامه سراسری کانون هموفیلی ایران 
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 طبقه دوم

 پرسش و  پاسخ حقوقي

سيدمحمدخبازحسيني عضو اصلي هيت مديره و 

 مشاور حقوقي کانون هموفيلي ايران

 وکيل پايه يک دادگستری


