
  

 1383نفر از خواهان هاي پرونده موسوم به هموفيلي در سال  974اولين راي حقوقي دادگاه براي 
باتامين خسارات مادي و معنوي و هزينه درمان بيماران آلوده شده از طريق مصرف خون و فرآورده 

  .هاي خوني كه به تاييد ديوان عالي كشور رسيده است
  د نصيراييقاضي شجاع سعي: قاضي صادر كننده راي 

  دادگاه هاي عمومي تهران 1060فهرست عناوين رأي دادگاه حقوقي شعبه  
  در رابطه با پرونده هاي موسوم به هموفيلي

  )3صفحه (مشخصات پرونده شامل تاريخ رسيدگي، خواهان، خواندگان، خواسته، گردشكار  .1
  )5 – 3صفحه(درخصوص دعوي خواهان ها با وكالت آقاي علي صابري  .2
  )6 – 5صفحه (وكالي خواندگان در رد دعوا و ايرادات شكلي  اظهارات .3
  )7 – 6صفحه (پاسخ وكيل خواهان ها به لوايح و اظهارات خواندگان  .4
  )7صفحه (رد ايرادات شكلي توسط دادگاه و تصميم به درخواست ومطالعه پرونده كيفري  .5
  )14-8صفحه(كشف شده قسمت اول خالصه پرونده كيفري شامل تحقيقات اداره آگاهي و مستندات  .6
قسمت دوم خالصه پرونده كيفري شامل روند شكل گيري و انجام بازرسي توسط كارشناسان سازمان بازرسي كل  .7

  )22 – 14صفحه (كشور 
  )34 – 22صفحه (قسمت سوم خالصه پرونده كيفري استخراج شده از صورتجلسات دادگاه كيفري  .8
  )37 – 35صفحه ( 76/1413/350اره فراز نهايي رأي دادگاه بدوي كيفري پرونده شم .9
  )37صفحه (تصميم دادگاه مبني بر ارسال خالصه پرونده كيفري به سازمان بازرسي كل كشور .10
صفحه (آخـرين گـزارش كـارشنـاسـان سـازمـان بـازرسـي كــل كـشور پـس از رؤيـت خـالصه پرونده كيفري  .11

  )41ـ38
  )43 - 41صفحه (با رأي دادگاه بدوي كيفري ديوان عالي كشور در رابطه  20اظهار نظر شعبه  .12
ديوان عالي كشور  20تصميم و اظهار نظر دادگاه در رابطه با خالصه پرونده كيفري با امعان نظر به رأي شعبه  .13
  )45 - 43صفحه (
  )45صفحه ( C تحقيقات دادگاه در رابطه با ويروس هپاتيت  .14
 و فـرآورده هـاي خـونـي بـه ويـروس هپاتيت راه پـيشگيري از آلـوده شدن مصـرف كننـدگان خـون   .15

C)46صفحه(  
  )48 - 46صفحه (چه عوارضي دارد  C هپاتيت .16
  )48صفحه ( C مراحل بيماري هپاتيت  .17
  )49 - 48صفحه ( C درمان بيماري هپاتيت  .18
  )51- 49صفحه (تحقيقات دادگاه در رابطه با ويروس ايدز  .19
  )53 - 51صفحه (دز روش هاي ويروس زدايي فرآورده هاي خوني از اي .20
  )54 - 53صفحه (و بيماري ايدز  HIVسير آشنايي پزشكان و دانشمندان با  .21
 54صفحه (مـوضـوع ويروس زدايـي از فـرآورده هـاي خـونـي به صـورت كـلـي بر اساس اطالعات علمي موجود  .22
- 55(  
  )56 -  55صفحه (تي تحقيقات دادگاه در رابطه با موقعيت حقوقي و قانوني خواندگان در سيستم دول .23



  

 56صفحه (وظــايف وزارت بـهـداشـت، درمـان و آمـوزش پـزشـكـي در رابـطـه بـا واردات فـرآورده هاي خوني  .24
- 57(  
   )57 - 56صفحه ( اساساً مراحل خريد دارو در ايران بدين ترتيب بوده است .25
  )61-57صفحه (ايران   سازمان انتقال خون .26
  )62- 61صفحه (مان انتقال خون ايران خـالصه تحـقيقـات درباره ساز .27
  )64-62صفحه (شركت پژوهش و پااليش خون ايران  .28
  )65-64صفحه (صدرو قرار كارشناسي و ارجاع پرونده ها به سازمان پزشكي قانوني  .29
  )67-65صفحه (نظريه سازمان پزشكي قانوني پيرو قرار صادره و اصالحات بعدي آن  .30
ن به قرار كارشناسي دادگاه و نظريه كارشناسي سازمان پزشكي قانوني چگونگي اعتراض خواهان ها و خواندگا .31

  )68-67صفحه (ايران 
- 68صفحه (رد اعتراض خواهانها و خواندگان به قرار كارشناسي و نظريه كارشناسي سازمان پزشكي قانوني ايران  .32

70(  
  )72-70فحه ص(مطالعات تطبيقي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورهاي جهان  .33
  )77-72صفحه (اقدامات انجام شده در رابطه با پرداخت غرامت به تفكيك هر كشور  .34

  ايرلند، انگليس، استراليا، كانادا، ژاپن، آلمان، سوئد، نروژ، فرانسه، سوئيس، اسپانيا، اتريش، نيوزيلند، هلند
صفحه (در كشورهاي مختلف    HIVتـوضـيـحـات عـمـومـي و جـدول پـرداخـت غـرامـت بـه آلـوده شـدگـان    .35

77-78(  
  )81-79صفحه (از جمله هموفيلي ها در كانادا  HCVچگونگي پرداخت غرامت افراد آلوده به ويروس  .36
صفحه (نظرات آيات عظام و مراجع تقليد در مورد مسئوليت دولت در رابطه با آلودگي ها در پاسخ به يك استفتاء  .37

81(  
  )83-81صفحه (يت مدني خواندگان رأي دادگاه در رابطه با مسئول .38
رأي دادگـاه در رابـطـه با چـگونگي تأمـين خسـارات مادي و هزينه هاي درمان گذشته و حال خواهان ها  .39
  ) 84- 83صفحه (
  )86-84صفحه (ضرورت تأمين خسارت معنوي  .40
  )87-86صفحه (معيارهاي دادگاه در رابطه با تعيين خسارات معنوي هر يك از خواهان ها  .41
  )90-87صفحه (ي دادگاه در رابطه با تأمين خسارت معنوي خواهان ها رأ .42
-93صفحه (رأي نهايي دادگاه در رابطه خسارات مادي و معنوي هزينه هاي درمان گذشته هر يك از خواهان ها  .43

128( 

  )90صفحه (رأي دادگاه در رابطه با مشكالت درماني احتمالي آينده خواهان ها  .44
صفحه (ه با خواستــه وكيل خواهــان ها در رابطــه با تأميــن هزيـنـه هــاي دادرسـي رأي دادگــاه در رابطــ .45

90-91( 



  

  : كالسه پرونده هاي ………………… تاريخ رسيدگي
  
  974الي 1
  

  1052الي  78 :شماره دادنامه ها
  

  تهراندادگاه عمومي  1060شعبه  :مرجع رسيدگي كننده
  

  : خواهان ها
  13، واحد 13، امير آباد، پالك 4 بزرگراه شهيد گمنام، كوچه

  
  

  : خواندگان
  .خيابان جمهوري، تقاطع حافظ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به آدرس - 1
  . 1745/11، صندوق پستي 38خيابان استاد نجات الهي، شماره : سازمان انتقال خون ايران، به آدرس - 2
  . راه شيخ فضل اله نوري و بزرگراه همتتقاطع بزرگ  :شركت پژوهش و پااليش خون ايران، به آدرس - 3

، 4، زنگ 24، پالك 29با وكالت دكتر غالم نبي فيضي به آدرس تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان 
  15166كدپستي 

  
جبران ضرر و زيان مادي و معنوي وارده با جلب نظر كارشناسان و مطالبه بعدي كليه خسارات  :خواسته

  . درسي و حق الوكاله وكيل در اولين جلسه دادرسيبويژه هزينه دا
پس از ارجاع پرونده ها وصول به شعبه و ثبت به كالسهاي فوق و انجام تشريفات دادرسي و  :گردشكار

با بررسي . تشكيل جلسات دادگاه در وقت مقرر، جلسه فوق العاده به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است
الم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت صدور رأي مي محتويات پرونده ختم رسيدگي اع

  . نمايد
  بنام خدا

شرح دادخواست تقديمي  در خصوص دعوي خواهان ها با وكالت آقاي علي صابري بطرفيت خواندگان
الً ايشان و توضيحات كافي وكيل نامبردگان و شرح صورتجلسات تنظيمي دادگاه و لوايح تقديمي نامبرده اجما

تجهيزات پزشكي و (همين شعبه نقص و عيب وسايل اداري  76/350كه با توجه به مستندات پرونده كيفري 
در توليد، نظارت بر واردات و توزيع فرآورده هاي خوني و همچنين شيوه جمع آوري خون سالم ) آزمايشگاهي

جعه كانتينرهاي سيار به مراكز، كار كه متكي بر تأمين خون از طريق اهدا كنندگان اتفاقي، خون فاميلي و مرا
و تحصيل و تجمعات مردم بوده است؛ به اثبات رسيده و اين نقص و عيب موجب وارد شدن زيان به بيماران 

هموفيلي، ديگر بيماران مصرف كننده خون و فرآورده هاي خوني از طريق ابتالي آنان به ويروس هاي 



  

وارد معين ابتالي به دو ويروس كشنده بصورت همزمان شده و در م Bو هپاتيت  Cخطرناك ايدز و هپاتيت 
لذا جبران زيان جسمي نامبردگان را با اين توضيح كه اين خسارات شامل هزينه درمان بيماري در . است

گذشته و آينده و نيز مبلغ معيني مشابه ديه يا ارش كه به اقتضاي مورد به بدن بيمار صدمه وارد آورده به 
  : ه خواستار شده است و نيز در ادامه جبران زيان معنوي وارده را مطالبه نموده و توضيح دادهتفكيك از دادگا

كه ابتال به اين ويروس ها موجب بروز اختالل و لطمه به حيثيت اجتماعي موكلين بوده و صدمات جبران 
بگونه اي كه حتي  ناپذيري در عرصه امور تحصيلي شغلي و امر ازدواج و زندگي براي ايشان ايجاد نموده،

استفاده معمول اين بيماران از خدمات جامعه پزشكي نيز به علت وجود آلودگي هاي ويروسي خطرناك عمالً 
مختل و پذيرش درمان آنان با اكراه پزشكان مواجه گرديد، بگونه اي كه در موارد آلودگي به ايدز با توجه به 

بخصوص بيماراني كه در اثر . بل توجه بوده و مي باشدفرهنگ حاكم بر جامعه اين آسيب اساسي و بسيار قا
اين نوع آلودگي فوت نموده اند، جداً از تألمات و تأثرات عميقي كه متوجه بازماندگان آنان گرديده است در 

لذا عالوه بر رفع . مواقعيكه سرپرست خانوار نيز بوده اند بازماندگان متحمل صدمات معنوي جدي گرديده اند
د در جهت برخورداري آنان از حقوق اجتماعي و پيش بيني شده در قانون اساسي پرداخت مبلغي موانع موجو

 3به عنوان جبران بخش كوچكي از خسارات معنوي وارده به موكلين خود را خواستار گرديد و اعمال ماده 
از طرق مختلف  قانون مسئوليت مدني را كه موجب اعاده حيثيت اجتماعي موكلين با توجه به امكان آلودگي

قانون آئين دادرسي  98طبق ماده  11/8/81را، از دادگاه مطالبه نموده، در اولين جلسه دادرسي به تاريخ 
مجلس شوراي اسالمي الزام خواندگان را به  1379دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 

ه وكيل طبق آئين نامه تعيين حق الوكاله پرداخت كليه خسارات دادرسي از جمله هزينه دادرسي و حق الوكال
وكيل خواهانها در استناد خود به مستندات پرونده . قوه قضائيه را نيز خواستار گرديده است 1378مصوب 
مكرراً و مفصالً تأكيد نموده است كه منظور از اين اعالم به دادگاه اثبات مسئوليت مدني  76/350كيفري 

قانون مسئوليت مدني است كه مسئوليتي بدون تقصير را مقرر داشته و  11دولت وفق فراز پاياني ماده 
چنانچه متهمين در . ارتباطي به مسئوليت كيفري و انتظامي اشخاص حقيقي متصدي سازمانهاي دولتي ندارد

دفاعيات خود در پرونده كيفري نيز صراحتاً خود را مجري روش هاي جاري جمع آوري خون و تهيه فرآورده 
ي اعم از كنستانتره و غير كنستانتره بر اساس امكانات موجود سازمان و فرموالسيون مشخص هاي خون

بنابراين فارغ از نتيجه پرونده، كيفري مستندات اين پرونده در جهت اثبات مسئوليت مدني دولت . دانسته اند
ليت تضامني خواندگان را از و نتيجتاً الزام خواندگان به جبران خسارت را كافي دانسته و نهايتاً اعمال مسئو

وكيل خواهانها با وجه به موقعيت و مشكالت بازماندگان فوت شدگان و همچنين . دادگاه خواستار شده است
جبران خسارت ) همسر و فرزند(اعضاي خانواده بيماراني كه از طريق ارتباط مستقيم با آنها آلوده شده اند 

  . نموده اند مادي معنوي ايشان را با بررسي خاص مطالبه
  : اظهارات وكالي خواندگان در رد دعوا و ايرادات شكلي

در جلسات رسيدگي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضمن رد دعواي وكيل خواهان ها - 1
به دليل استناد وكيل خواهانها به پرونده كيفري و عدم اطالع آن وزارت خانه از مفاد پرونده درخواست 

ليكن هيچ اليحه اي تقديم دادگاه ننموده و همگام با ساير خواندگان . را مي نمودند تجديد جلسه رسيدگي
به ويژه نماينده حقوقي سازمان انتقال خون اثبات تقصير را در مسئوليت مدني بويژه باب تسبيب الزم 



  

ارت به اثبات ورود خس) 1: دانسته، ضمن آنكه به برشماري عناصر سه گانه متشكله مسئوليت مدني پرداخت
رابطه عليت و سببيت بين فعل زيانبار و ورود خسارت را الزم دانسته، دعوا ) 3وقوع فعل زيانبار، ) 2خواهان، 

ارجاع پرونده هاي خواهان  30/9/81را به هيچ وجه متوجه وزارت متبوعه خود ندانسته و اما در جلسه مورخه 
  . سي پزشكي قانوني خواستار شدندها را جهت اثبات عناصر سه گانه مطرح شده را به كارشنا

و حضور در جلسات  نمايندگان حقوقي سازمان انتقال خون ايران به استناد لوايح تقديمي - 2
دادرسي نخست به طرح ايرادات شكلي پرداخته و نسبت به نحوه ابالغ و مدت ابالغ تا جلسه دادرسي اعتراض 

لياتي و همچنين صدور قرار رسيدگي توأمان از سوي نموده نسبت به سمت وكيل خواهان ها و ابطال تمبر ما
سپس در ماهيت دعوا ضمن آنكه با برجسته نموده اهميت تعيين تاريخ آلودگي . دادگاه ايراد وارد نموده است

بيماران به ويروسهاي هپاتيت و ايدز و نا ممكن بودن اين امر را موجب رفع مسئوليت سازمان منبوع خود 
بررسي موضوع را از طرف هر يك از خواهان ها ارائه گواهي سالمت قبلي مطرح دانسته و شرط پذيرش 

نمودند در عين حال ضمن مستند قرار دادن فراز نهايي حكم پرونده كيفري رابطه با مهلت ارائه دادخواست 
رد ضرر و زيان عدم تعيين تكليف نهايي پرونده مذكور را دليل بر عدم اثبات تقصير سازمان خود دانسته، 

ايشان در اليحه دفاعيه خويش مكرراًبر لزوم اثبات تقصير در تحقق مسئوليت . دعوي حقوقي را خواستار شد
يكي ديگر از محورهاي دفاع خوانده رديف دوم، عدم تأييد آلودگي ها و علت و تاريخ . مدني تأكيد نموده اند

طريق مراجع كارشناسي پزشكي بوده و  آن با توجه به مسئوليت كيفري مديران خوانده در پرونده كيفري از
نهايتاً ادعاهاي خواهان ها را محكوم به رد دانسته و ضرورت كارشناسي را وفق بخش نامه هاي جاري قوه 

  . قضائيه از طريق مراجع پزشكي يادآوري نموده اند
در ضمن رد توجه دعوا به اين شركت  شركت پژوهش و پااليش خون ايران به وكالت آقاي فيضي - 3

