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 هدف:  -1

ايجاد سيستمي هماهنگ در كانون هموفيلي ايران آئين اجرايی و ي و لامبه منظور مشخص نمودن روشهاي 

 بر اساس توجه به دو اصل اساسي : ،و اجرايی واحد مددکاری اجتماعی کانون هموفيلی ايران نامه مالي 

، نبايد برای مددجو  انآنو مشارکت با حفظ شخصيت يا بيماران سير به سمت خود اتكايي مددجويان  -1-1

اصلی از مددکاری ، بايد در هر امري مشاركت مددجو را در نظر بگيريم تا به هدف  وهزينه پرداخت شود  100%

 كه خوداتكايي مددجواست نزديك شو يم .

، و بر همين اساس حداکثر مساعدت در اجرايی درمان  برپيشگيري  تقدماولويت در ارائه خدمات درماني و  -1-2

 .  ه استديگردتنظيم و تدوين ايت مالی برای بهره مندی از خدمات مددکاری کانون هموفيلی شدن حم

 

 وظايف مددکار اجتماعی کانون هموفيلی ايران  -2

مددکار اجتماعی تعيين نشده باشد کليه مسئوليت های مددکار بر عهده مدير فردی در جايگاه اگر در دفتری  -2-1

 يا مسئول دفتر است .  

ن مکلف است نسبت به کسب اطالع و بررسی وضعيت بيمه بيماران برنامه ريزی و اقدامات مددکاری کانو -2-2

 الزم را به عمل آورد بنحوی که تمامی بيماران دارای دفترچه بيمه درمانی معتبر در هر زمان باشند .

خود  برگزاری کالس های آموزشی برایامکان   و هماهنگی های الزمبرنامه ريزی با مددکار مکلف است  -2-3

ديگر مراقبت از مفاصل يا درمان در منزل و آشنايی با بيماری و نحوه وراثت و پرستاری و تزريق و مراقبتی و 

و همچنين امکان برگزاری دوره از آنجمله استحکام خانواده و يا عدم اعتياد به مواد مخدر آموزش های مورد نياز 

برای بيماران   در باره بيماری هموفيلی و عوارض آن يا تشکيل کالس هايی برای آموزش کتب و جزوات منتشره

 و خانواده های آنان فراهم آورد .

مددکار مکلف است ارتباطات و تعامل سازنده و الزم با سازمان های حمايتی مانند کميته امداد و بهزيستی  -2-4

ط و هماهنگی های الزم را را برقرار نموده و با مددکاران آن سازمانها و نهادها نسبت به مددجويان مشترک ارتبا

 برنامه ريزی کرده و در جلسات مشترک هماهنگ شده شرکت نمايد . 

دستورالعمل ها و آيين نامه های حمايتی سازمانها و نهادهای حمايتی و بيمه گر و مددکار می بايست از  -2-5

 از ارجاع نمايد . نظام جامع سالمت اطالع کامل داشته باشد تا مددجويان و بيماران را بر اساس موارد ني

مددکار مکلف است تمامی خدمات و اطالعات مربوط به تمامی بيماران تحت پوشش را در نرم افزار کانون  -2-6

 هموفيلی ثبت نمايد . 

گزارشات سه ماهه از عملکرد خود تهيه و پس از تأييد توسط مدير يا مسئول مددکاران دفاتر می بايست  -2-7

 ی ارسال نمايند . دفتر ، آن را به مددکاری دفتر مرکز
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هر شش ماه يکبار اطالعات مددکاری دفاتر که از نرم افزار مکلف است واحد مددکاری دفتر مرکزی مدير  -2-8

تهيه گزارش جامع و نموداری و آماری، و و پس از بررسی  را دريافت کانون هموفيلی در استانها تهيه شده است 

 . به مديرعامل ارائه نمايد تفصيلی  یگزارشاستانها در  در مورد عملکرد واحد مددکاری هريک از خود رانظر 

ن باشد . نظارت مداوم بر اين امور مددکاری کانون بايد پيگير انجام بموقع آزمايشات دوره ای بيمارا -2-4

 موجبات پيشگيری و حفظ سالمت بيماران را بدنبال خواهد داشت . 

ان بستری در مراکز بيمارستانی مطلع بوده و مددکار دفتر می بايست از وضعيت بستری و ملزومات بيمار -2-10

 نيازهای آنان را به مدير دفتر اطالع داده و پيگير تأمين آن باشد . 

مددکار بايد پس از وصول درخواست ها ، نظر کتبی خود را در باره هريک از درخواست های بيماران  -2-11

 بصورت مکتوب اعالم نمايد . 

ری مربوطه را برای هريک از بيماران را تکميل نموده و بهنگام مددکار می بايست تمامی فرم های مددکا -2-12

مراجعه برای بازديد از منزل تمامی فرم های بازديد از منزل را نيز تکميل کرده و نظريه مددکاری را در قسمت 

 مربوطه ثبت نمايد . 

 فايل هایئه شده اسناد خدمات ارامددکار می بايست از تمامی فرم های مددکاری و مربوط به بيماران و  -2-13

  نمايد . و اضافه مربوطه را تهيه و در قسمت های مربوطه در نرم افزار کانون هموفيلی ثبت 

مددکار می بايست جلسات را برای اوليای بيماران باالخص مادران بيماران ترتيب دهد تا تجارب آنان به  -2-14

 ديگر اعضاء و بيماران انتقال داده شود . 

برنامه ريزی الزم اقدام نمايد تا كليه ناقلين شناسايي شده برای به تشكيل پرونده نسبت مددکار مکلف است  -2-15

را برای آموزش و اقدامات مورد نياز مربوط به پيشگيری و انجام ديگر آزمايشات برای جلوگيری از تولد هموفيل 

 به عمل آورد . 

رنامه های آموزش و درمانی و يا مددکار می بايست اطالعات مورد نياز برای اجرای هريک از طرح ها و ب -2-16

 اجتماعی را تهيه کرده و در اختيار داشته باشد . 

مددکار مکلف است در هر ماه حداقل دو جلسه مشترک با مدير مافوق خود جهت بررسی امور تشکيل داده  -2-17

 مشترک را در دفتر ويژه ای ثبت نمايد .  و نتيجه و مصوبات آن را

دکاری کليه اطالعات و مسائل مربوط به مددجويان را بصورت محرمانه مددکار مکلف است حسب وظيفه مد -2-18

 حفظ و نگهداری نمايد . 

بيماران هموفيلي اورژانسي است امادر موارد خطرناك ناشي از حوادث با عوارض  اگرچه خونريزيهاي -2-14

 . تماعي مي باشدهاي جانبي با واحدمددكاري اجالزم وبستري نمودن بيمار و حمايتجانبي  تمامي هماهنگي هاي 

امر مراقبت از بيمار  نافي مشاركت خانواده بيمار در نقش مددكار دراين رابطه هماهنگي وهدايت  بوده و : تبصره

 نيست .

مديريت واحد مددکاری دفتر مرکزی می بايست در هر سال جهت تعيين نرخ خدمات مربوط به هتلينگ يا هزينه   -2-20

ه ها و ديگر خدمات رفاهی ارائه شده از طريق هيئت مديره اقدام نموده و پس اسکان در خانه های هموفيلی و خوابگا
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از اعالم نرخ خدمات جهت ثبت در پرونده های کاغذی يا الکترونيکی بيماران به کليه دفاتر و شعب کانون هموفيلی 

 ايران اعالم نمايد .

 صيلي جهت اطالع رساني دررابطه بامددكاران موظفند با تقاضاي والدين يا دانش آموزان مقاطع مختلف تح  -2-21

برگزار نمايند. چارچوب وجيهي هموفيلي و ديگر اختالالت انعقادي با مسئولين و مديران مدارس جلسات ت

   اين جلسات اطالع رساني و تشريح راهنماي مراقبت از بيماران در مدراس است. 

 

 قابل ارائه  در واحد مددكاري مالی خدمات  -3
انتخاب  ي در اين حوزه اساسا" شامل مراكزدرماني دولتي و داروهاي تحت پوشش بيمه است .خدمات مددكارکليه 

خصوصي براي اخذ خدمات درماني توسط بيماران عمال" واحد مددكاري را از هر نوع  و مراکز درمانی ها بيمارستان
 كمك مالي معاف مي نمايد.