اظهار داشته اند كه اساساً اين دعوي هيچ توجهي به موكل وي ندارد زيرا بر اساس  28/8/81جلسه دادرسي 
ادعاهاي خواهان ها مربوط به زماني است كه شركت پژوهش و پااليش تولد نيافته و يا به عبارتي شخصيت 

به  21/7/77كه در مورخه  8/6/77وي به استناد تصويب نامه هيئت وزيران در تاريخ . حقوقي نداشته است
كه في المجلس در  16/5/1378تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده و آگهي روزنامه رسمي به تاريخ 

وكيل خوانده . قانون تجارت دعوا را متوجه شركت موكل خود ندانستند 195دادگاه تقديم گرديد وفق ماده 
ش و پااليش خون كه از واحدهاي تابعه سازمان انتقال در دفاعيات خود موقعيت حقوقي مركز پژوه 3رديف 

خون از بدو تأسيس بوده است را از شركت پژوهش و پااليش كه ايشان وكيل آن هستند كامالً تفكيك 
  . نمودند

در ايرادات شكلي را در  پاسخ وكيل خواهانها در پاسخ به لوايح و اظهارات خواندگان و وكالي آنان
و در ماهيت دعوي اظهار داشتند، بر خالف پنداشته خواندگان و با توجه به نظريات  صالحيت دادگاه دانسته

جديد علماي حقوقي حتي قائلين به نظريه تقصيير در مسئوليت مدني كه محور دفاع كليه خواندگان بود، 
اعي و نظريه تقصير اخالقي را رها نموده و با جرح و تعديل به لحاظ تحوالت اجتماعي نظريه تقصير اجتم

  .مدني را ابداع كرده و فرض تقصير و اماره تقصير را طرح نموده اند تا جوابگوي نيازهاي روز اجتماعي باشد
وي همچنين به بروز نظريات جديد خطر و تضمين حق د ردنيا اشاره نموده و با استناد به قوانين مسئوليت 

گان در حقوق ما مسئوليت بدون تقصير مدني در حقوق ايران اذعان داشته است بر خالف ادعاهاي خواند



  

قانون مدني در اتالف بوسيله  328وجود دارد از جمله داليل بارز آن اعتقاد حقوق دانان به عدم نسخ ماده 
قانون مسئوليت مدني است كه ضمن حفظ معيارهاي نظام فقهي با تحوالت روز نيز سازگاري و  1ماده 

قانون مسئوليت مدني و عدم ضرورت اثبات تقصير مي تواند  11ماده  پس استناد به فراز پاياني. مطابقت دارد
  . مثبت تحقق مسئوليت مدني دولت باشد

همچنين با توجه به تصويب قوانين خاص در حمايت از بيماراني كه به لحاظ نقص علم بشري در جهت تحول 
شورهاي دنيا و امعان نظر به اينكه علوم پزشكي بنحو چاره ناپذير قرباني ابتال به بيماري مي شوند در ساير ك

در كشور ما چنين قوانين خاصي وجود ندارد، الجرم راه حل استيفاي حقوق موكلين استناد به فاز پاياني 
آن قانون است كه بدين ترتيب هزينه هاي مادي و معنوي  3قانون مسئوليت مدني و اعمال ماده  11ماده 

گان قرار نگرفته سازمان هاي متصدي دولتي متضامناً يا منفرداً با پيشرفت علوم جديد فقط بر عهده زيان ديد
همچنين وكيل خواهان ها در ادامه ضمن تأكيد و تكرار . نمايندگي دولت مكلف به جبران خسارت هستند

اين مطلب كه هدف از استناد به پرونده كيفري اثبات موضوعي تحقق ورود زيان به موكلين و امكان 
ين زيان توسط دولت و همچنين اثبات نقص و عيب وسايل تجهيزات مربوطه به توليد، جلوگيري از ورد ا

واردات و نظارت بر جمع آوري خون از اهدا كنندگان، غربالگري آن، رعايت دوره هاي قرنطينه و همچنين 
يقي توزيع خون و فرآورده هاي خوني بوده است، قابليت و عدم قابليت تعقيب كيفري و انتظامي اشخاص حق

محور اصلي (را در پرونده هاي حقوقي موكلين خود غير مؤثر دانسته و به اين لحاظ مسئله لزوم اثبات تقصير 
قانون مسئوليت  11را منتفي دانسته، مسئوليت مدني دولت را به استناد فراز پاياني ماده ) دفاعيات خواندگان

  . اعالم نموده است مدني، مسئوليت بدون تقصير منطبق بر موازين حقوقي نظام ما
وي دليل خواهان ها را در پاسخ به مورد تاريخ آلودگي به علت انحصاري بودن امر جمع آوري خون از مردم 

توليد و توزيع و در واردات فرآورده هاي خوني، توسط دولت مؤثر در قضاوت حقوقي ندانسته و ضمن استقبال 
موافقت با اين اظهار نظر ها در عين حال تأكيد نموده از نظريات كارشناسي پزشكي در اين رابطه و تصريح 

است كه در جامعه اصل بر سالمت افراد است و مدعي آلودگي بيماران از طرق ديگر مي بايست آن را اثبات 
بنمايد، ضمناً مطلب بيان شده در دادنامه كيفري از لحاظ اثبات موضوعي امر قابل توجه اي است كه با 

ه اي جمعيت كشور و جامعه هموفيلي ايران احتمال آلودگي از طرق ديگر منتفي بررسي آماري و مقايس
دانسته و اين امر از لحاظ علمي و عقالني قابل قبول است وي همچنين با مقايسه جامعه آماري با آلودگي 

ي هاي بيماران هموفيلي با بيماران تاالسمي و دياليزي و شدت آلودگي در جامعه هموفيلي دليل آن را آلودگ
گسترده از طريق فرآورده هاي كنستانتره دانسته استفاده اين بيماران از اين نوع فرآورده ها امكان تكرار يك 

وكيل خواهان ها ضمن تأييد نظر خواندگان . مورد آلودگي را در صورت عدم ويروس زدايي فراهم مي نمايد
ن آئين دادرسي مدني را درخواست نموده قانو 257مبني بر ضرورت كارشناسي پزشكي ارجاع امر وفق ماده 

  . است
  رد ايرادات شكلي توسط دادگاه و تصميم به درخواست ومطالعه پرونده كيفري

  : پاسخ دادگاه به ايرادات شكلي و تصميم به درخواست پرونده كيفري از ديوان عالي كشور
به رفع و رد آن اظهار نظر نموده،  2دادگاه بدواً نسب به ايرادات شكلي مطروحه بويژه توسط خوانده رديف 

تشريفات شكلي آئين دادرسي را رعايت نموده و به لحاظ استناد مؤكد طر فين دعوا به پرونده كيفري 



  

ضرورت مالحظه و استخراج خالصه آن و انعكاس آن در پرونده هاي حقوقي را احراز نموده با مطالبه پرونده 
صه برداري و انعكاس آن به شرح ذيل كه جزء الينفك اين رأي ديوان عالي كشور اقدام به خال 20از شعبه 

  : مي باشد، نموده است
  

   76/1413/350خالصه پرونده كيفري به شماره  
  و مستندات آن در بخش هاي اول و دوم پرونده متشكله

  :كه رأي كيفري دادگاه بدوي به استناد آن صادر شده است
  قسمت اول خالصه پرونده كيفري) الف
رابطه با قسمت اول پرونده يعني موضوع مجهز نبودن پااليشگاه خون به سيستم ويروس زدايي متهم در 

صراحتاً در پاسخ به اين  30/7/76رديف اول پرونده دكتر فرهادي لنگرودي در اولين بازجويي خود در تاريخ 
  چرا؟  سئوال كه فاكتورهاي توليدي ايراني ويروس زدايي مي شوند يا خير؟ اگر نمي شود

نكته اصلي اين است كه تكنولوژي مهم و پيشرفته ويروس زدايي براي فرآورده هاي با خلوص مي : گفته اند
نيازمند عملكرد بر  S/Dزيرا روشهاي مختلف ويروس زدايي با گرما و يا . باشد كه در داخل كشور وجود ندارد

متر در داخل توليد مي شود در مجاورت گرما زيرا با خلوص باال ك. با خلوص باال مي باشد 8روي فاكتورهاي 
در مجموع علت اصلي در توليد و فاكتور با . دچار از بين رفتن و سوختن بخاطر ميزان فيبرينوژن ميگردد

   خلوص متوسط و عدم ويروس زدايي عدم امكان تكنولوژيكي كشورهاي غربي و بخصوص در رابطه با روش
S/D  باشدانحصاراً در اختيار آمريكا مي .  

: اين روش در اختيار كشور ما نمي باشد يا خير؟ مي گويد: و در قسمت ديگر از سئواالت و پاسخ به سئوال
توان كشور ايران براي ويروس زدايي حداقل فرآورده هاي داخل چيست؟ اظهار مي دارند همانگونه كه در 

د نياز ساخت فرآورده خالص در سئوال قبلي عرض شد روشهاي مختلف ويروس زدايي به علت تكنولوژي مور
ولي روش گرمايي بخاطر عدم خلوص باال امكان اجرايي ندارد  S/D  بخصوص روش . اختيار كشور نمي باشد

 21/1/77سركار خانم ملك الكتاب از كارشناسان اداره دارو نيز در بازجويي خود در تاريخ ). 9مستند شماره (
را از چه تاريخي توليد  9و  8ن سئوال كه سازمان انتقال خون فاكتور گفته اند در اداره آگاهي در پاسخ به اي

  : مي كرده است، مي گويد
تقاضاي توليد  1371در سال . سري هاي آزمايشي و تخصصي فاكتورها را توليد مي نموده اند 1359از سال 

خواست مدارك الزم  از سازمان مذكور در 25/7/71د مورخ /7466/42/5انبوه نموده اند و طبق نامه شماره 
مديرعامل سازمان درخواست بازرسي و بازديد محل و وسايل را  1373در سال . جهت بررسي شده است

مجدداً درخواست  1/6/74ك مورخ /6866/22/5نموده اند، بعد از بازرسي آماده شدن شرايط كار طبق نامه 
بوده، سري هاي  1374سمي از سال بصورت غير ر 9و  8مدارك جهت پروانه ساخت و توليد عملي فاكتور 

اول به علت لخته مورد شكايت و نمونه برداري قرار گرفته و با جواب غير قابل قبول آزمايشگاه كنترل دارو 
مركز مورد بازرسي قرار گرفته و در  23/11/74و  9/10/74در تاريخ . دستور جمع آوري صادر شده است

بنابراين توليد رسمي سازمان براي . كالي مشاهده شده استتوليدات كم طبق نوشته كارشناس دارويي اش
سري هاي قابل قبول . مي باشد كه چند سري مورد نمونه برداري قرار گرفته اند 1374از سال  9و  8فاكتور 



  

از آزمايشگاه كنترل دارو  1375در سال . توزيع و سري هاي غير قابل قبول دستور ضبط داده شده است
به علت عدم ارائه سيستم ويروس زدايي دستور  21/7/76در تاريخ . س زدايي نموده اندتقاضاي مدارك ويرو

پيوست جلد دوم پرونده كيفري شامل تصوير تحقيقات اداره آگاهي  10مستند . (توقف توليد داده شده است
يز كه از سركار خانم منير اعظم اناركي ن) از خانم ملك الكتاب، دستور تعطيلي پااليشگاه، دكتر شيباني

  : كارشناسان اداره دارو مي باشد نيز در پاسخ به سئوال
توضيح دهيد آيا مركز پژوهش و پااليش انتقال خون ايران براي توليدات خود از شما تقاضاي صدور پروانه 

  : كرده است؟ چگونگي آن را بفرماييد، گفته اند
انعقادي انساني، فاكتور  9ه ساخت فاكتور پروند 11/10/74مورخ  3970سازمان انتقال خون طي نامه شماره 

انعقادي انساني، ايمونوگلوبولين ضد هاري انساني، گاما گلوبولين وسيع را ارسال نموده است كه براي 8
 ……هيچكدام در موارد فوق بدليل نقص مدارك ارسالي پروانه صادر نشده است و در مورد فاكتور هشت 

درجه حرارت و مدت زمان براي ويروس زدايي  17/4/76مورخ ك /49230/43/5نامه  22طي بند شماره 
  . خواسته شده است

  : سركار خانم دكتر اناركي در ارائه اظهارات خود صراحتاً مطرح نموده اند
عليرغم اعالم ويروس زدايي فرآورده در پرونده هاي مذكور اداره فني و نظارت اعالم مي دارد سازمان مذكور 

  ) جلد دوم كيفري 11مستند شماره . (اردسيستم ويروس زدايي ند
سركار خانم دكتر ناهيد نياكيان مسئول صدور پروانه اداره نظارت بر دارو و نيز در اظهارت خود صراحتاً اعالم 

  : مي نمايند
. تاكنون هيچگونه پروانه ساخت محصول از طرف اداره صدور پروانه براي انتقال خون صادر نگرديده است

  ) خالصه 12مستند شماره (
 37گزارش خود به رياست محترم شعبه  5مسئول دايره كشف جرم اداره آگاهي، آقاي انصاري در صفحه 

  : دادگاه عمومي تهران در جمع بندي خود از مجموعه بازجويي هاي انجام شده صراحتاً اظهار مي نمايد
درمان و آنچه بنظر مي رسد،  با توجه به موارد ذكر شده از ناحيه مسئولين ذيربط در وزارت بهداشت و

از سوي سازمان انتقال خون مي  9و  8توليدات غير قانوني و غير قابل قبول ويروس زدايي نشده، فاكتورهاي 
بصورت رسمي با  1373آزمايشي و از سال  به صورت 1359باشد كه عليرغم نداشتن پروانه توليد از سال 
ضمن اينكه به دفعات از سوي . د فاكتورهاي خوني كرده اندافتتاح مركز پژوهش و پااليش مبادرت به تولي

مدير كل آزمايشگاههاي كنترل تشخيص طبي وزارت بهداشت و درمان نمونه هاي ارسالي غير قابل قبول 
  ) خالصه جلد دوم پرونده كيفري 13مستند شماره . (بوده و دستور جمع آوري آنان صادر شده است

از اسناد بسيار مهم و قابل توجه در رابطه با مجهز نبودن  14/7/75خ صورتجلسه شوراي توليد به تاري
در اين صورتجلسه ضمن تأييد مشكل ويروس زدايي و همچنين : پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي است

لخته شدن فاكتورهاي انعقادي بوسيله آقايان دكتر سليمانلو، زنديه، پاكباز ديدگاه، غفاري، دكتر موسوي، 
يري و سركار خانم دكتر رضوان مسئول كنترل كيفي پااليشگاه به مدير عامل پيشنهاد گرديده شرفي بص

  : است



  

تا زماني كه عمل ويروس زدايي بر روي فاكتورهاي انعقادي انجام نمي شود در صورت موافقت مدير  -
د شود كه عامل محترم سازمان مانند ساير كارخانجات توليد كننده فاكتورهاي انعقادي روي جعبه قي

  . ريسك انتقال بيماريهاي ويروسي شناخته يا ناشناخته وجود دارد
  . مانند همه مراكز مشابه در دنيا، مسئولين ذيربط استانداردهاي ملي را تدوين كنند -
مشخص  …با توجه به عدم ويروس زدايي فاكتورهاي انعقادي و امكانات موجود وزارت بهداشت درمان و  -

مستند . (مه يابد يا خير؟ و اجازه مصرف محصول ويروس زدايي نشده فعلي گرفته شودنمايد، آيا توليد ادا
  ). جلد سوم پرونده كيفري 14

در پاسخ به اين سئوال كه آيا مركز پژوهش و  8/2/77دكتر فرهادي لنگرودي در برگ اظهارات خود در تاريخ 
جلد دوم  15مستند (ست يا خير؟ افتتاح گرديده است مسئول فني داشته ا 1373پااليش خون كه سال 

  ) كيفري
ولي بصورت داخلي . متأسفانه آنگونه كه در قانون مربوطه وزارت بهداشت صراحت دارد خير: پاسخ مي دهد

به بعد اقاي دكتر مطلبي موراد و فعاليت هايي كه مربوط به  1374آقاي دكتر رضوي و پس از سال 
د در جلسات شركت و به وزارت بهداشت نيز معرفي شده بودند و مسئوليت فني بوده است را ارجايي نموده ان

مستند شماره (دكتر فرهادي لنگرودي همچنين در پاسخ به . پروانه ايشان صادر گرديده است 1376در سال 
خ /پ/1711كه حاوي صورت جلسه مهم شوراي توليد مي باشد و طي نامه شماره ) جلد سوم كيفري 15

تحويل و در آن توصيه گرديده كه با توجه به عدم ويروس زدايي فرآورده هاي خوني با ايشان  26/8/75مورخ 
يا توليد متوقف شود و يا موضوع به اطالع مصرف كنندگان برسد، در اظهارات خود از تكذيب موضوع 

انب با خودداري كرده و با اظهار اينكه در رابطه با اختيارات تصويبي و وظايف محوله به شوراهاي مربوطه اينج
پيشنهادات كارشناسي و اجرايي آن موافقت كرده ام و مراتب از طرف مبادي ذيربط مي بايست اجرايي مي 

  . اجراي آن را وظيفه ديگران دانسته است. گرديده است
رياست محترم دايره كشف  1/108/16ـ  76/177/13به شماره  8/2/77در جمع بندي انجام شده به تاريخ 

حسب اظهارات متهمين پرونده و مطلعين به صراحت نسبت به مجهز نبودن پااليشگاه  جرائم اداره آگاهي
در اين گزارش دستور توقف توليد توسط آقاي دكتر . خون به سيستم ويروس زدايي اظهار نظر گرديده است

في شيباني متهم رديف دوم پرونده كيفري محور ارائه اظهارات ديگران قرار گرفته است و با مستندات كا
متكي به اظهارات متهمين و ملطعين و عدم صدور پروانه و مجهز نبودن پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي 

  ) جلد اول پرونده كيفري 16مستند شماره . (تأييد نموده اند
همچنين آقاي عباسعلي پاكباز از اعضاي مؤثر مركز پژوهش و پااليش سازمان انتقال خون و مشارور علمي 

: در پاسخ به اين سئوال كه 16/3/1373و پااليش در اظهارات خود در اداره آگاهي به تاريخ  مركز پژوهش
باالخره پااليشگاه خون از چه كشوري خريداري گرديده و چرا مجهز به سيستم ويروس زدايي نبود؟ مي گويد 

ويروس زدايي آون در آن زمان سيستم . خريداري گرديد) SENكمپاني (تجهيزات پااليشگاه از كشور آلمان 
تكنولوژي مربوط به ويروس زدايي در . حرارت خشك بود كه رد اقالم تجهيزات ديده شد و خريداري گرديد

قرار داد با اين كمپاني نبود و امكان و توان علمي و تخصصي در اين زمينه را خود نداشتند و بايستي از منابع 
  . امكان پذير نبود 1367نعقاد قرار داد سال انحصاري و تحت ليسانس كسب مي گرديد كه در زمان ا



  

مشاور علمي مركز پژوهش و پااليش خون در ادامه اظهارات خود در پاسخ به اينكه چرا در قرار داد سال 
  : مورد ويروس زدايي پيش بيني نگرديده است، صادقانه اعتراف مي نمايد 1367

ن پذير مي نمود وليكن در عمل هنگاميكه يك بررسي هاي مقدماتي حصول استفاده از حرارت خشك را امكا
آون ويروس زدايي اهدايي از طرف سازمان بهداشت جهاني در محل سابق پااليش پالسما در ساختمان 

به اين مشكل ) بود 1372فكر مي كنم سال . (شماره يك، خيابان استاد نجات الهي راه اندازي گرديد
نيست و عليرغم ) ميسر(توليد حد واسط توليد سازمان  8فاكتور برخورديم كه امكان استفاده از حرارت براي 

. پژوهشهايي كه صورت گرفت نيز اين مشكل رفع نگرديد و تا بحال هم اين امكان ميسر نگرديده است
  ) جلد دوم پرونده كيفري 17مستند شماره (

تالش بودند كه با كسب وكالي انتقال خون نيز عليرغم اظهارات صريح موكلين خود در مراحل بازجويي در 
جلد سوم  18مستند شماره (استعالم هاي دولتي سازمان انتقال خون را از اخذ پروانه معاف جلوه دهند 

، و حتي اقدام حقوقي نيز در اين رابطه انجام دادند در حاليكه توجه به مواد اساسنامه سازمان )پرونده كيفري
ممكن مي دانسته است كه ) سمايي را با تعريف وزارت بهداريتوليد فرآورده هاي خوني و پال(انتقال خون كه 

) جلد سوم پرونده كيفري 19مستند شماره . (در استعالم حقوقي با تعريف وزارت هداري حذف گرديده است
مدير كل دفتر وزارتي وقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه اتفاقاً بعداً رياست انتقال خون را بر 

و از اعضاي شوراي عالي انتقال خون بوده است نيز در نامه اي به رياست دادگاه وقت تعطيلي  عهده مي گيرد
از جلد سوم  20مستند شماره (نسبت مي دهد ) محمد تقي خاني(خط توليد پااليشگاه را به رئيس جديد 

ر دارو دستور در حاليكه اسناد موجود در پرونده بروشني نشان مي دهد كه اداره نظارت ب) پرونده كيفري
اين دستور تناقص اساسي با نظر اداره حقوقي . تعطيلي خط توليد فرآورده هاي انعقادي را صادر كرده است

مستند (وزارت بهداشت كه سازمان انتقال خون را ملزم به اخذ پروانه در رابطه با توليدات خود نمي داند دارد 
مدير كل ازمايشگاه . همترين اسناد پرونده كيفري استاين سند از م). جلد سوم از پرونده كيفري 21شماره 

ك خطاب به آقاي دكتر /4634/4با شماره  5/5/1374هاي كنترل و تشخيص طبي اين وزارت خانه در تاريخ 
د /1828محترماً در پاسخ نامه شماره : كالنتر معتمدي معاونت امور درمان و دارو وقت اظهار داشته است

مي رساند تا اين تاريخ واكسنها و فرآورده هاي بيولوژيك توليد داخل جهت  به استحضار 4/4/74مورخ 
كنترل كيفي به اداره ارسال نشده اند و مؤسسات توليد كننده از قبيل انستيتو پاستور و انستيتو رازي و 

ت سازمان انتقال خون كنترلهاي كيفي الزم را روي فرآورده هاي توليد شده انجام داده و از طريق وزار
بدينوسيله خواهشمند است، دستور . بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سطح مملكت توزيع مي نمايد

فرمائيد، كليه مؤسسات فوق الذكر ضمن اقدام جهت تهيه مدارك براي ثبت داروهاي مذكور، اعمال نظارت 
  ) رونده كيفريجلد سوم پ 22مستند شماره . (هاي فعلي وزارت بهداشت نيز بر آنها جاري و تسري شود

مسير وقايع و اسناد موجود در پرونده كه به ترتيب ارائه گرديده بخصوبي نشان دهنده جاري شدن اين نظر 
قانوني وزارت بهداشت مي باشد كه در تناقض اساسي با ادعاي مجاز بودن انتقال خون به توليد بدون پروانه 

   )خالصه جلد سوم پرونده كيفري 23مستندات شماره . (است
ضمن تأييد نظر مدير كل آزمايشگاه كنترل و  6/4/74دكتر شيباني مديركل اداره نظارت بر دارو در تاريخ 

تشخيص طبي دستور الزم را به سازمان انتقال خون، مؤسسه رازي و انستيتو پاستور جهت اقدام جهت پروانه 



  

قانوني اخذ مجوز توليد فرآورده هاي  قبل از اين اقدام اداره كل دارو ضرورت. و مجوز ساخت اعالم مي نمايد
خوني براي دكتر محمد فرهادي لنگرودي كامالً مسجل بوده است و ايشان از يك سال قبل يعني در تاريخ 

چند روز پس از افتتاح پااليشگاه رسماً از اداره دارو درخواس مي نمايد براي صدور پروانه ساخت  13/5/73
و ) جلدس سوم پرونده كيفري 24مستندات شماره . (ازديد به عمل آورندفرآورده هاي دارويي از اين مركز ب

دكتر فرهادي لنگرودي به همين موضوع تأكيد و  29/7/1374مورخ  10422در نامه شماره  1374در سال 
از آنجائيكه تاكنون فرآورده هاي بيولوژيكي : ايشان مي گويد. نكته مهمي را در نامه خود افشاء مي نمايد

جهت انجام آزمايشات كنترل كيفي از طريق اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل به اين سازمان اراسل  وارداتي
اين اظهار . مي گرديد، چنين بنظر مي رسيد كه اداره فوق فاقد امكانات كافي و الزم در اين خصوص باشد

. ي روشن مي نمايدنظر بروشني مسئوليت سازمان انتقال خون را حتي در رابطه با فرآورده هاي واردات
  ) جلد سوم پرونده كيفري 25مستند شماره (

خانم دكتر ملك الكتاب از كارشناسان ادراه دارو در گزارشي كه پس از ارسال نامه كانون هموفيلي از مركز 
بازديد كرده است، صراحتاً اعالم مي نمايد در حال حاضر سازمان انتقال  1/7/76پژوهش و پااليش در مورخ 

با كارخانجات معتبر و داراي تكنولوژي مي  9ويروس زدايي را نداشته و در حال مذاكره و مكاتبه خون روش
باشندو بنظر مي رسد اين كار بفوريت امكان پذير نمي باشد و در بخشي ديگر از گزارش مذكور ادامه مي 

  : دهد
ريه آزمايشگاه كنترل دارو توزيع بنظر كارشناسان بازديد كننده و با توجه به استانداردهاي بين المللي و نظ

. فرآورده هاي خوني سازمان بدو ن انجام ويروس زدايي به صالح نبوده و ايمني الزم را دار نمي باشد
  ) جلد سوم پرونده كيفري 26مستندات شماره (

نامه  با مجموعه مستندات باال پاسخ اقاي دكتر خير آبادي به نامه كانون هموفيلي معني پيدا مي كند وي در
  : خود خطاب به كانون هموفيلي مي گويد 11/6/76مورخ  1106شماره 

مسئله آلودگي عمومي ويروس در بيماران هموفيلي ايراني كه از فرآورده هاي ويروس زدايي نشده استفاده 
.. .. مي نمايند نيست، سازمان انتقال خون ايران اگر روشهاي ويروس زدايي را هنوز استفاده نمي نمايد 

بازرسي مأمورين اداره آگاهي از مركز پژوهش و پااليش منجر ). جلد سوم پرونده كيفري 27مستند شماره (
كه با نهايت تأسف پرده از وضعيت  1375به كشف گزارش دكتر سليمانلو به عنوان رئيس مركز وقت در سال 
  : غير قابل قبول پااليشگاه برداشت ايشان در اين گزارش نوشته است

نصب و راه اندازي واقعتي تجهيزات انجام و نواقص سازختماني و تجهيزاتي همچنان ادامه  1374ماه در آبان 
قبل آماده سازي اطاق استريل يعني وجود . داشته كه بعضي از اين نواقص تأثير گذار در خط توليد بودند

كه مدتي از وقت  .. ..حشرات ريز، پشه، مگس، جيرجيرك و حيوانات بزرگتر مثل موش، رطيل، عقرب و 
جلد سوم پرونده  28مستند شماره . (مفيد توليد جهت سم پاشي و نابود سازي موجودات فوق صرف شد

اين گزارش با حضور شاهدي در دادگاه تكميل مي گردد وي كه سيد محمود هدايتي نام دارد و از ) كيفري
وي به عنوان سرپرست خدمات و . دهدكارمندان سابق سازمان انتقال خون ايران است در دادگاه شهادت مي 

در روزهاي قبل از افتتاح پااليشگاه با توجه به اينكه سراسر پااليشگاه را موش هاي عظيم : تداركات ميگويد
عدد تله موش و مقداري پنير خريداري و در محوطه  50الي  40الجثه و انواع حشرات پر كرده بودند تعداد 



  

توجه به زياد بودن موشا مؤثر واقع نگرديد و قرار بر اين شد كه از سيستم  داخلي پااليشگاه نصب گردد كه با
راه اندازي   وي در ادامه اظهارات خود ضمن تأييد گزارش دكتر سليمانلو كه صراحتاً. صوتي استفاده گردد
كوري بوده همه مي دانستند كه افتتاح پااليشگاه د: نسبت مي دهد و تأكيد مي نمايد 74پااليشگاه را به آبان 

دكتر فرهادي لنگرودي در دفاعيات خود اساساً اهدا ) جلد سوم پرونده كيفري 29مستندات شماره . (است
يك دستگاه آون و ويروس زدايي توسط سازمان بهداشت جهاني را مستند وجود سيستم ويروس زدايي در 

ركي دال بر خريد تكنولوژي سازمان اعالم كرده است و در هيچكدام از مدافعات خود نتوانسته است مدا
وجود آون مذكور نه در گزارش هاي اداره دارو انكار شده است و نه مشاور علمي . ويروس زدايي ارائه دهد

مركز پژوهش و پااليش وجود ان را انكار كرده اند، آنچه كه مورد انكار برخي از مطلعين و متهمين بوده است 
اساسنامه سازمان انتقال خون، توليد  2بر اساس ماده . بوده است در اختيار نداشتن تكنولوژي ويروس زدايي

با تعريف و تعيين وزارت بهداري، از وظايف ) پالسمايي و سلولي و مشابه آن(فرآورده هاي مختلف خوني 
از جمله وظايف مسئول فني كه . انتقال خون است و مسئول فني مسئول حسن اجراي اين ماده مي باشد

رو تعريف گرديده نظارت بر تهيه تاريخچه به نحوي كه كليه اطالعات توليد و نتايج كنترل بوسيله اداره دا
كيفي را داشته باشد، تحقيق و اثبات مطابقات اقدامات انجام گرفته براي اخذ پروانه ساخت، بوجود آوردن 

ارت بر توليد محصوالت امكانات الزم براي بازرسي هاي دوره اي كارشناسان اداره كل نظارت بر امور دارو، نظ
جلد  30مستند شماره . (دارويي مشتمل بر فرموالسيون ساخت، كنترل بسته بندي و نگهداري را انجام دهد

 18/5/76فاقد چنين مسئوليتي بوده و در تاريخ  76مركز پژوهش و پااليش تا سال ) .. .. سوم پرونده كيفري
پااليش است، سالها بدون نظارت بكار خود ادامه مي آقاي دكتر مطلبي اولين مسئول فني مركز پژوهش و 

در سايه چنين عدم نظارتي فاجعه . داده  حساسترين فرآورده هاي خوني را تهيه و توزيع مي نموده است
جلد  31مستند شماره . (بزرگ آلودگي بيماران مصرف كننده خون فرآورده هاي خوني به وقوع پيوسته است

  ) ئوليت فني آقاي دكتر مطلبيسوم پرونده كيفري گواهي مس
  قسمت دوم خالصه پرونده كيفري

  روند شكل گيري و انجام بازرسي توسط كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور
  و كارشناسي سازمان پزشكي قانوني در دو مرحله

  
يشگاه آقاي دكتر خيرآبادي در نامه اي به دكتر تقي خاني كه تاريخ آن عيناً با تاريخ دستور تعطيلي پاال

يكي است به عنوان مسئول هيئت  21/7/76بوسيله اقاي دكتر شيباني مدير كل اداره نظارت بر دارو يعني 
كارشناسي اعزامي به فرانسه جهت خريد پااليشگاه دست دوم فرانسوي، ضمن تالش جهت توضيح نكات 

  : مثبت اين خريد ذكر مي نمايد
بعلت (نوني جهت تهيه محصوالت پالسمايي در كشور بعلت ممنوعيت اعمال شده از سوي ارگانهاي قا

ورود اين محصوالت از خارج كشور در حال حاضر با يك برآورد ساده مي ) نداشتن تكنولوژي ويروس زدايي
ايمونوگلوبولين از كشور ارز  9و  8نوع محصول از فاكتور  3ميليون دالر جهت خريد  18توان گفت كه حدود 

سيار زيادي را در داخل كشور مصرف مي كند اين گزارش كه بوسيله آقاي خارج مي گردد و سوبسيد ب
ديدگاه و همچنين عباسعلي پاكباز مشاور علمي پااليشگاه امضاء گرديده است بار ديگر بر اين حقيقت صحه 



  

مي گذارد كه پااليشگاه خون فاقد تكنولوژي ويروس زدايي است و نامبرده متعاقب دستور تعطيلي خط توليد 
دكتر فرهادي لنگرودي ). 32جلد ششم پرونده كيفري مستند شماره . (دام به نوشتن اين نامه نموده استاق

در نامه اي به مديريت بهداشت درمان سازمان بازرسي كل كشور، ضمن ارائه نقد اساسي خريد تجهيزات 
  : جديد از فرانسه اظهار نظر مي نمايد

گرفته و خريداري شده، لوازم  دستگاههاي دست دوم تجهيزاتي كه به عنوان ويروس زدايي مجوز  - 1
  . پاليشگاه تعطيل شده در فرانسه است

  ؟ !اين تجهيزات عليرغم فروش با قيمت مناسب، خريدار ديگري نداشته اند - 2
   …استفاده از اين تجهيزات براي توليد مناسب مورد تأييد علمي نمي باشند و  - 3

جلد ششم (ونده مربوط است كه در جاي خود قابل استناد است توصيه هاي ديگر ايشان به بخشهاي ديگر پر
، در مسيري رسيدگي قضايي پرونده، با اشتراك وكيل آقاي فرهادي لنگرودي و )33كيفري مستند شماره 