زشکی فراهم نباشد جز در مراکز غير دولتی با تأييد علوم پ اگر در مواردی بهره مندی از امکانات درمانی :1تبصره 
 حمايت برابر تعرفه های دولتی برابر اين آيين نامه امکان پذير خواهد بود . 

خواهد کليه حمايت های مالی برای بيماران و اعضاء براساس درخواست و مستندات و مدارک هزينه ای  : 2تبصره 
 د.باشاز هر نوع كمك مالي معاف مي واحد مددكاري نکرده باشند  بود و افرادی که درخواستی ارائه

هيئت برای بيماران در اولين جلسه از جهت بهره مندی از خدمات مددکاری حداکثر مساعدت ممکن  : 3تبصره 
 مديره در هر سال مشخص شده و به دفاتر اعالم می گردد . 

از حمايت های بيشتری داشته باشند بايد بصورت موردی و با در صورتی که بيمارانی نياز به بهره مندی  : 4تبصره 
 مستندات و داليل و گزارش مکتوب و معرفی مددکاری و تأييد مديريت به هيئت مديره معرفی و اتخاذ تصميم گردد . 

 در صورتی که کانون با مراکز مختلف در حيطه خدمات قابل ارائه به بيماران و اعضای کانون هموفيلی :5تبصره 
توافق يا قراردادی مبنی بر بهره مندی افراد معرفی شده ابصورت اخذ تخفيف يا رايگان شدن خدمات ، دريافت نموده 

باشد، می توان با نظر مددکاری و موافقت مديريت مبلغ تخفيف را از ميزان حمايت کسر نمود در چنين مواردی    
ناً اگر در دفتری مسئوليت مددکاری بر عهده مدير کانون می بايست ارزش ريالی خدمات مأخوذه قيد شده باشد . ضم

 باشد بايد در جلسه منتخبين موضوع به صراحت قيد و تصويب شده باشد . 
در شعب بر عهده مدير اجرايی و هيئت منتخبين از شعب  5و  4و  3اتخاذ تصميم در باره تبصره های  : 6تبصره 

 محول می گردد .  
در شرايط خاص با بررسي وتنظيم گزارش مددكاري ميسر  %50بيش از هزينه كمك  پرداختهمواره  : 7تبصره 

 است.

 
 

بشرط رعايت مراتب  %40تا سقف  درمان به روش پيشگيرانهکليه هزينه های مربوط به  :پيشگيري  -3-1

موافقت  با % 80تا  ب (      هزينه ها با نظر مددکاری % 70پرداخت تا سقف  (الف  :قابل پرداخت می باشد زير 

 آن قابل پرداخت خواهد بود .  % 40تا با طرح در جلسه در موارد خاص با موافقت هيئت منتخبين ج (         مدير

 و پيشگيری از تولد هموفيل شناسايي ناقلين -3-1-1

كليه هزينه هاي آزمايشگاه ژنتيك دررابطه با تعين موتاسيون بيماران هموفيلي " موتاسيون مابه التفاوت  -

 " هموفيلی ختر بيماران فرزندان د

كليه هزينه هاي آزمايشگاه ژنتيك دررابطه با خواهران بيماران هموفيلي جهت تعين وضعيت مابه التفاوت  -

 ناقلي وهمچنين تعين موتاسيون با داشتن دفترچه بيمه 

  نمونه برداري از جنينات كليه هزينه هاي آزمايشمابه التفاوت  -
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ی المقدور مراجعين جهت انجام آزمايشات ژنتيک را با آزمايشگاه ژنتيک حتو مسئولين مددکاران و مديران  -

گر ادرمانگاه جامع هموفيلی يا ديگر مراکز درمانی مربوط به کانون هموفيلی ايران هماهنگ نمايند . 

مراجعه به آزمايشگاه هاي معتبر مختلف غير از مركز درماني جامع با هماهنگي واحد مددكاري در استان 

 د نيز مورد حمايت قرار گيرند تا دفاتر كانون خود رانسبت به اين امر مهم بالتكليف احساس نكنند .ها باش

رواني از زماني كه در چار چوب پيشگيري از تولد هموفيلي اقدام  روحي و اجتماعي، درمانی و هاي حمايت -

 هاي روحي و حمايت ينهمچن وهاي مالي در اين حوزه  حمايتبه عمل آيد و به سقط درماني نموده اند 

بوجود آوردن امكان سفرهاي كوتاه  وهای مربوطه مين هزينه أطريق ارجاع به مراكز مشاوره با ترواني از 

 يا در چارچوب امكانات دفتر مركزي وبا تأمين منابع مالی تفريحي پس از پايان دوره نقاهت  مدت زيارتي يا

 ضروری است .دفاتر شعب و 

 پروفيالکسی ) پيشگيری از خونريزی (درمان اجرای برنامه  -3-1-2

با تهيه هدايا و  تأمين امکانات تشويقی برای کودکان جهت همکاری در اجرای برنامه درمان پروفيالکسی -

 اسباب بازی ها و فراهم نمودن امکان شرکت اردوها و جشن ها و ديگر برنامه های تشويقی

 ی برای برنامه درمان پروفيالکسی حمايت در تأمين هزينه های رفت و آمد به مراکز درمان -

 فراهم نمودن امکانات شرکت در دوره های آموزشی مربوطه و برگزاری مسابقات و اهداء جوايز  -

پيگيری نحوه اجرای کامل و انجام معاينات و آزمايشات دوره ای مربوطه و حمايت در اجرای مراجعات  -

 مربوطه   

 پيشگيری از معلوليت -3-1-3

 تصويربرداری فيزيوتراپی وو های رفت و آمد به مراکز انجام تخصصی ارتوپدی حمايت در تأمين هزينه  -

حمايت در تأمين ملزومات و تجهيزات توانبخشی يا ديگر ملزوماتی که توسط پزشکان متخصص مربوطه  -

 نسخه شده باشد .  

نهای هورمونی حمايت در تأمين مابه التفاوت هزينه داروهای بی فسفونات در درمان پوکی استخوان ، درما -

  مرتبط با بيماری های زنان و زايمان در بيماران مؤنث سمپتوماتيک يا در دوران حاملگی

کليه اعمال جراحی ماژور و مينور ) عمومی ، اعصاب ، زنان ، حمايت در تأمين مابه التفاوت هزينه های  -

( جهت درمان ، تسکين  اورولوژی ، دندانپزشکی ، گوش و حلق و بينی ، چشم ، اندوسکوپی ها و غيره

عالئم يا کاهش سرعت روند عوارض هموفيلی در مراکز جامع هموفيلی که به تأييد سرپرست علمی و 

 رسمی اين مراکز ضرورت داشته باشد . 
  و استخر  شناورزش حمايت در تأمين هزينه های بهره مندی از آب درمانی و  -

 پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر  -3-1-4

 و روش های درمان و داروهای تسکين دهنده غير اعتيادآور برای کاهش درد ن امکانات حمايت در تأمي -

حمايت در تأمين يا فراهم نمودن شرايط آموزش و يا امکان دسترسی به درمانگران مرتبط يا اماکن درمانی  -

 برای کاهش و يا تسکين درد 

 اد به مواد مخدر آسيب پذير بنظر می رسند اقدامات حمايتی و مشاوره ای با ارجاع افرادی که در حوزه اعتي -

 حمايت در انجام ورزش های مجاز و تأمين امکانات ورزشی  -
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 پيشگيری از آسيب های اجتماعی و طالق  -3-1-5

حمايت در تأمين هزينه های موردی پيش آمده ناشی از صدمات و عوارض مبتاليان به اختالل انعقادی و  -

موجبات آسيب های اجتماعی ديگری را به دنبال خواهد  هموفيلی که به تشخيص مشاورين و مددکاری

 داشت و تالش در تأمين هزينه های اقدامات بازدارنده از پيشامد آسيب ها و طالق

حمايت در ايجاد و تقويت روحيه خودباوری و همچنين شناخت توانايی ها و استعدادهای فردی و سوق دادن  -

 گزاری جلسات با افراد و خانواده های موفق هموفيلی و ...و بربه فعاليت های اجتماعی سازنده و مثبت 

فراهم نمودن امکانات شرکت در دوره ها و سمينارهای علمی و تفريحی و عملی و اردوها و کالس ها و  -

 مسابقات و ...