خيرآبادي عمالً بر خالف آغاز پرونده اظهارات هماهنگي به دادگاه ارائه گرديده كه كمتر مي تواند قابل استناد 
موجود است كه شركت كنندگان در آن  31/6/75جلد ششم پرونده كيفري صورتجلسه اي بتاريخ در . باشد

اقايان  شركت الماني توليد كننده فرآورده هاي انعقادي و) مدير تحقيقات بيوتست فارما(آقاي دكتر كالفت 
يشگاه وقت خانم رياحي و ويلكيجي نمايندگان ايران شركت مذكور و همچنين آقاي دكتر سليمانلو رئيس پاال

  . دكتر رضوان، اقاي نصيري و آقاي پاكباز در آن شركت داشته اند
  : چهارچوب هاي اين نظر در اين جلسه مشخص و شركت بيوتست متعهد مي گردد

ويروس زدايي محصوالت توليدي مركز و بهينه سازي روشهاي توليد و رفع ديگر مشكالت  موجود در  - 3
 8در ادامه صورتجلسه مذكور ضمن تصريح اين نظر كه محصول فاكتور . نجام رساندخطر توليد پااليشگاه به ا

توليد شده توسط پااليشگاه خون يك فرآورده متوسط است از قول مسئولين شركت آلماني بيوتست نگاشته 
  : شده است

بر  S/Dي فعالً نظر مشخصي نسبت به امكان اعمال حرارت جهت اين منظور ندارند ولكين روش ويروس زداي
  . روي محصوالت خالص تر نتايج بديهي و مشخص دارد

اين اظهار نظر كه در راستاي اظهارات قبلي مسئولين پااليشگاه مبني بر مجهز نبودن پااليشگاه به سيستم 
دكتر سليمانلو در ادامه اين جلسه در بعد از ظهر . نيز از اسناد مهم محسوب مي گردد. ويروس زدايي است

و شركت . حد واسط توليد مركز است 8هار مي دارد الويت نياز سازمان به ويروس زدايي فاكتور همانروز اظ
  ). 34جلد ششم كيفري مستند شماره (بيوتست براي انتقال هر دو نوع تكنولوژي اعالم آمادگي مي نمايد 

در پاسخ  14/2/77آقاي شادان ويلكيجي نماينده شركت بيوتست در بازجويي خود به عنوان مطلع در تاريخ 
هستيد؟ آن كارخانه  67به اين سئوال كه ايا شما در جريان خريد قبلي سازمان انتقال خون از آلمان در سال 

  : چه نتايجي داشت؟ مي گويد
در جريان خريد نيستم و از آن اطالعي نداشته ام ولي در جريان بازديد كارشناسان كمپاني بيوتست از 

پژوهش و پااليش كارشناسان كمپاني بيوتست به نبود سيستم ويروس زدايي  تأسيسات و ماشين آالت مركز
  ) جلد ششم پرونده كيفري 35مستند شماره (اشاره كرده اند  9و  8در مورد فرآورده هاي فاكتور 



  

سابق  37به رياست شعبه  19/2/77مسئول دايره ويژه كشف جرائم اداره آگاهي در گزارش خود به تاريخ 
دد بر اين نكته كه پااليشگاه خون فاقد سيستم ويروس زدايي بوده است ضمن اشاره به ضمن تصريح مج

مصوبه ترك تشريفات مناقصه مصوبه هاي الزم از طريق هيئت دولت كه كليه مدارك آن ضميمه گزارش 
  : مذكور است، مي نويسد

ويروس زدايي بوده و  جالب است رياست محترم دادگاه در جريان باشند كه پااليشگاه خون فاقد سيستم
منعكس شده جهت خريد سيستم ويروس زدايي بوده كه مجوز .. .. گزارشاتي كه به دولت و شوراي اقتصاد و 

ترك مناقصه و اختصاص بودجه براي آن نيز به همين منظور بوده است، اما بر اساس تحقيقات به عمل آمده 
كتر خيرآبادي و هيئت همراه تجهيزات خط و مدارك جمع آوري شده از آن مركز مشخص شده است كه د

  . كامل توليد كه در آن سيستم ويروس زدايي نيز بوده است را خريداري كرده اند
  : ايشان در قسمتي ديگر از گزارش خود به نقل از ديتر ولف مدير تحقيقات شركت الماني بيوتست مي نويسد

نمي باشد و براي ويروس زدايي شركت خريدار  اين كارخانه فقط يك خط توليد است و دانش فني همراه آن
  . مي بايستي كه دانش فني ويروس زدايي را از كمپاني ديگر بگيرد

عقد قرارداد انتقال تكنولوژي با فارماسيا و پرداخت مجدد در اين رابطه . اظهارات ديتر ولف كامالً درست است
. پرونده در قسمت هاي ديگر مربوط است صحت گفتار وي را در سالهاي بعد تأييد نموده است كه بررسي

  ) جلد ششم پرونده كيفري 36مستندات شماره (
خانم دكتر فياض مقدم مسئول سابق كنترلكيفي سازمان انتقال خون نيز در اظهارات خود در حضور قاضي 

  : يدپرونده كه بر روي نوار ضبط گرديده و بعد از پياده شدن نوار به امضاي ايشان رسيده است، مي گو
آدمي مسئول آن باشد كه ترسي از اينكه . سازمان انتقال خون مي بايست از وزارت بهداشت درمان جدا باشد

امضا ) وزير وقت(حيثيت خود را از دست بدهد، نداشته باشد مثالً زمان آقاي دكتر فرهادي دكتر مرندي 
هادي مي بايست اعالم مي كرد من خوب بايد همان موقع آقاي دكتر فر. چون خريد از آمريكا است. نكردند

من . اين قضيه به اينجا نمي كشيد ايشان از اين نظر مقصر است. مي خواهم بخرم ولي وزير موافقت نكرد
  : و يا در قسمتي ديگر درباره خريد پااليشگاه دست دوم مي گويد. جلوي رويشان مي گويم

خريده اند، خود كارخانه، نه سيستم ويروس زدايي اين يك اشتباه محض بوده است، اينكه رفته اند پااليشگاه 
يكي دكتر خيرآبادي كه داروساز هستند و اصالً اطالعي از انتقال خون : را آنهم بوسيله كساني خريداري شد

جلد (ندارندو آقاي ديگري بنام ديدگاه كه بعنوان مهندس آنجا رفته اند، اين آقايان اصالً زبان هم بلد نيستند 
  ) دو صفحه 37ستند ششم كيفري م

آقاي محمد ديدگاه از اعضاي بخش مهندسي شركت پژوهش و پااليش كه نقش اساسي در خريد پااليشگاه 
اظهار  16/3/77دست دوم در فرانسه داشت در صفحه هشتم بازجويي هاي خود در اداره آگاهي به تاريخ 

  : داشته است
گروه بازرسي ويژه از سازمان بازرسي كل  1375 البته خاطرم هست به حسب شكاياتي كه شده بود در سال

كشور جهت بررسي مسائل به پااليشگاه آمدند و با مسئولين مختلف صحبت كردند و در گزارشي كه تهيه 
شده بود به نبودن سيستم ويروس زدايي شده داشتند، و به لحاظ اينكه اين گزارش به وزارت متبوع منعكس 

  . ي بر خريد سريع تكنولوژي و ملحقات آن سازمان ابالغ كردشده بود وزارت خانه تأكيد زياد



  

الزم به ذكر است كه نامبرده در زمره امضا كنندگان نامه شوراي توليد به دكتر فرهادي لنگرودي رئيس وقت 
جلد  38مستند . (سازمان و هشدار در رابطه با مجهز نبودن پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي بوده است

  ). كيفريششم پرونده 
بازرسي قضايي و مسئول پيگيري معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور حسب درخواست 

كليه پي گيري هاي سازمان بازرسي كل كشور را جهت اطالع دادگاه  14/7/80بتاريخ  1413رئيس شعبه 
  . ارسال مي دارد

احتشامي كارشناس و فرد ديگري محمدرضا  در جلد نهم پرونده كيفري در نامه اي كه به امضاء دكتر هاشم
به مدير محترم و اداره بازرسي وزارت بهداشت درمان و آموزش . دالوري به عنوان بازرسي قضايي نگاشته شده

  : پزشكي، سازمان بازرسي آمده است
 در 3/10/76ج مورخ /16367با توجه به مرقومه حضرتعالي درخصوص ارجاع مجدد ابالغ بازرسي به شماره 

مسئولين سازمان انتقال  0001/ب/10049و  1/ب/8347و پرونده هاي موردي  1/ب/7674پرونده كالسه 
بصورت انفرادي و در مواردي به اتفاق ساير ) مراجعات(خون نه تنها هيچگونه همكاري با سازمان نداشته اند 

  . همكاران و حتي خود جنابعالي به سازمان انتقال خون جوابي نگرفتيم
پيگيري هاي معمول در فوق و اصرار بر وظيفه همكاري صادقانه و مسئوالنه آن دستگاه هيئت بازرسي پس از 

و ارسال پاسخهاي درخواستي در پرونده هاي معوقه و پيرو تماس مكرر اعضاي هيئت با مسئولين آن سازمان 
ي و اطاله زمان و بخصوص تماسهاي حضرتعالي با رياست آن دستگاه همچنان سعي در توقف روند بازرس

بازرسي نموده بگونه اي كه پس از يادآوري مجدد و شفاف نمودن موارد درخواستي از سوي سازمان بازرسي 
ثابت و مسلم مي گردد كه اين .. .. و  8/6/77ج مورخ /15408كل كشور موضوع نامه هاي به شماره هاي 

بر عدم همكاري و عدم دادن اطالعات و نحوه عملكرد از سوي عوامل تحت امر اقاي دكتر تقي خاني مبني 
مدارك و اسناد درخواستي سازمان با هماهنگي مشاراليه و از روي علم و آگاهي بصورت تعمدي صورت 

قانون تشكيل سازمان بازرسي  9و 8بنابراين با التفات به مراتب فوق شرايط حصول اعمال مواد . پذيرفته است
خاني و معرفي وي به دادگستري به اتهام خودداي از همكاري و  كل كشور مبني بر تعليق آقاي دكتر تقي

خواهشمند است اقدام قانوني در جهت تعليق . دادن اطالعات به سازمان بازرسي كل كشور حاصل است
نامبرده و معرفي به دادگستري در ارتباط با اتهام انتسابي با كسب اجازه از رياست محترم سازمان بارسي كل 

جلد  39مستند . (آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به عمل آيد 33 كشور وفق ماده
  ) نهم پرونده كيفري

افزايش فشار سازمان بازرسي كل كشور بر مسئولين سازمان انتقال خون عمالً درب هاي اين سازمان را 
و اظهارات مجهز نبودن برروي بازرسين سازمان بازرسي كل كشور گشود كه كليه اسناد بدست آمده 

  . پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي تأييد نمود
مسئوليت فني شركت پژوهش و پااليش را بر  1376در حاليكه رسماً از سال  21/1/78دكتر مطلبي در تاريخ 

  : عهده داشته است در اظهارات خود به دكتر احتشام زاده بازرس سازمان بازرسي مي نويسد



  

س زدايي حرارتي استفاده مي كرديم كه متأسفانه بدليل حرارت و ناپايداري فرآورده ها ما از سيستم ويرو
ضايعات محصول زياد بود كه تصميم گرفته شد كه از روش جديد سالور دترجنت جهت ويروس زدايي 

  : وي همچنين در قسمتي ديگر از گزارش مي گويد. استفاده شود
استريل و ويروس زدايي مي شوند در اينجا يكي از روش هاي تمام فرآورده هاي خوني در اينجا بنحوي 

ويروس زدايي پاستوريزاسيون مي باشد كه ساير فرآورده هاي خوني را از اين طريق ويروس زدايي مي نماييم 
از بين مي رونداما در مورد فاكتورهاي انعقادي هم يتوانيم پاستوريزاسيون  HIVو تمام ويروسها از جمله 

  ) جلد نهم پرونده كيفري 40مستند شماره . (پروتئين ناپايدار داريم نماييم زيرا
دكتر فرهادي لنگرودي بارها در جلسات دادگاه به اين روش به عنوان روش ويروس زدايي فرآورده اشاره 

  . نموده است كه جاي تأمل دارد
ه در اولين جلسه مسعود سعيدي مشاور حقوقي سازمان انتقال خون و وكيآلن سازمان در اليحه اي ك

به دادگاه تقديم نموده است ضمن تأييد صريح مجهز نبودن پااليشگاه به  19/3/77رسيدگي در مورخه 
سيستم ويروس زدايي با اشاره به نامه شوراي توليد به مدير عامل وقت انتقال خون دكتر فرهادي لنگرودي 

  : مي نويسد
ايي روي شيشه هاي فرآورده هاي خوني توليدي در مورد عدم الصاق برچسب يا عبارت عدم ويروس زد

سازمان انتقال خون هيچگونه الزام قانوني حسب ضوابط و مقررات مصوب در اين خصوص وجود نداشته 
است، و مراجع به آن قسمت از مطالب عنوان شده در حين رسيدگي مقدماتي مبني بر تصويب الصاق 

ه اين امر صرفاً جهت استحضار مديرعامل وقت سازمان برچسب از طرف شوراي توليد سازمان ملي صورتجلس
مستند (صورت گرفته بود و از نظر اقدامات مربوط به تهيه فرآورده هاي خوني سازمان الزام آور نبوده است 

  ). جلد نهم پرونده كيفري 41شماره 
ويروس زدايي فرآورده مطالعه مجدد نامه شوراي توليد و اظهار صريح كارشناسان مبني بر اينكه عمالً امكان 

ارائه گرديده  40هاي توليدي ميسر نبوده و همچنين اظهارات تكميلي اقاي دكتر مطلبي كه در مستند 
  . بخوبي مجهز نبودن پااليشگاه را به سيستم ويروس زدايي روشن مي نمايد

ل كشور بعد از آقاي اميني مدير گروه بازرسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سازمان بازرسي ك
نامه كارشناسان اين سازمان مبني بر وجود مقاومت هاي اساسي در سازمان انتقال خون جهت انجام امور 

به وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي وقت، دكتر  22/8/1378مورخ  1651/6بازرسي طي نامه شماره 
 60ات فرآورده خوني طي سالهاي محمد فرهادي، ضمن تصريح مستقيم بر نقش سازمان انتقال خون در وارد

و عدم انجام ويروس زدايي در ساخت فاكتورهاي انعقادي سازمان انتقال خون، نسبت به تكرار مطالب  70الي 
كذب و پراكنده گويي مسئولين انتقال خون ضمن تكذيب همكاري انتقال خون و اداره نظارت بر دارو مي 

  : نويسد
در اداره كل نظارت بر دارو و واحد فني آن اداره موجود نبوده و  71هيچگونه سابقه اي در قبل از سال 

جهت اقدام  71همانطور كه در مستندات ارسالي سازمان انتقال خون آمده است آن سازمان بعد از سال 
توليد مجوزهاي موقت ساخت دريافت نموده و تاكنون نتوانسته است شرايط الزم را جهت دريافت پروانه هاي 

  . در واقع اقالم توليدي آن سازمان اينك فاقد پروانه توليد مي باشد. آورد ساخت بدست



  

ايشان همچنين در رابطه با القاء روش استريليزاسيون در مباحث بجاي ويروس زدايي ضمن تأكيد بر جدا 
 بودن اين دو بحث با يكديگر آن را كاربري ناقص معاني كلمات اعالم كرده و دستور تعطيلي خط توليد را

توسط مديركل اداره نظارت بر دارو را تأييد مجهز نبودن پااليگاه به سيستم ويروس زدايي  21/7/77بتاريخ 
  ). ، جلد نهم پرونده كيفري42مستند . (دانسته است

 7نامه مديركل اداره نظارت بر دارو اقاي دكتر شيباني به سازمان انتقال خون مبني بر موافقت موقت با توليد 
ه هاي خوني و درخواست مدارك براي صدور پروانه نظر سازمان بازرسي كل كشور را تأييد مي قلم فرآورد

جلد نهم پرونده  43مستند . (متأسفانه براي هيچكدام از موارد هنوز پروانه اي صادر نگرديده است. نمايد
  ). كيفري

اي موجود در سازمان سازمان بازرسي كل كشور باالخره پس از تحمل زحمات بسيار و شكستن مقاومت ه
صفحه توسط دكتر هاشم احتشامي بازرس و كارشناس و محمدرضا 21انتقال خون موفق گرديد گزارشي در 

كه با تأييد سرپرست واحد بازرسي آقاي . دالوري بازرسي قضايي از عملكرد سازمان انتقال خون تهيه نمايد
در تاريخ  1413درخواست رئيس وقت شعبه  بنا به. اميني جهت معاونت فرهنگي و اجتماعي ارسال گرديد