بشرط رعايت  % 85کليه هزينه های مربوط به درمان و دارو تا سقف :  خدمات دارويي ودرماني -3-2

با  % 75هزينه ها با نظر مددکاری      ب ( تا  % 65مراتب زير قابل پرداخت می باشد : الف ( پرداخت تا سقف 

 هد بود آن قابل پرداخت خوا % 85موافقت مدير   ج ( در موارد خاص با موافقت هيئت منتخبين با طرح در جلسه تا 

 هزينه های کلينيکی و پاراکلينيکی -3-2-1

در هزينه هاي آزمايشگاهي ، فيزيوتراپي ، دارو ، اسكن ،  فرانشيز سهم بيمارمابه التفات پرداخت  -

 و ....  MRIسونوگرافي ، 

 هزينه های دارويی و لوازم و تجهيزات پزشکی -3-2-2

 ي  كمك هزينه وسايل ارتوپدي و وسايل كمك درمانمابه التفاوت پرداخت  -

  با نسخه پزشك متخصص ويا توصيه فيزيوتراپ و ويلچر توالت فرنگي و واكر  عصا ،تأمين حمايت در  -

به بيمار تهيه شده و به صورت رايگان  حتی المقدور اين وسايل توجه به نياز مبرم بيماران به با  : 1تبصره 

 اهدا مي گردد.

ي باگواهي پزشك متخصص نيازمند اين وسيله هستند ، در رابطه باويلچر بيماراني كه بصورت دائم : 2تبصره 

اين وسيله به صورت رايگان و درمواردي كه به علت حادثه وموقتي نيازمند اين وسيله مي باشند بصورت 

 اماني دراختيار بيماران قرار مي گيرد.

حداکثر سال  رگي ، واكر دوارد عصا ، توالت فرنبا هدف ترغيب بيماران در جهت نگهداري وسيله اهدايي م : 3تبصره 

 . هر سه سال يكبار قابل تحويل است، اد ي كه نياز دائمي به آن دارند ويلچر براي افر بار ويك

  هزينه های بستری و بيمارستانی -3-2-3

 هزينه بستري بيماران هموفيلي از سهم فرانشيز بيمار حمايت در پرداخت مابه التفاوت  -

اي وسايل جراحي اصلي و نيازهاي جانبي در بيمارستانهاي هزينه هحمايت در تأمين مابه التفاوت  -

 دانشگاههاي علوم پزشكي  مثل دستكش ضد ويروس ، گان ، ... 

 

رفاهی و آموزشی ، کليه هزينه های مربوط به حمايت های :  رفاهي و اجتماعيآموزشی ، خدمات  -3-3-1

هزينه ها  % 50باشد : الف ( پرداخت تا سقف بشرط رعايت مراتب زير قابل پرداخت می  % 70اجتماعی  تا سقف 
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با موافقت مدير   ج ( در موارد خاص با موافقت هيئت منتخبين با طرح در جلسه  % 60با نظر مددکاری      ب ( تا 

 .  آن قابل پرداخت خواهد بود % 70تا 

اهی ، آموزشی و اجتماعی اخذ هرگونه تخفيف از اشخاص حقيقی يا حقوقی در بهره مندی از خدمات رف:  1تبصره 

در جلسات هيئت مديره و يا هيت منتخبين در مجموعه خدمات ارائه شده از سوی کانون منظور خواهدشد مگر اينکه 

 نسبت به هريک از موارد خدماتی تصميمی خاص اتخاذ و مصوب گرديده باشد . 

در باره حمايت های رفاهی و اجتماعی  %30تهيه گزارش و اعالم نظر کتبی برای پرداخت های باالتر از  : 2تبصره 

 از سوی مددکاری ضروريست . 

بيماران در پرداخت و تأمين شهريه و هزينه هاي مدارس با مشكل بسياری از خانواده های با توجه به اينكه  -3-3-2

مواجه هستند و اينكه ادارات آموزش و پرورش دستورالعمل اجرايي خاصي را مبني بر تخفيف و مساعدت 

و تبصره های ذيل آن برای دانش آموزان دوره ابتدايی نسبت به حمايت و  1-3-3با لحاظ ماده لذا  ندارند

 .د گرداقدام ارائه خدمات از سوی مددکاری کانون 

با توجه به اينکه اين موضوع دانش آموزان بي سرپرست ، بد سرپرست و آسيب پذير جهت هزينه تحصيلي  تبصره :

 . حمايت حداکثری به عمل آيد از برخی از مشکالت بعدی نيز هست به پيشگيری  مربوطبنحوی 

با همکاری واحد جذب و براساس اعالم نياز واحد  نوشت افزار و يا تهيه امکانات کمک آموزشیاهدا  -3-3-3

 در دستور كار واحد مددكاري است. مددکاری به واحد جذب در نيمسال اول هر سال ،

نيمسال اول همزمان با روز دانشجو و برای نيمسال دوم همزمان  بيمار درمساعدت به تحصيل دانشجويان  -3-3-9

 در روز جهانی هموفيلی پرداخت گردد .

و تبصره های ذيل آن توسط هيئت مديره يا  1-3-3ماده ممکن مساعدت در هر سال با لحاظ  مبلغحداکثر  -3-3-5

زينه های مختلفی را هيئت منتخبين برای مقاطع مختلف تحصيلی و دانشگاه های مختلف که شهريه و يا ه

 دريافت می دارند تعيين و به صورت کتبی به مديران ابالغ خواهدشد . 

هدف تشويق وترغيب به آموزش با همكاري  با موفق و ممتاز هديه تحصيلي دانش آموزان  ودانشجويان -3-3-6

ل هر بهتر است اين امر در ماه های او مي باشددر هر سال فقط يک نوبت ممکن واحد جذب امكان پذير 

 سالتحصيلی و بصورت جشن و در مراسمی با حضور ديگر دانش آموزان و دانشجويان برگزار گردد . 

برای مقطع کاردانی پرداخت كمك هزينه هاي دانشجويي در دانشگاههاي پيام نورو علمي كاربردي  : 1تبصره 

 امكان پذير است .  سالگی 30و کارشناسی حداکثر تا سالگي  26حداكثر تاسن 

و سن واحد مددكاري مي تواند درموارد خاص پيشنهاد پرداخت كمك هزينه دانشجويي را فارغ از نوع دانشگاه  : 2بصره ت

  اقدام نمايد .موافقت  و پس از اخذ نمايد درخواستبصورت گزارش و ارائه داليل به مديران كانون دانشجو و مقطع تحصيلی 

و حمايت مالی از كمك بهره مند  كليه دانشجويانی دانشجويی ، در فرم درخواست کمک هزينه تحصيل : 3تبصره 

در ديگر دانشجويان هموفيلی براي كمك  به را بعداز آنكه فرصت اشتغال يافتند اين مبالغ :  متعهد مي گردند، كانون 

 .دهنداختيار كانون قرار 

انشجويي به بيماران تحت پوشش خود در صورتيكه دفاتر نمايندگي قادر به پرداخت كمك هزينه تحصيلي د: 9تبصره 

حداکثر تا پايان آبانماه برای نيمسال اول و تا بيستم باشند اين مساعدت با ارسال مدارك وتقاضاي دفتر نمايندگي ن

 از طريق دفتر مركزي ميسر مي گردد.اسفندماه برای نيمسال دوم 
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بيمار و همراهان بيمار بنحوی ي و همدلي با رفاه اجتماعايجاد مالقات بيمار بستري در بيمارستان با هدف  -3-3-7

 در صورت تقاضاي بيمارو  .داشته باشدبيماران بستري تمامی مددكار برنامه ريزي الزم براي مالقات با که 

در  براي مالقات با مددكاراجتماعي ، مددكار موظف به برنامه ريزي مالقات با بيمار در بيمارستان است.