  : توسط بازرسي قضايي معاونت فرهنگي و اجتماعي در اختيار دادگاه قرار گرفت 17/9/80
مشكل : اين گزارش ضمن اشاره با مصاحبه با مسئول فني شركت پااليش و پژوهش آمده است 8در صفحه 

عدم انجام ويروس زدايي در ساخت فاكتورهاي اساسي در اخذ پروانه توليد از سوي وزارت بهداشت درمان 
در توصيه توليد فرآورده هاي انعقادي تنها به يك نكته بارز مي رسيم كه آن توجيه  …انعقادي بوده است 

اقتصادي بوده است كه موجب ناديده انگاشتن زمينه هاي علمي موضوع شده است كه مورد قبول نمي باشد 
  ). سازمان بازرسي جلد نهم پرونده صفحه گزارش 21، 44مستند شماره (

گزارش مذكور كه سيماي كاملي از وضعيت غير قابل انتقال خون و شركت پژوهش و پااليش را به نمايش 
مي گذارد با مستندات كافي ضعف هاي موجود را روشن مي نمايد و بدرستي ضمن رد ادعاي انتقال خون 

يز موظف به رعايت قوانين توليد دارو دانسته و نداشتن پروانه ؟ اين سازمان را ن!!مبني بر استقالل در توليد 
و تعداد  8ويال فاكتور  4341در اين گزارش ضمن اعالم، معدوم شدن . براي محصوالت را تخلف مي داند

خسارت هاي سنگين به  8ويال فاكتور  4300و  9ويال فاكتور  4300و جمع آوري  9ويال فاكتور  6756
اين گزارش از اهميت بسيار بااليي . نموده و بررسي موضوع به دادگاه واگذار مي نايدبيت المال را مطرح 

اين گزارش درخصوص پرونده . برخوردار بوده و در قسمتهاي ديگر پرونده كيفري نيز قابل استناد است
 2092تهيه گرديده بود و به اظهار مشاور حقوقي سازمان انتقال خون با شماره  8/10/76مورخ  1/ب/7674

منتشر گرديد، شايد به جرأت بتوان گفت اظهار نظر مشاور حقوقي سازمان انتقال خون در  22/6/78در تاريخ 
اين گزارش مبني بر اينكه ويروس زدايي از وظايف آن سازمان نبوده زيرا بطور شفاف نسبت به  15صفحه 

زمينه ندارد كه اين سند نيز بسيار  انجام آن در اساسنامه تصريح نشده است و آن سازمان مسئوليتي در اين
  . قابل تعميق مي باشد

روز پس از تهيه گزارشي تحت عنوان گزارش تكميلي در نامه اي خطاب به  42سازمان بازرسي كل كشور 
وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي وقت بصورت محرمانه ارائه نموده اين گزارش جديد با فشار كاركنان 

و نامه هاي ارسالي به مسئولين انجام پذيرفت علت تهيه اين گزارش اطالعيه هاي صادره  سازمان انتقال خون



  

گزارش مذكور كه فاقد ويژگي هاي گزارش هاي معمول سازمان . توسط كاركنان سازمان انتقال خون بود
  : بازرسي و فاقد مستندات ضميمه مي باشد در محورهاي زير تنظيم گرديد

ن در شكايت مذكور و تأكيد بر محور بودن كانون مذكور در وارد نمودن نقش كانون هموفيلي ايرا - 1
اتهامات به انتقال خون و تشويش اذهان عمومي، گزارش مذكور عمالً در برابر گزارش اول اين سازمان كه 

  . با مستندات كافي مجهز نبودن پااليشگاه را به سيستم ويروس زدايي اثبات مي نمايد ساكت است
ال خون يك سازمان ملي است كه وجود آن بسيار مثمر فايده براي كشور و استقالل كشور سازمان انتق - 2

  . بوده است كه عمالً از جانب شكات نيز اين امر انكار نگرديده است
  . خدمات سازمان انتقال خون در چهارچوب شبه گزارش روابط عمومي انتقال خون ارائه گرديده است - 3
رد سئوال واقع گرديده و از اينكه مجموعه اي از دستگاههاي مستعمل خريدپااليشگاه جديد به شدت مو - 4

در آن پيش بيني نگرديده اظهار تأسف گرديده و   S/Dخريداري و اينكه خريد تكنولوژي ويروس زدايي
  . جابجايي آقاي دكتر خيرآبادي را نوعي فرار از حل كردن مشكل بوجود آمده تلقي نموده است

تشويق گرديده اند كه تخلفات و ابهاماتي را كه در خريد دستگاه هاي مستعمل مسئولين وزارت بهداشت  - 5
وجود دارد پي گيري نمايند و توليد در پااليشگاه تداوم يابد اين گزارش كه بيشتر به اطالعيه و جوابيه 

هاي روزنامه اي شباهت دارد عمالً نمي تواند گزارش تكميلي گزارش اول محسوب گردد و فاقد 
قضايي است بنظر مي آيد در پاسخ به فشار اعتراضات كارمندان انتقال خون نسبت به محاكمه  مستندات

آقاي دكتر رمضانعلي شريفيان رئيس بخش . مسئولين اين سازمان، چنين گزارشي تهيه گرديده است
كه از متخصصان اصلي هموفيلي كشور هستند در اظهار ) ره(خون و هموفيلي بيمارستان امام خميني 

به عنوان بيماري  Cظر كارشناسي كه به دادگاه ارائه مي نمايد ضمن تأكيد بر موضوع عارضه هپاتيت ن
  : شايع اظهار مي دارد

ج ـ سازمان انتقال خون بنابر نياز شديد كشور در شرايط محدوديت ارزي و محاصره اقتصادي ناچار به توليد 
  . ي در كار نبوده استاين مواد انعقادي شده اند و نفع شخصي و حتي سازمان

  . د ـ در انتقال آلودگي توسط فاكتورهاي انعقادي، قصد يا عمد در كار نبوده است
هـ ـ حداكثر تصوري كه مي توان داشت تأخير در راه اندازي سيستم ويروس زدايي است كه بايد ريشه هاي 

  . جلد نهم پرونده كيفري 45مستند شماره (آن بررسي گردد 
 4انوني پس از قرار دادگاه و ضرورت كارشناسي از طرف اين سازمان ضمن معرفي سازمان پزشكي ق

كارشناس خود و پس از مطالعه پرونده نظريه خود را در رابطه با ادعاي بيماران و ادعاهاي سازمان انتقال 
ويروس زدايي  در اين نظريه بدون ارائه مستندات، پااليشگاه را مجهز به سيستم. خون را به دادگاه اعالم نمود

اين . اعالم و دليل تعطيلي خط توليد به علت اضافه كردن يك سيستم ديگر ويروس زدايي دانسته است
گزارش ادعاي بيماران مبتال به ايدز را از طريق فرآورده هاي خوني وارداتي با توجه به سير بيماري و مراحل 

داشت درمان مرتكب بي مباالتي و اهمال گرديده ظهور آن را وارد دانسته و اعالم نموده است كه مسئولين به
  ). جلد نهم پرونده كيفري 46مستند شماره (اند 

اظهار نظر سازمان پزشكي قانوني بدون ارائه مستندات، مبني بر مجهز بودن پااليشگاه به سيستم ويروس 
قبول دادگاه بود از زدايي موجب اعتراض وكالي شكات گرديد و با توجه به اينكه محور اين استدالل مورد 



  

كارشناسان پزشكي قانوني مجدداً خواسته شد كه جهت ارائه مستندات گزارش خود از پرونده مجدداً بررسي 
كارشناسان پزشكي قانوني از بررسي مجدد پااليشگاه خون تهران را فاقد توانايي جهت . الزم را انجام دهند

اين نظريه پزشكي قانوني در جهت اثبات ادعاي بيماران  .اعالم نمودند Cويروس زدايي در رابطه با هپاتيت 
بود و با توجه به موقعيت قانوني اين كارشناسي از اسناد محوري در صدور رأي بدوي كيفري قرار گرفته 

است، شكات و وكالي آنان باز هم نظر پزشكي قانوني را در رابطه با راه اندازي آون ويروس زدايي دقيق نمي 
اين نظر هستند كه ويروس زدايي يك قسمت آن تجهيزات و قسمت اصلي آن تكنولوژي است  آنان بر. دانند

كه بارها مسئولين اصلي اداره پااليشگاه اعالم نموده اند كه فرآورده هاي توليدي را به علت نداشتن تكنولوژي 
  ). جلد نهم پرونده كيفري 47مستند شماره . (نمي توانسته اند ويروس زدايي نمايند

  ايان قسمت دوم خالصه پرونده كيفريپ
  قسمت سوم خالصه پرونده كيفري

  استخراج شده از صورتجلسات دادگاه كيفري 
  

در جلد پنجم پرونده كيفري آقاي دكتر مرتضي خير آبادي در پاسخ به سئوال رئيس دادگاه در تاريخ 
شده با اين حال به  در زمان تصدي شما در مركز پااليش ميكروب زدايي نمي: مي گويد 29/11/77

  : گيرندگان آن داده شده چه توضيحي داريد
اگر عمل ويروس زدايي انجام نمي شده ولي پالسماي همه دهندگان در شرايط توليد و بعد از : وي مي نويسد

  .. .. توليد توسط بهترين كيت هاي تشخيصي مورد در آزمايش قرار مي گرفته  و 
وي . است ادعاهاي بيماران توسط ايشان مجدداً در دادگاه نيز تأييد مي گرددچنانچه از نوشتار باال نيز روشن 

  : در سئوال ديگر كه از ايشان پرسيده شده
درخصوص عدم ويروس زدايي محصوالت توليدي سازمان انتقال خون در زماني كه مسئوليت داشتيد آيا 

از مسئولين وزارت بهداشت عضو  چند تن: مسئولين وزارت بهداشت را در جريان قرار داديد؟ مي گويد
شوراي عالي سازمان انتقال خون بوده و هستند و حتماً در جريان امور سازمان بوده اند و از طرف ديگر با 

  ). جلد پنجم پرونده كيفري 48مستند شماره (توجه به ارائه مشكالت به وزارت بهداشت منتقل كرده اند 
در دادگاه در تشريح وضعيت انتقال خون پس از  27/11/77ريخ دكتر احمد شيباني در اظهارات خود در تا

  : توضيحاتي درباره وظايف محول شده به سازمان انتقال خون بر اساس اساسنامه آن تصريح مي نمايد
اساسنامه سازمان كه مي گويد توليد فرآورده هاي مختلف خوني و مشابه با تعريف  12ماده  6در اجراي بند 

وظيفه رويه دستور مقامات وقت اين تعريف و . داشت، از وظايف سازمان انتقال خون استو تعيين وزارت به
تبيين به عهده اداره نظارت بر امور دارو و كميسيون قانوني ساخت و ورود كه رياست آن بعهده معاونت 

  . دارويي وقت بوده مي باشد
  : مي نويسد 6وي  در ادامه اظهارات خود در صفحه 

از  76دايي در سالهاي اخير در كشور ما و كشورهاي مشابه مطرح شده و رسماً در شهريور موضوع ويروس ز
سوي كارشناسان سازمان بهداشت جهاني كه بيماران امده بودند در جلسه اي با حضور معاونت دارو و 

. رار گيردمسئولين توليد فرآورده هاي بيولوژيك مطرح و مقرر شده رد توليد فرآورده هاي خوني مورد نظر ق



  

وزارت بهداشت هم اقدام الزم را بنمايد كه در هر زمان با اطالع از اين موضوع دستور توقف سازمان انتقال 
  . خون توسط اداره كل دارو و كتباً صادر گرديد كه در سوابق موجود است

يد كه بارها اظهارات همانروز خود در دادگاه به نكته مهمي اشاره مي نما 4آقاي دكتر شيباني در صفحه 
  : توسط مسئولين انتقال خون خود انكار گرديده است وي مي گويد

در اينجا قابل ذكر است پس از تشكيل سازمان انتقال خون فرآورده هاي خوني وارداتي نيز بعلت امكان و به 
  . لحاظ قانوني توسط سازمان انتقال خون مورد آزمايشات ايمني قرار مي گرفته اند

گرودي نيز در يكي از اسناد بخش هاي پيشين به روشني اين موضوع را اعالم نموده است دكتر فرهادي لن
  ) جلد پنجم پرونده كيفري 49مستند شماره (

مي : در دادگاه به عنوان متهم در پاسخ به سئوال 27/11/77دكتر فرهادي لنگرودي در اظهارات خود بتاريخ 
  خطراتي براي گيرندگان آن دارد يا خير؟ دانستيد كه عدم ويروس زدايي در مركز پااليش 

كالً مصرف خون و فرآورده هاي خوني همراه با عوارض مختلف همراه مي باشد و : در پاسخ مبهمي مي گويد
بلي همواره حتي با ميكروب و ويروس زدايي . به طور خاص بستگي به ويروس يا ميكروب زدايي صرف ندارد

  . اتي را به همراه داردنيز مصرف خون و فرآورده هاي آن خطر
مشكل سازمان انتقال خون و عدم ويروس زدايي مناسب : و در ادامه اظهارات خود در پاسخ به سئوال

و همچنين روش  (S/D)بخاطر نداشتن وسايل و امكانات از نظر روش : محصوالت چه بوده است؟ مي نويسد
ت ماده مؤثر و فيبرينوژن زدايي برخي از الزم يا به عبارتي تكنيك كار در روش حرارتي نيز كاهش كيفي

ولي نكته اصلي اين است كه همراه پااليشگاه جديد تكنولوژي توليد تهيه . محصوالت مشكالت كار بوده است
با كيفيت باال و ويروس زدايي همراه نبوده كه به علت عدم بودجه كافي، عدم اجاره توسط صاحبان آن مي 

ا اظهار شاكيان مبني بر اينكه سازمان انتقال خون فاقد تكنولوژي ويروس اين اظهارات كه اساساً ب. باشد
انطباق اساسي دارد و بخوبي نشان مي دهد كه وجود يكدستگاه آون حرارتي نمي تواند به . زدايي بوده است

  ). جلد پنجم پرونده كيفري 50مستند شماره (عنوان تجهيزات ويروس زدايي و تكنولوژي آن تلقي گردد 
ي دكتر سليمانلو رئيس سابق مركز پژوهش و پااليش در رابطه اينكه چه روشهاي ويروس زدايي در آقا

  : پس از توضيحاتي در باره پاستوريزاسيون مي گويد. سازمان انتقال خون بكارگرفته مي شده است
هت بود كه متأسفانه بعلت عدم دسترسي به تكنولوژي توليد ج H Tروش ديگر آون هاي حرارتي جهت 

تهيه و مورد مصرف قرار مي گرفت كه با  1376تا سال  1374كه از سال  9و  8خالص سازي فاكتورهاي 
جهت  75توجه به مشكل فوق مراتب را به باالترين مقام سازمان ابالغ و ايشان نيز دستور الزم را در سال 

  . خريد تكنولوژي صادر كردند
ود در رابطه با صورتجلسه هاي شوراي توليد مورخ آقاي دكتر سليمانلو در قسمت بعدي اظهارات خ

كه اسناد مهم پرونده و از طرف ايشان به مدير عامل وقت سازمان انتقال خون اعالم  13/8/75، 14/7/75
  : شده است، مي گويد

همانطور كه در سئوال آمده است اين پيشنهاد از سوي شوراي توليد همراه صورتجلسه جهت استحضار مدير 
ترم سازمان ارسال و برابر گردش كار اداري موضوع پيشنهادي با شوراي عالي مي بايست مطرح مي عامل مح

  . شد، يا اينكه مدير عامل محترم آن دستور الزم در رابطه با صورتجلسه فوق صادر مي كردند



  

صورتجلسه متن اين . آن هم در دادگاه اهميت ويژه را در جاي خود دارد 77تأييد صورتجلسه مذكور در سال 
  ). پرونده كيفري 5جلد  51مستند شماره ( در مستندات قبلي ارائه گرديده است 

. آقاي دكتر ميالني نيا در برگ اظهارات خود در دادگاه اظهارات مهمي را مطرح نموده كه قابل توجه است
  : دوي ضمن توضيح دقيق اينكه نكته ويروس زدايي اساس آن انتقال تكنولوژي است توضيح مي ده

خواهش شد كه بر . دانش فني را خريد و اجازه انتقال نداشت 71، 70، 69كارخانه سايش احتماالً سال 
بعد از . اساس دانش فني كه دارند در ساخت پااليشگاه استفاده كنند تا اجازه انتقال دانش فني را پيدا كنند

ين روزها به اينجانب اطالع دادند ولي اجازه انتقال دانش فني را پيدا كردند كه در آخر 71آن اوايل سال 
دالر  000/20مجوز مي بايستي بصورت ليسانس از انتقال خون آمريكا خريداري مي شد كه گفتند حدود 