رپرست ، بد سرپرست  و آسيب ديده اجتماعي كليه خدمات قابل ارائه از طرف رابطه با بيماران بدون س

 .  به بيمار ارائه گردد، از سوی مددکاری کانون  تشخيص مددكار با خانواده مي تواند

براي بيماراني كه به علت عوارض ناشي از خونريزي هاي مفصلي و عضالني و داخلي مجبور به بستري  -3-3-8

 اتی مانند :امكانبهره مندی از ا منزل بوده اند جهت تقويت روحيه و نشاط آنان شدن در مراكز درماني ي

 .سينما و تئاتر و يا ... فراهم گردد  مثلاستخرهاي شنا و مراكز تفريحي و فرهنگي 

بالعكس يا تهران و شهرستان به مراكز استان روستا به شهرستان و يا كمك هزينه اياب وذهاب از پرداخت  -3-3-4

 معمولقطار روش  استفاده از اتوبوس ومعيار پرداخت کمک هزينه در اين باره و پيشگيري  وجهت درمان  

 .كانون است 

 نظر مددكاري امكان پذير نمي باشد. در رابطه با اياب ذهاب داخل شهر جز در موارد اورژانس ويژه و: 1تبصره 

اورژانس ويژه استفاده از  يم  و در مواردكه موفق به جلب  حمايت شركت هاي هواپيمايي بشو در مواردي :2تبصره

 بيمار را پرداخت نمايد.هواپيمای هزينه بليط فقط كه  استمجاز  یو مددكار بيمار ميسر است برایهواپيما 

هاي ديگر  هاي آشكار  با نظر مددكاري مساعدت بي سرپرست ومعلوليت در رابطه با افراد بدسرپرست و :3تبصره

 ميسر مي باشد.غذا  از آنجمله پرداخت هزينه

پرداخت مستمری مشخص نقدی با توجه به اهداف مددکاری کانون هموفيلی ممکن و اجرايی و  -3-3-10

كه به  در صورتيو مددكار اجتماعي و داليل کتبی با گزارش  يیموارد استثناصحيح نمی باشد ولی در 

مبلغ مستمری و مدت  با تعييناين نوع پرداخت  صورت موقت با پرداخت مستمري مشكل بيمار حل شود

در بيمار بديهي  بالمانع است.زمان پرداخت و تصويب آن در جلسه هيئت مديره يا جلسه هيئت منتخبين 

 كه از طرف دولت مسئوليت دارند معرفي گردد. و سازمان های حمايتی اه به ارگانبايد موارد ديگر 

سال متناوب برای هر بيمار می باشد  3لی و يا سال متوا 2حداکثر مدت حمايت از طريق پرداخت مستمری  تبصره :

    اين مستمری همچنين باشد  دريافتی قانون کار در هرسالاز نصف حداقل بيش و حداکثر ميزان حمايت نيز نبايد 

  . باشددی و غيرنقدی از مواد غذايی بصورت ترکيبی از حمايت نقبا نظر مددکاری اجتماعی کانون می تواند 

 ی غير از شهر محل سکونت خودروز در بيمارستان15بيماري كه بيش از  مساعدت نقدي به -3-3-11

کتبی بستري است به شرط آنكه در شرايط نامناسب اقتصادي باشد ويا اساسا" همراه نداشته باشد با نظر 

بالمانع است حداکثر ميزان مساعدت در هر دوره نبايد از مبلغ تعيين شده برای اسناد فاقد سند که مددكاري 

آيين نامه های مالی ويا هزينه ای مشخص شده است بيشتر باشد در غير اينصورت می بايست مساعدت  در

 بيمار است صورت پذيرد .  مربوط بهنقدی از طريق واريز به حسابی که 

 سال يكبار  3كمك هزينه عينك هر پرداخت  -3-3-12

له مورد نياز و با گزارش تهيه وسايل اوليه منزل با توجه به نياز مبرم خانواده به وسيحمايت در  -3-3-13

 .  قابل مساعدت استو حمايت خير بصورت موردی بازديد ازمنزل وهمكاري واحد جذب 

با توجه يا دختر بيماران فقط شامل دختران بيمار يا جهيزيه جهيزيه برخی از اقالم تهيه حمايت در  -3-3-19

فقط از طريق جذب ی در تأمين آن ، مبنی بر عدم توان مالمنزل  از به امكانات دفاتر همراه با گزارش بازديد

 خيرين امكان پذير است.
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و اقامت و پذيرايی  مسافرت به مشهدمقدسفراهم نمودن امکان هديه ازدواج : اين هديه شامل  -3-3-15

 هديه ای برای آغاز زندگی مشترک با بهره مندی از حمايت موردیکادو يا يا تهيه و  روز  3حداکثر بمدت 

 .می گرددو اعالم که در هر سال توسط هيئت منتخبين يا هيئت مديره تعيين د وجه نقخيرين و يا پرداخت 

هايي مي شود كه  مشاوره ازدواج را در واحدمددكاري انجام داده و صورت جلسه هاي  شامل زوجهديه  : 1تبصره 

 الزم را امضاء نموده اند .