 52مستند شماره . (است كه تمام مطالب به جناب آقاي دكتر فرهادي مدير عامل جديد سازمان منتقل شد
  ). جلد پنجم پرونده كيفري

در پاسخ به سئوال دادگاه مبني بر اينكه اگر پااليشگاه  29/12/79ي لنگرودي در بازجويي آقاي دكتر فرهاد
  : مجهز بود پس چرا تعطيل شد مي گويد

قانوني مربوط به مقررات دارويي بوده است  20اعالم تعطيلي پااليشگاه بدون استناد به مجوز كميسيون ماده 
حتي در سازمان نيز مصوب . مان انتقال خون انجام شده استو صرفاً به استناد دستور مدير كل اداره ساز

شورايعالي را نداشته است ولي در واقع به علت وجود احتماالت حاصل در طرح شكايت و جرايد زنجيره اي 
  ). جلد پنجم پرونده كيفري 53مستند شماره .  (صورت پذيرفته است

به وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه  27/3/1377نامه رئيس دادگاه وقت آقاي فرخزادي به تاريخ 
حاوي سئواالت اساسي از وزارت مذكور است انعكاس از مجموعه تحقيقات انجام شده توسط اداره آگاهي 

  . پرسش هاي ايشان به شرح زير بوده است. بازپرسي هاي دادگاه است
واهشمند است با قيد فوريت استعالم ، مطروحه در اين دادگاه، خ76/350احتراماً با توجه به پرونده كالسه 

دستور فرمائيد با بررسي سوابق استعالمات ذيل با پاسخ روشن و مستدل جهت بهره برداري به اين دادگاه 
  . منعكس گردد

  مي نموده است؟  9و  8سازمان انتقال خون از چه سالي مبادرت به تهيه و توليد فاكتور هاي  - 1
داروهاي ساخت كشوري بايستي پروانه ساخت از آن وزارت خانه با توجه به اينكه جهت توليد كليه  - 2

پروانه توليد محصول اخذ نموده  9و  8اوالً آياسازمان انتقال خون جهت توليد فاكتورهاي : دريافت گردد
  است يا خير؟ 

علت توقف فاكتورهاي فوق االشاره چه بوده است و در چه مقطع زماني تصميم به قطع توليد گرفته شده  - 3
مدير كل نظارت بر امور داروئي غذائي و بهداشتي  21/7/76ك ـ /10157/52/5با توجه به نامه شماره و 

آن وزارت خانه كه تصوير آن جهت سهولت دسترسي ارسال مي گردد اعالم نمائيد از چه مقطع زماني 
تج به اين موضوع بر اساس چه داليلي من. ويروس زدائي مي گرديده 9و  8مي بايستي فاكتورهاي 

تصميم گيري شده، چنانچه امر ويروس زدايي الزمه توليد فاكتورهاي مذكور بوده علت عدم جلوگيري از 
چه مي باشد و به چه علت از آن جلوگيري  21/7/76فعاليت در امر توليد فاكتورهاي موصوف قبل از 

  . نشده است



  

) …مونو اطريش، اسكالو و ايتاليا و پاستور مريو، اي(از شركتهاي خارجي  9و  8درخصوص ورود فاكتورها  - 4
بوده است يا خير؟  …و  HIV ،HCV ،HBSتاكنون، توضيح دهيد آيا اين فاكتورها آلوده به  1363از سال 

  ). جلد دوازدهم 54مستند شماره (
در دفاع از  19/3/78آقاي دكتر فرهادي لنگرودي متهم رديف اول پرونده در اولين جلسه رسيدگي به تاريخ 

  : اظهار مي داردخود 
چه مدركي هست كه . وجود دارد 58اصل قضيه اين است با توجه به اينكه توليد از ابداي تأسيس از سال 

  . وظيفه بر عهده پااليشگاه قرار گرفته و فاكتورهاي آلوده توليد كرده است 73سال 
را آشكار مي نمايد كه  اظهار نظر دكتر فرهادي در عين حال كه دفاع از خود ايشان است، اما يك حقيقت

اما نكته اي كه گفته نشده است اين است كه در آغاز با . عمالً از سالهاي قبل اين مشكل جاري بوده است
توجه به عدم كشف روش هاي ويروس زدايي مشكل طبيعي اما در مقطع تاريخي مسئوليت ايشان روش هاي 

  . ويروس زدايي شناخته شده و رايج بوده است
ديگري از اظهارات خود كه خشم حاضران در دادگاه بخصوص مادران و همسران بيماران  وي در قسمت

چون . بايد قبل از تزريق از آنها آزمايش گرفته مي شده است: هموفيلي و تاالسمي را برانگيخت، گفته اند
مي كرده اند، بيماري هپاتيت تنها از طريق آلودگي خون نيست و راه هاي ديگري است بنابراين بايد آزمايش 

  ). 55مستند شماره (در كداميك از اين موارد آزمايش شده است؟  آزمايش ملكولي،
ازسخنان خوددر جلسه قبل كه موجب رنجش  8/4/78وي در جلسه دوم رسيدگي علني پرونده در تاريخ  

  ). ده كيفريجلد دوازدهم پرون 56مستند شماره . (مادران و همسران بيماران گرديده بود عذر خواهي نمود
در همين جلسه در پاسخ به سئوال رئيس دادگاه تحت عنوان با اينكه در اين چند سال با توجه به  ايشان

محتويات پرونده و اظهارات خودتان و شكات چند مورد كارشناسان آنجا را ديده اند؟ چطور شد بعد از سال 
قداماتي درمورد شركتي شدن پااليشگاه ا 76مورد خالف ديده شد؟ ايشان جواب داده اند كه از سال  76

  . گرفت و اين بعد از زمان تصدي من بودهاست صورت
چرا در آن موقع اعالم نشد كه ويروس زدايي : رئيس دادگاه وقت در پيگيري سئوال خود مجدداً مي پرسند

  نمي شود؟ 
و توضيح داده مي شد و  در زمان بنده كارشناسان بازديد مي كردند و توضيح مي خواستند: ايشان مي گويد

  . بحث نيز بحث فني است و كارشناسي مي باشد كه بايد بحث شود
ايشان در ادامه جلسه مذكور در پاسخ به سئوال رئيس دادگاه و وكيل شكات مبني بر وجود شواهد و قرائن و 

اقاي دكتر احمد مستندات پرونده مبني بر مجهز نبودن پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي و از جمله اقدام 
  : شيباني مدير كل اداره نظارت بر دارو مبني بر تعطيلي پااليشگاه مي گويند

ايشان بر اساس نظر كارشناسان خود اعالم نموده اند تا زمان اصالح ويروس زدايي خط توليد تعطيل گردد 
  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 57مستند شماره (

  : اظهار مي دارند 8/4/78دگاه مورخ آقاي دكتر احمد شيباني در جلسه دا



  

هر كس كه دارو توليد مي كند بايد داراي پروانه و سازنده آن موظف است آن چيزهايي را كه در پروانه به او 
جلد  58مستند شماره (تمامي آن با نظر مسئول فني هماهنگ و كنترل مي گردد .. .. داده توليد كند و 

  ). دوازدهم پرونده كيفري
  : ر ادامه اظهار ايشان در همين جلسه مطرح نمودندايشان د

به صورت يك شركت باشد و وابسته به ) مي خواهيم( طبق درخواست انتقال خون پااليشگاهي كه داريم 
كه در  20سازمان باشد و بايد پروانه بگيرند كه مطرح شد و معاونت پس از ارجاع به كميسيون قانوني ماده 

اين شركت انجام وظيفه مي نمايد و مسئول فني تعيين شد و اداره كل دارو به آن كميسيون تأييد شد كه 
  . سازمان انتقال خون اعالم نمود كه مي بايست پروانه دريافت نمايند

پس از قانع شدن كارشناسان پروانه صادر شود كه بنده اطالعي ندارم پروانه صادر شد يا خير؟ درمورد 
دستگاه هنوز نصب نشده و غيره بنده هم دستور ) اعالم كرد(دليلي تعطيلي چون كارشناس حاال به هر 

  ) جلد داوزدهم پرونده كيفري 59مستند شماره . (تعطيلي را صادر نمودم
  : ايشان در ادامه اظهارات خود در دادگاه در رابطه با علت تأخير در تعطيلي مي گويد

بود و بحثهاي زيادي شد بخصوص مسئله با حضور كارشناسان بهداشت جهاني جلسه اي  76در شهريور 
نمي شد از اين به بعد بايد نظارت شود و  فرآورده هاي بيولوژيك چنانچه نظارت. ويروس زدايي كه مطرح شد

دستور دكتر الريجاني مبني بر نظارت فرآورده هاي بيولوژيك بوده و اين مورد مدت كوتاهي ادامه پيدا كرد و 
  .. .. راجعه و اعالم عدم ويروس زدايي بازرسان بعد از كارشناسي و م

ايشان در پاسخ رئيس دادگاه كه مطالب مطرح شده را خود ايشان قابل توجيه مي داند يا خير به صراحت 
  : ميگويد

  بنده قصد توجيه ندارم 
ر در اين جلسه دادگاه با توجه به دفاعيات آقاي دكتر فرهادي عمالً افرادي به عنوان مطلع به دادگاه اظها

گرديد كه از جمله مسئول كنترل كيفي سازمان انتقال خون، و مسئول سابق پااليشگاه و تعدادي از 
  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 60مستند شماره . (كارشناسان شركت پژوهش و پااليش بودند

ماران از در پاسخ به احتمال آلودگي بي 21/10/78وكيل بيماران آقاي عباسي راد در جلسه سوم به تاريخ 
  : طريق به غير از خون مي گويد

مردم بايد هپاتيت % 1در تحقيقات مشترك آقاي دكتر ملكزاده و خانم حوري رضوان اعالم داشته اند كمتر از 
آقاي دكتر علويان فوق . بيماران هموفيل مبتال مي باشند% 80الي  70اما در بيماران هموفيل . داشته باشند

با توجه به اين (ه اند آزمايش مادران اين بيماران كه ابتال ازمادر به فرزند است تخصص كبد و گوارش نيزگفت
است، با استعالم  به آلودگي مواد مخدر يكي از راه هاي ابتالو يا اين موضوع كه  بسيار خنده دار است) آمار

ه اند جامعه ايشان گفت) رئيس بخش خون و هموفيلي بيمارستان امام خميني(ازدكتر رمضانعلي شريفيان 
جلد دوازدهم پرونده  61مستند شماره (هموفيلي ايران با يك درصد آلودگي از سالمترين مردم مي باشند 

  ).كيفري



  

وكيل بيماران در ادامه همين جلسه سئوال اصلي خود را متوجه آقاي دكتر شيباني مي نمايد و از وي 
سف از أدكتر شيباني ضمن اظهار ت مايد؛ آقايدرخواست مي نمايد بروشني دليل دستور تعطيلي را اعالم بن

  : اينكه ايشان به مسئله كشيده شده اند مجدداً اظهار مي نمايند
در ضمن بازديد كارشناسان صورتجلسه نموده اند كه امضاء مسئول فني نيز بوده است كه نماينده وزارت 

مسئول فني اعالم مي داردومسئول فني آقاي دكتر مطلبي بودند تمام نواقص را به . بهداشت در آنجا مي باشد
در آنجا  همكاران مراجعه نمودند و بررسي نمودند و درگزارش مطرح نمودند كه. ملزم به رفع نقص مي باشند

ويروس زدايي نمي شود ودر كنار آن مسئول فني نيز امضاء نموده است و همانطوري كه شما مي دانيد كه 
يه را با آقاي دكتر الريجاني  آقاي دكتر ديناروند مطرح نمودم و هيچكس رأساً اقدام نمي كند، بنده قض

گفتند بايد جلسه اي بگذاريم كه در آن جلسه آقاي دكتر حقيقي و بقيه بودند و اقاي دكتر الريجاني بيان 
تا  اول بايد بگذاريد تداركي براي واردات به عمل آيد. نمودند، اگر اينجا را بخواهيم ببنديم ملت دارو ندارند

بعد ودر آن جلسه صورتجلسه اي تنظيم شده و فقط يادداشتي هست كه بنده خطاب به يكي از همكاران 
لذا . بعد از مدتي دوباره عنوان نمودم اگر اين پااليشگاه تعطيل نگردد مشكل ايجاد خواهد شد. نوشته ام

  . ماندمافرادي جهت مطالعه و بازرسي قرار داديم و بنده ديگر منتظر نظر آقايان ن
و در ادامه اظهارات صراحتاً اعالم مي نمود اداره نظارت بر دارو بضاعت علمي و تجهيزاتي الزم را براي بررسي 

  ). جلد دوازدهم كيفري 61مستند شماره . (در اختيار نداشته است توليدات انتقال خون
متهم رديف اول بصورت  وكيل شكات پرونده در جلسه مذكور در جهت روشن كردن بي اساس بودن دفاعيات

آيا شما در دستور خود مجهز نبودن به سيستم ويروس زدايي به : دقيق از آقاي شيباني سئوال مي نمايد
صورت اساسي را در نظر داشته ايد و يا نداشتن روش ويروس زدايي خاصي را و ادامه صراحتاً سئوال كند آيا 

شيباني صراحتاً در پاسخ به اين سئوال مي گويند خير  ويروس زدايي حرارتي را هم نداشته است؟ اقاي دكتر
  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 63مستند شماره (

در جلسه چهارم رسيدگي به پرونده دكتر فرهادي لنگرودي در رابطه با ارائه شهادت  17/12/78در تاريخ 
  : دساله روستايي بود چنين مي گوين 13يكي از بيماران مبتال به ايدز كه دختر 

در مورد خانم ارسنجاني بنده متأسف شدم، ايشان از پالكت استفاده كرده اند، بررسي كنند و خودم بيماري 
مستند (ديده ام نيازي به استفاده از فرآورده ندارد وممكن است پزشك برايش تجويز كرده و مبتال شده 

  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري  64شماره 
  : تاالسمي در دفاع از موكل خود مي گويد وكيل مدافع يكي از بيماران

اما مبتالي بيشتري . با مراجعه به يكدستگاه دولتي مي خواستند دارو بگيرند تا درمان شوند بيماريك عده 
در جريان دادرسي كه بنده حضور داشته ام مسئوليت از گردن كسي به گردن ديگري انداخته مي . شده اند

مسئوليت به . خيلي بزرگتر ازمسئوليت متوجه يك نفر يا چند نفر نيست قضيه. اما قضيه اين نيست. شود
در دادگاه در رد وظيفه و سهل . عهده يك سازمان هست و يك مسئوليت جمعي براي يك واحد جمعي است

اين مورد يكي مورد . اصالً وظيفه اي انجام نشده كه در مورد آن سهل انگاري شود. انگاري صحبت مي شود
كساني كه اين ماجرا را بوجود آورده اند متخصص بوده اند . قانون قرائت مي شود 206و ماده جنائي است 



  

اين . ومي دانستند كه چه اتفاقي افتاده و مي افتد و اينها شمارش معكوس زندگي شان شروع شده است
  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 65مستند شماره . (قانون است 206پروده ازمصاديق ماده 

تاريخ  جلسه پنجم دادگاه برگزار و با توجه دفاعيات متهمان ضمن عمده شدن بحث كارشناسي سازمان در 
و حتي مقرر گرديد از سطوح عالي وزارت . پزشكي قانوني افراد ديگري نيز به عنوان متهم مطرح گرديدند

ادگاه مسير رسيدگي بهداشت مسئولين فعلي و قبلي جهت بررسي پرونده دعوت گردند كه با تغيير رياست د
رياست بعدي دادگاه كه سومين قاضي پرونده بودند موضوع كارشناسي سازمان پزشكي قانوني را . تغيير نمود

پيگيري نمودند و باالخره در تاريخ  سازمان پزشكي قانوني كارشناسان خود را طي نامه اي به دادگاه معرفي 
  ). يجلد دوازدهم پرونده كيفر 66مستند شماره ( نمود 

  : و در تاريخ  قرار كارشناسي دادگاه صادر گرديد در اين قرار آمده است
از قانون مواد  6در محدود ماده  1369قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب  3از ماده  7بر اساس بند 

ه قانون مجازات اسالمي و شعوف ماد 295از ماده  3و تبصره  1346خوردني و آشاميدني و بهداشتي مصوب 
ايا در بررسي . در مدت ياد شده نسبت مورد زير اظهارنظر فرمايند 1339از قانون مسئوليت مدني مصوب  1

عملكردي متهمين ياد شده مصاديق بي احتياطي، بي مباالتي عدم مهارت، عدم رعايت مقررات و نظامات 
خص و در صد تغيير و دولتي مشاهده مي شود، يا خير؟ در صورت اول مورد دقيق آن به طور تفصيلي مش

  . عامل آن تعيين گردد
. اين قرار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون رامكلف به همكاري با كارشناسان با منتخب دادگاه مي نمايد