وجه به تأثير سازنده شکل گيری خانواده و نقش پيشگيرانه با تو توسط دفتر مركزي فراهم گرديده فعالً اين امكان  : 2تبصره 

طالع به ا. البته بايد بصورت کتبی  نمايندو اجرايی تعريف  راموقعيت مي توانند خدمات ديگري  دفاتر استاني به تناسب آن 

 خزانه دار و هيئت منتخبين و دفتر مرکزی رسيده باشد . 

مددکاری به  جهت بهره مندی از هديهرسمی ماه پس از عقد  6كه حداكثر تا  شود شامل زوج هايي مي هديه ازدواج:  3تبصره 

 . مراجعه نموده باشند اجتماعی کانون

بر دفاتر  به بيماران شعب و به بيماران با توجه به امكانات نقدی و غيرنقدی پرداخت عيدي  -3-3-16

ی عيدانه از سوی مددکاری و اساس تعريف از افراد مشمول دريافت و تعيين تعداد و مبلغ و يا کاالها

 د.ريگ مديريت با مصوبه هيئت منتخبين انجام می

برگزاري اردوهاي فرهنگي ،تفريحي ،زيارتي با هدف ارتقاء روحيه بيماران و برنامه ريزي  -3-3-17

مي تواند از طريق واحدمددكاري ساماندهي ويا با سفارش هاي خاص در گروههاي سني متفاوت  آموزش

 احدهاي ديگر برگزار شود.اين واحد از طريق و

مبلغی که حداکثر آن در هر سال توسط هيئت مديره يا هيئت منتخبين تعيين درموارد فوت بيماران  -3-3-18

جهت مساعدت در برگزاری ( ، فرزندان پدر ، مادر ، همسر به خانواده بيمار شامل ) و اعالم می گردد

در يا فرزندان و وفي مبلغ فوق به همسر و بديهي است در صورت متاهل بودن مت پرداخت مي نمايد.مراسم 

 غير اينصورت به پدر يا مادر پرداخت گردد.

معادل مبلغ می تواند بصورت حمايت در تأمين امکانات برگزاری مراسم با تشخيص مددکاری اجتماعی و  تبصره :

 موافقت مدير هزينه گردد . 

ابتدا اقدام به تشكيل كميته هاي  خدمات آموزشي و مشاورهجهت ارائه بهتر است واحد مددكاري  -3-3-14

مددجو بنمايد و  ياخانواده بيمار يا  سنی و جنسيتی و اجتماعی بيمار مختلف داخلي با توجه به موقعيت

از جمله سپس كارگاه هاي آموزشي را از طريق آن كميته ها به مرحله اجرا درآورده و مديريت نمايد . 

،  ماران و خانواده در مديريت بيماري و ارتقاء كيفيت زندگينقش بيکارگاه هايی می توان تشکيل داد : 

و هنری يا ورزشي علمی و در رشته هاي مختلف و ممتاز و يا قهرمان آشنايي با بيماران هموفيلي موفق 

 مهارتی و حرفه ای و ...

نسبت به هريك از مددجويان كدشناسايي خاصي را پس از حصول شناخت الزم مددكاري بهتر است  -3-3-20

،  تخصيصیساس وضعيت جسمي و اجتماعي و اقتصادي بيماران اختصاص دهد تا اين كدهاي شناسايي برا

 امكان ارتباط و اتصال دفاتر با دفتر مركزي و امكان ارائه خدمات الزم و مناسب را فراهم نمايد . 

 

مورخ  مجمع عمومي  جلسه تبصره و با رعايت اساسنامه كانون تنظيم شده كه در 26و بند  53ماده  3آئين نامه در 
 .رسيده است به تصويب  كانون هموفيلي ايران 49/  00/  00
 
 