  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 67مستند شماره (
در  16/3/80تاريخ  آقاي دكتر احمد شيباني يكبار ديگر در محضر دادگاه و حضور قاضي جديد پرونده در

كه آيا مفادنامه شما مبين سهل انگاري سازمان انتقال خون نيست كه كار آن ها را متوقف : پاسخ به سئوال
  : كرده ايد

بلي به نظر من توليد فرآورده ها به لحاظ ضعف تجهيزات ويروس زدايي، مسئول فني آن مرتكب : مي نويسند
جلد دوازدهم  68مستند شماره . (آقاي دكتر مطلبي بوده استسهل انگاري شده است، مسئول فني آن وقت 

  )پرونده كيفري
صراحت اظهار نظر هاي آقاي دكتر شيباني در طور بازرسي هاي اداره آگاهي و صداقت در ارائه نظرها در 

كارشناسان سازمان پزشكي قانوني نهايتاً نظر خود را اعالم و . طول دادرسي كامالً مشهود و چشمگير است
نتيجه فعاليت كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور نيز اخذ گرديد كه اسناد آن در قسمت دوم خالصه 

  . پرونده به تفصيل آمده است
با تغيير . الزم به ذكر است كارشناسي سازمان پزشكي قانوني مورد اعتراض شكات و وكيل آنان قرار گرفت

در تاريخ  .به تحويل و روند رسيدگي به آن تسريع گرديدرئيس دادگاه، پرونده كيفري به يكي از دادرسان شع
گزارشهايي به رياست كل دادگستري در رابطه با استفاده انتقال خون از كيت هاي اظهارات خود را  27/5/80

تشخيصي آزمايشگاهي تاريخ گذشته و همچنين كشف سردخانه از حجم بسيار بااليي از پالسماي فاسد، 
جلد دوازدهم پرونده  69مستند شماره (ات اين پرونده در رابطه با انتقال خون گشود پرونده ديگري را بمواز

  ). كيفري



  

دادگاه جهت اطالع از آمار دقيق مبتاليان و فوت شدگان كه بعلت استفاده از فرآورده هاي انعقادي به بيماري 
رديده تاكنون به دادگاه تحويل ايدز مبتال گشته اند طي نامه اي به كميته ايدز كشوري خواهان اسامي آنها گ

اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه در گواهي فوت تعداد زيادي از فوت شدگان جهت رعايت . نگرديده است
  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 70مستند شماره (مسائل اجتماعي دليل مرگ ايدز اعالم نشده است 

 19982/6گزارش  از سازمان بازرسي كل كشور مستندات 4/7/80پيرو نامه  15/7/80قاضي پرونده در تاريخ 
را درخواست نموده و حتي ضمن معرفي نماينده تقاضاي همكاري مي نمايد اما عمالً مستندات  17/10/79 –

 71مستند شماره (د و در پرونده موجود نيست وگزارش مذكور تا پايان دادرسي به اين دادگاه تحويل نمي ش
  ). فريجلد دوازدهم پرونده كي

اين جلسه با حضور . تشكيل مي گردد جلسه ششم رسيدگي علني به پرونده 14/7/80باالخره در تاريخ 
متهمين آقاي دكتر فرهادي، دكتر شيباني و وكالي آنان و وكيل شكات برگزار مي گردد و محور ان موضوع 

  : گرديدمجهز بودن پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي است و اتهامات متهمين تفهيم 
در اين جلسه دادگاه وكيل آقاي دكتر فرهادي كماكان سعي در رد صالحيت دادگاه براي رسيدگي نموده و با 
محور قرار دادن اظهار نظر اول پزشكي قانوني و استناد به آن، برائت موكل خود را در خواست نمود و در بشي 

  : از دفاعيات مي گويد
ع را به سازمان پزشكي قانوني ارجاع داده و پزشكي قانوني اعالم در شرايطي كه دادگاه محترم كه موضو
بايد دادگاه اگر مي شد كه خدشه اي بر نظريه پزشكي قانوني دارد . نموده كه جرمي به موكلين وارد نيست

  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 72مستند شماره. (بايد كه خبرگان امر را پاسخ دهند
  : احاله مسئوليت اتهام خود به مسئول فني پااليشگاه اظهار مي نمايد آقاي دكتر احمد شيباني ضمن

. كارشناسان سازمان بهداشت جهاني آمدند يك سري نظرات دادند و با جلسه اي با مسئولين مربوط نداشتند
 بنده. يك يا دو سري از فرآورده هاي خوني نه مستقيم به بنده بلكه به صورت رونوشت به بنده اعالم نمودند

به لحاظ وظيفه شغلي خودم كارشناساني را اعالم نمودم كه سه نفر بودند و با حضور مسئول فني بررسي 
نمودند و گزارشي به بنده دادند كه اينجا ويروس زدايي صورت نمي گيرد و بنده بعد از گزارش خط توليد انرا 

  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 73مستند شماره . (متوقف كردم
  : ر احمد شيباني در آخرين دفاع خود از متهم ميگويدوكيل دكت

با اصطالحات بعدي آن تعيين و تبيين شده  1334مقررات امور پزشكي و موارد خوردني و اشاميدني مصوب 
دور از مداخله اشخاص در توليد .. .. در موارد مربوط مشخص مي نمايد كه هيچگونه مسئولين جزايي . است

 74مستند شماره . (ه متوجه مسئول اداره كل مورد تصدي سابق موكل من نمي باشددارو بدون تحصيل پروان
  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري

نماينده حقوقي سازمان انتقال خون نيز در دفاعيات خود اظهار نظر اول كارشناسان پزشكي قانوني را محور 
ني بر مجهز نبودن پااليشگاه به سيستم مب تگزارش مذكور ادعاي وكيل شكا دفاع قرار داده و با استناد به

  : ويروس زدايي رد مي نمايد و مي گويد
به منظور رفع هر گونه ابهام و شبهه درمحضر دادگاه اظهارات كارشناسان اعزامي اداره دارو حاكي از اين بوده 

وني كه كه منظور از عدم ويروس زدايي فقط و فقط روش آن بوده است در ارتباط با سازمان پزشكي قان



  

مطالب و مدافعات سازمان  محسب االمر دادگاه محترم صدور قرار كارشناسي اعالم گرديد به شما مي گوي
  ) جلد دوازدهم پرونده كيفري 75مستند شماره (انتقال خون درست بوده است 

ه الزم به ذكر است اظهار نظر اصالحي پزشكي قانوني چهارچوب دفاعيات وكيل متهم رديف اول و نمايند
  . حقوقي سازمان انتقال خون را بر هم مي ريزد

  : در همين دادگاه در دفاع از خود ميگويد 14/7/80دكتر فرهادي لنگرودي در تاريخ 
بنده اعالم مي دارم كه هفتمين مديري هستم كه به اين سمت منصوب شده ام چرا بنده بايد مورد سئوال 

نمودند مورد خطاب و سئوال قرار نمي گيرند، سازمان از بدو چرامديران قبلي كه همينگونه عمل . قرار بگيرم
تأسيس اين توليدات را با همين مشخصات توليد ميكرد و تا زمان بنده ادامه داشتندو بنده نه تنها در بدتر 

احداث پروژه پااليشگاه در حد .. .. نمودن توليد كمك نكرده ام بلكه كمك به بهتر شدن توليدات نمود ام 
نخست وزيري تقبل ارز آن را نموده .. .. ت رياست سازمان نبوده و اين طرح توسط دولت تصويب شده اختيارا

  . مجلس تصويب كرده و وزارت مسكن شهرسازي شروع به احداث كرده است.. .. 
رئيس دادگاه پس از صحبت ايشان تذكر داده اند كه پروانه دارو با مجوز تأسيس تفاوت دارد و توليد بدون 

  ). جلد دوازدهم پرونده كيفري 76مستند شماره (ز منظور دادگاه است مجو
دفاعيات دكتر فرهادي لنگرودي و دكتر احمد شيباني عمالً بار مسئوليتي را به اقاي دكتر مطلبي مسئول 
فني و خانم دكتر حوري رضوان مسئول كنترل كيفي پااليشگاه منتقل مي نمايد كه دكتر رضوان به دليل 

د از رديف متهمين خارج  و دكتر مطلبي بدليل داشتن ر حكم قانوني براي كنترل كيفي نداآنكه عمالً
  ).جلد دوازدهم پرونده كيفري 77مستند شماره  21/7/80. (مسئوليت فني در رديف متهمين قرار مي گيرد

زشكي قانوني با تقاضاي وكيل شكات وموافقت رياست دادگاه مبني بر اينكه كارشناسان پ 1/8/80در تاريخ 
عمالً چهار كارشناس مذكور مجبور . مستندات خود را در رابطه با گزارش كارشناسي ضميمه گزارش نمايند

همچنين در همين تاريخ قاضي پرونده مجدداً از كميته ايدز كشوري . به بازبيني مجدد پرونده گرديدند
ن و همسران آلوده شده مبتاليان به درخواست نمود كه نسبت به ارسال اسامي آلوده شدگان، فوت شده گا

جلد دوازدهم پرونده  78مستند شماره . (ايدز اقدام نمايدكه جوابي از اين كميته به دادگاه داده شده است
  ). كيفري

با درخواست قاضي پرونده از معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت مبني بر ارسال فاكتورهاي خريد شركت 
رابطه با بيماران مبتال به ايدز و پاسخ آقاي دكتر احمدياني معاونت داروي اين  در 63و  62مريو در سالهاي 

وزارتخانه ادعاهاي مسئولين سازمان انتقال خون و نمايندگان آنها و همچنين مصاحبه هاي مكرر مبني بر 
حتاً از طرف آلوده شدن بيماران مبتال به ايدز از طريق فرآورده هاي خوني وارداتي و موضوع شركت مريو، صرا

اين نامه و . در نامه اي به دفتر رياست جمهوري رد گرديد 17/6/80مدير كل اداره نظارت بر دارو در تاريخ 
ضمائم آن كه تالش دفتر حقوقي رياست جمهوري را براي احقاق حق بيماران متوقف نمود در عمل آلودگي 

متأسفانه صدور اين اسناد . ان نسبت مي دهدبيماران مبتال به ايدز هموفيلي به محصوالت انتقال خون اير
  .مهم دولتي عمالً جايي براي احقاق حق در مراجع بين المللي نمي گذارد



  

توسط شركت  63و  62در اين نامه ضمن پيوست قرار دادن مدارك خريد فاكتورهاي مريو در سالهاي 
. صالحيت انستيتو مريو اطالعاتي ندارد داروپخش آلوده بودن انها را رد نموده و اعالم مي نمايد در مورد عدم

  ) يازده صفحه جلد دوازدهم پرونده كيفري 79مستند شماره (
نكته قابل توجه اين است كه با اين تكذيب مدير كل اداره نظارت بر دارو گزارش اول پزشكي قانوني درباره 

ه كمون بيماران ايدز بوده و به مبتاليان به ايدز كه در نظر اصالحي هم تأييدگرديد، محور استدالل آن دور
عمالً به فرآورده هاي خارجي نامربوط و به توليدات سازمان انتقال خون . باز مي گردد 64و  63و  62سالهاي 

  . ايران قابل استناد است
درخواست مستندات گزارش پزشكي قانوني ازكارشناسان آن عمالً منجر به اصالح ماهيتي گزارش مذكور در 

گزارش كارشناسان پزشكي  اگرچه در اين. هز نبودن پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي گرديدرابطه با مج
قانوني نتوانستند قرار داد انتقال تكنولوژي ويروس زدايي كه مي بايست تكميل كننده آون حرارتي اهدايي 

  . بهداشت جهاني باشد را ارائه دهند اما يك نكته مهم را صراحتاً اعالم نمودند
اين آون را در سالهاي قبل از راه اندازي پااليشگاه در زمان تصدي  WHOمدارك موجود در پرونده طبق 

در فاكتورهاي خوني به ايران و بعضي از  HIVجناب آقاي دكتر ميالنيان جهت از بين بردن ويروس 
خوني الزم در فاكتورهاي  HIVاين آون جهت از بين بردن ويروس . كشورهاي در حال رشد هديه داده بود

  . را در فاكتورهاي خوني نداشته است Cبوده است ولي قدرت ويروس زدايي هپاتيت 
را تشكيل مي دهند عمالً اين  Cبا توجه به اينكه اساس شاكيان پرونده آلوده شدگان به ويروس هپاتيت 

پزشكي قانوني را  اگر به اظهار نظر سازمان. اظهار نظر در تصميم گيري قاضي پرونده نقش اساسي ايفا نمود
در كنار اظهار نظر معاونت دارو وزارت بهداشت مبني بر رد موضوع آلوده شدگان بيماران هموفيلي به ايدز از 
طريق فرآورده هاي فرانسوي اضافه نماييم، كه خوشبختانه هر دو مرجع اظهار نظر كامالً متخصص پزشكي و 

ه وزارت بهداشت يو گزارش سازمان بازرسي، نظر دارويي هستند به نتايج مهمي خواهيم رسيد اين سند
لد دوازدهم  80مستند شماره (درباره راورده هاي وارداتي اساس دفاع متهمين و وكالي آنها را بر هم ريخت 

  ). پرونده كيفري
جهت پاسخ بهدادگاه دعوت مي  به عنوان متهم 6/9/80دكتر مطلبي در وقت فوق العاده دادگاه به تاريخ 

  . گردد
  : ه مبني بر اينكهدي در پاسخ به سئوال قاضي پرونو

  شما در اين موضوع اعتراف به توليد فرآورده هاي خوني قبل از صدور ابالغ خود در پااليشگاه داريد؟ 
  : اظهار مي دارند

  . قبل از صدور ابالغ توليد فرآورده هاي فوق را داشته ام
  : چه كسي بوده است؟ اظهار مي دارند) 76قبل از (ن و در پاسخ به اين سوال كه مسئول فني  در آن زما

اصوالً به جهت عدم وجود تشكيالت مركز باال به عنوان شركت تا جايي كه بنده اطالع دارم اصوالً مسئول 
  . فني در تشكيالت اداري سازمان انتقال خون و بالطبع مركز پااليش وجود نداشته است

  : ا توليد دارو بدون مسئول فني ميسر است صراحتاً اظهار مي دارنداسخ به اين سئوال كه آيپو همچنين در 



  

مستند (اصوالً در شركت هاي دارويي بدون حضور مسئول فني فرآورده هاي دارويي توليد و توزيع نمي شود 
  ). جلددوازدهم پرونده كيفري 81شماره 

در  76/350وجود در پرونده بر اساس روندي كه توضيح آن ارائه گرديد و بر اساس مستندات مطروحه م
تصوير دادنامه  82مستند . (صادر گرديد 12/9/80به تاريخ  379رابطه با دو قسمت اين پرونده دادنامه شماره 

  ). ديوان عالي كشور تحت رسيدگي مي باشد 20كه در حال حاضر در شعبه 
  76/350خالصه پرونده كيفري شماره قسمت سوم و آخر پايان 

   76/1413/350دادگاه بدوي كيفري پرونده شماره فراز نهايي رأي 
  : فراز نهايي حكم دادگاه بدوي كيفري

بناء عليهذا دادگاه از توجه به مجموع محتويات پرونده و مراجعه به تحقيقات معموله توسط ضابطين و دادگاه 
ارشناسان مربوطه و از متهمين و مطلعين و مسئولين ذيربط و اقارير و اعترافات صريح متهمين و گزارشات ك

گزارش اوليه و تكميلي هيئت پزشكي قانوني و گواهي هاي آزمايشگاه دائر بر ابتالء آنان به بيماري هپاتيت 
سي، وقوع و انتساب بزه به متهم رديف اول مقرون به قرائن و دالئل مثبته تشخيص مي گردد و استناداً به 

ررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني قانون مربوط به مق 18و بند ب ماده  3و  1ماده 
قانون مجازات اسامي از جهت وضعيت خاص متهم و انگيزه هاي  22ماده  3و  5و رعايت بند  1334مصوب 

شرافتمندانه در تأسيس شركت، ضمن احراز مجرميت متهم، او را به تحمل دهسال حبس تعزيري محكوم 
ديف دوم مبني بر معاونت در امر فوق، نظر باينكه مشاراليه در زمان توليد درخصوص اتهام متهم ر. مي نمايد

و توزيع محصوالت غير قابل عرضه شركت، مديركل نظارت بر امور دارو و درمان وزارتخانه بوده و عليرغم علم 
ل نياورده و و اطالع از فرآورده هاي انعقادي نامناسب و فاقد ويروس زدائي، از توليد و توزيع آن ممانعت بعم

دستور تعطيلي توليد فاكتورهاي انعقادي را صادر مي  21/7/76 – 10157سرانجام بر اساس نامه شماره 
نمايد و توجهاً به اقارير تلويحي متهم و نظريات كارشناسان مربوطه و مكاتبات مديريت آزمايشگاه آن اداره 

احراز تخلف متهم از تكليف قانوني نظارت بر توليد مضبوط در پرونده، با رد مدافعات متهم و وكيل مدافع و با 
و توزيع و مؤسساتي كه فاقد مجوزات قانوني مي باشند، تسهيل وقوع و استمرار جرم را عالماً و عامداً محرز و 

محقق دانسته ضمن احراز مجرميت متهم و استحقاق او از كيفيات مخففه بدليل دستور تعطيلي توليد و 
بند ب  3و  1قانون مذكور ناظر به ماده  726قانون مجازات اسالمي و ماده  43ماده  3بند  توزيع، استناداً به

قانون  6و  5قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و اشاميدني و رعايت بند  18ماده 
قانون  25ب ماده  مجازات اسالمي او را به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد و باستناد بند

مجازات اسالمي، قرار تعليق اجراي مجازات نامبرده را براي مدت سه سال صادر و اعالم ميدارد كه در صورت 
 2دادگاه باستناد بند . تكرار ارتكاب بزه مجازات مذكور در مورد وي اجرا واال از سوابق كيفري او حذف گردد

عليق اجراي مجازات، متهم را از اشتغال به شغل مديريت قانون مجازات اسالمي در طول دوران ت 29ماده 
  . دولتي ممنوع مي نمايد

ساله شغل مسئول فني شركت پااليش و پژوهش  38در مورد اتهام آقاي دكتر ذبيح اله مطلبي فرزند علي 
مسئول سازمان انتقال خون آزاد با معرفي كفيل مبني بر معاونت در امر فوق از توجه به انتصاب وي بعنوان 

ك و اقرار مشاراليه به توليد فرآورده هاي خوني حتي قبل از /6558/42/5فني پااليشگاه بموجب حكم شماره 



  

انتخاب وي و نظر باينكه نامبرده با علم و اطالع از اينكه فرآورده هاي انعقادي توليد شده فاقد ويروس زدائي 
اند، اجازه توليد و توزيع آن محصوالت را با سكوت مي باشند و بسياري غير قابل استفاده بوده و معدوم شده 

و عدم گزارش داده است و بالنتيجه عالماً و عامداً وقوع و استمرار بزه را تسهيل نموده و مانع توليد و توزيع 
نشده، تحقق معاونت در وقوع بزه، اصلي بنظر دادگاه مقرون داليل و قرائن مثبته مي باشد، ضمن احراز 

قانون ياد شده ناظر به بند ب  726قانون مجازات اسالمي و ماده  43ماده  3مستنداً به بند  مجرميت متهم و
قانون مجازات اسالمي او را به تحمل دو سال حبس  22ماده  5قانون فوق الذكر و رعايت بند  18ماده 

  . تعزيري محكوم مي نمايد
به بعد بلحاظ وجود دوران كمون  27/7/77از تاريخ ) بيماران هموفيلي(دادگاه در مورد شكايت شكات 

بيماري هپاتيت سي و ايدز و شكايت بيماران تاالسمي، اگرچه ابتال بيماري و انتقال آلودگي از طريق خون 
محرز و محقق بنظر مي رسد و آنان استحقاق مطالبه خسارات را خواهند داشت النهايه نظر باينكه داليل 

تا زمان صدورحكم،  28/1/77اي خوني شركت پااليش و پژوهش از تاريخ انتساب ابتالء بيماري به فرآورده ه
قانون  37كافي جهت اثبات وقوع بزه در اين قسمت نمي باشد با استظهار از اصل برائت و باستناد اصل 

  . اساسي حكم بر برائت متهمين از اين حيث صادر و اعالم مي دارد
خيرآبادي و خانم حوريه رضوان مبني بر فوق بلحاظ درخصوص شكايت شكات بر عليه آقاي دكتر مرتضي 

درخصوص اتهام متهمين اقايان . فقد دليل اثباتي در اثبات بزه به آنان به بيگناهي آنان اظهار عقيده مي گردد
در اثر عدم ) شبه عمد(دكتر محمد فرهادي و احمد شيباني دائر بر مشاركت و معاونت در قتل غير عمد 

مات دولتي بنا به مراتب و نظر باينكه عمل ارتكابي آنان منطبق با مواد قانوني صدرالذكر رعايت مقررات و نظا
تشخيص گرديد، انتساب قتل تعدادي از شكات كه در اثر آلودگي فرآورده هاي خوني اعالم شده، به متهمين 

  . ن اظهار نظر مي گرددفاقد داليل اثباتي مي باشد در اين مورد نيز بلحاظ فقد داليل اثباتي به برائت متهمي
اداره  - 1درخصوص دعوت خواهان كانون هموفيلياي ايران با وكالت آقاي سهراب سامني بطرفيت خواندگان 

 -3آقاي دكتر محمد فرهادي لنگرودي،  - 2نظارت بر امور دارويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 
آقاي  -6شركت پژوهش و پااليش خون ايران،  - 5 سازمان انتقال خون ايران، -4آقاي دكتر احمد شيباني، 

دكتر مرتضي خيرآبادي بشرح عرض حال تسليمي بخواسته ضرر و زيان ناشي از جرم در دو قسمت داخلي و 
خارجي نظر به اينكه شكات اصالتاً دادخواست ضرر و زيان خود را تقديم نموده اند و خواهان مذكور مستقالً 

قانون  84ماده  5ي باشد، دادگاه بلحاظ فقدان سمت خواهان و استناداً به بند در مطالبه خسارات ذينفع نم
  . قانون ياد شده به رد دعوي مطروحه اظهار عقيده مي نمايد 89آئين دادرسي مدني و ماده 

درخصوص شكايت شكات هموفيلي و تاالسمي عليه سازمان انتقال خون ايران مبني بر ابتالء به بيماري 
ايدز از طريق انتقال خون، نظر باينكه شكايت كيفري بطرفيت شخصيت حقوقي مسموع نمي هپاتيت سي و 

با ) بيماران هموفيلي و تاالسمي(دعوي خواهان ها . باشد، دادگاه قرار منع تعقيب صادر و اعالم مي دارد
ي دكتر آقا -2آقاي دكتر محمد فرهادي لنگرودي،  - 1وكالت آقاي بهمن عباسي راد، بطرفيت خواندگان 

شركت پژوهش و پااليش  -5سازمان انتقال خون ايران،  -4آقاي دكتر احمد شيباني،  -3مرتضي خيرآبادي، 
خون ايران، دائر بر مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از آلودگي، و درخصوص اتهام متهمين مبني بر معدوم 

ويال فاكتور  4300و جمع آوري  9نعقادي ويال فاكتور ا 6756و تعداد  8ويال فاكتور انعقادي  4341نمودن 



  

 15000ويال فاكتور انعقادي وارداتي معادل  200، بر اساس هر 8ويال فاكتور انعقادي  4300و  9انعقادي 
دالر، موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور و اتهام آقاي دكتر مرتضي خيرآبادي مبني بر تصرف غير 

بر عليه مدير كل نظارت بر امور ) HIVبيماران مبتال به (شكايت شكات قانوني در وجوه دولتي و تضييع آن و 
مبني بر واردات فاكتورهاي ) 64 – 62سال (دارو وزارت بهداشت، درمان و مدير عامل شركت داروپخش 

افرادي . از شركت مريو فرانسه، دعاوي و شكايات مذكور مفتوح مي باشد HIVانعقادي خون آلوده به ويروس 
ابتالء به بيماري هپاتيت سي و ايدز مي باشند اعم از هموفيلي و تاالسمي ظرف مهلت سه ماه از كه مدعي 

پس از امحال . تاريخ اعالم رأي مهلت داده مي شود تا نسبت به تقديم دادخواست خسارات اقدام نمايند
ادره ظرف مهلت بيست رأي ص. مذكور هر گونه ادعا منوط به ارائه گواهي سالمت قبل از ابتالء به بيماريست

  . روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد
  دادگاه عمومي تهران  1413دادرس شعبه 
  بناكار            

  :تصميم دادگاه مبني بر ارسال خالصه پرونده كيفري به سازمان بازرسي كل كشور
مبني بر عدم دخالت و نظارت  2ادعاهاي خوانده رديف دادگاه خالصه پرونده كيفري را به لحاظ برخي 

سازمان انتقال خون ايران در واردات فرآورده هاي خوني به سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمود كه پاسخ 
دادگاه اين گزارش را . اين سازمان قابل توجه و همطراز گزارشات ديگر اين سازمان مؤثر در رأي دادگاه است

لعه خالصه پرونده كيفري و مالحظه مستندات آن تهيه گرديده است، دادگاه آنرا جزء كه بر مبناي مطا
دادگاه اهميت اين خالصه را در رابطه با عدم پذيرش هر نوع مسئوليت از طرف . الينفك رأي صادره مي داند

  . در رابطه با فرآورده هاي خوني وارداتي قابل توجه مي داند 2خوانده رديف 
  : ارشناسان سازمان بازرسي كل كشور پس از رؤيت خالصه پرونده كيفريآخرين گزارش ك

  دادگاه مجتمع قضائي جرائم كاركنان دولت  1413رياست محترم شعبه 
  سالم عليكم 

صفحه خالصه پرونده حقوقي بيماران فرآورده هاي خوني آلوده در مورخ  53احتراماً ضمن اعالم وصول 
د شده و ادعاهاي وكال و نمايندگان حقوقي متهمين سازمان انتقال خون در پي مطالعه گزارش يا 30/10/81

درج گرديده،  6820روزنامه جمهوري اسالمي ايران شماره  3و شركت پژوهش و پااليش خون كه در صفحه 
با توجه به تأكيدات مقام عظماي واليت در جلسه اخير سران محرم قواي سه گانه و رئيس محترم مجمع 

مواردي از فساد كه به آسيب (نظام در خصوص مبارزه با فساد مالي و اقتصادي فرمودند تشخيص مصلحت 
با اينگونه مجرمين (و در جائي ديگر فرمودند ) هاي انساني منجر مي شود بايد در اولويت رسيدگي قرار گيرد

بط بمنظور ، لذا حسب تكليف شرعي با كمك كارشناسان ذير)بايد همانند مفسدان في االرض برخورد شود
فوق الذكر و اينكه بعلت عدم نظارت  76/350احقاق حقوق صدها بيمار آسيب ديده موضوع پرونده كالسه 

و عدم رعايت كنترل كيفي با كمال تأسف در تحقيقات بعمل  يهايارمصحيح در واردات داروهاي ضروري بي
خريدهاي داروئي، خصوصاً در آمده، جمعي بمنظور تصاحب ارز مملكت و بعلت بي تقوائي و بي دقتي در 

خريد تكنولوژي فرآورده هاي خوني انعقادي آن دسته از داروهايي كه از پالسماي خون تهيه مي گردد اما در 



  

موقع ورود كاال با دستگاه هاي دسته دوم و از رده خارج و داروهاي آلوده و تاريخ گذشته مواجه مي شويد و 
  ي و كنترل كيفي در مبادي ورودي كشور، هم ثروت بعلت نا كارآمدي سيستم هاي آزمايشگاه

مملكت را غارت مي كنند و هم اينكه با آلوده كردن مردم مظلوم به بمياريهاي ايدز، هپاتيت و ده ها مرض 
لذا با توجه به اهميت موضوع تقاضاي رسيدگي عاجل و قاطعانه . ناشناخته به اربابان خود چراغ سبز مي زنند

داريم، اميد است اقدام خداپسندانه آن مرجع محترم قضائي منجر به اصالح امر واردات دارو  به اين امر مهم را
صفحه از  6عليهذا ضمن تقديم . و تجهيزات پزشكي و ارتقاء نظارت و كنترل كيفي درك شور گردد

ايت لغ 1365خريدهاي خارجي سازمان انتقال خون ايران و شركت پااليش و پژوهش خون مربوط به سالهاي 
بشرح پيوست و در رد ادعاهاي متهمين و نمايندگان حقوقي آنان توجه حضرتعالي را به نكات ذيل  1380

  : معطوف مي داريم
احداث پروژه پااليشگاه خون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت در هيأت دولت با نيت  - 1

قبل خودكفائي و يكي از طرح هاي توسعه دولت تصويب شده و نخست وزيري ارز آنرا ت
نموده و مجلس هم تصويب كرده و وزارت مسكن و شهرسازي شروع به احداث كرده است 
كه تا اينجاي كار مقدس بوده است، اما بنا به اعترافات صريح مسئولين محترم بهداشت و 

سازمان انتقال خون ظاهراً در مراحل تجهيز و راه اندازي خط توليد كار بدست عده اي 
اده كه با تباني و دخل و تصرف بين الملل نه اينكه باري را زا متخصصان فرصت طلبي افت

دوش نظام برنداشته اند بلكه با قبول دستگاه هاي اهدائي از رده خارج و خريد دستگاه هاي 
دسته دوم و واردات فرآورده هاي آلوده حيواني و انساني خوني با علم و آگاهي كامل با 

  . نداقدامات خود مرتكيب جناي شومي شده ا
طرح آلودگي فرآورده هاي فرانسوي توسط شاكيان مسبوق به سابقه است، مثالً در دو سال  - 2

پيش خبري به كليه خبرگزاري هاي دنيا مخابره وحتي در صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
پخش شدمبني بر اينكه يكي از عناصر سازمان منافقين با نفوذ در سازمان انتقال خون 

ن هاي آلوده در فرآورده هاي خوني آلوده به مردم دستگير شد كه پاريس بعلت تزريق خو
پرونده در دادگستري پاريس مطرح مي باشد و اينكه در كشور امكان كنترل كيفي و 

حال آنكه دفتر حقوقي رياست . تشخيص فرآورده هاي آلوده اجتناب ناپذير مي باشد
با چه مدرك قابل قبولي از  جمهوري بر چه اساسي تصميم به تعقيب مريو فرانسه داشته

 . بررسي خود صرفنظر كرده است قابل پيگيري مي باشد

درگزارش آن دادگاه محترم آمده است كارشناسان بعضي از سازمانها ابتدا واقعيت را آن  - 3
بعد از جدي شدن كار بازجوئي و تحقيقات  طوري كه بوده بيان و گزارش نموده اند و

أييد اظهارات دست اندر كاران وزارت بهداشت تنظيم كرده دادگاه، گزارش تكميلي را در ت
 . اند و موجب اطاله دادرسي شده اند كه قابل توجه مي باشد

در پاسخ به ادعاي آقاي سعيدي نماينده حقوقي سازمان انتقال خون در روزنامه جمهوري  - 4
ه هاي خوني اسالمي مبني بر اينكه سازمان مذكور نه توليد كننده و نه وارد كننده فرآورد

 1365است، مستحضر مي دارد بر اساس مدارك بدست آمده سازمان انتقال خون از سال 



  

دالر  864/089/63كه امكان ثبت كامپيوتري واردات ميسر بوده است مبلغ  1380لغايت 
سرمهاي انساني و فاكتورهاي هفت و هشت  و نه از (دولتي انواع فرآورده هاي خوني 

دالر از  800/219/33ري و شركت پااليش و پژوهش خون هم مبلغ كشورهاي بيگانه خريدا
ا واردات داشته كه توسط سازمان انتقال خون ايران توزيع شده است و ه همين نوع فرآورده

توليدات داخلي فرآورده هاي خوني انعقادي بعلت نداشتن سيستم ويروس زدائي بنا به 
پرونده غير مجاز و بعد از بازرسي منجر  اعترافات صريح مسئولين وزارت بهداشت و متهمين

به تعطيلي شده است، لذا بررسي پرونده خريد كليه دستگاه هاي ويروس زدائي بنا به 
اعترافات صريح مسئولين وزارت بهداشت و متهمين پرونده غير مجاز و بعد از بازرسي منجر 

س زدائي و پااليشگاه به تعطيلي شده است، لذا بررسي پرونده خريد كليه دستگاه هاي ويرو
خون بلحاظ كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش و اينكه چنين روشي هم اكنون در چه 

كشورهايي مورد قبول و استفاده مي باشد ضروري بنظر مي رسد، ايا وقت آن نرسيده 
ي كه منافع دستگاه هاي دسته دوم از رده خارج ويروس زدائي فرانسه و تجهيزاتي صاشخا

زش علمي ومناسب توليد نمي باشد را تصاحب كرده اند شناسائي و به اتهام كه فاقد ار
 . مشاركت در آلوده كردن صدها انسان بي گناه و قتل محاكمه نمائيم

با توجه به ادعاي آقاي سعيدي در روزنامه جمهوري اسالمي پيرامون اينكه اين ويروس تا  - 5
الزم ! شود به ده سال قبل باز مي گردد زمان بروز عالئم باليني كه بيماري ايدز ناميده مي

است بعرض برسانم بنا به اظهارات صاحب نظران علوم پزشكي دنيا و كشورمان بروز عالئم 
باليني كه بيماري ايدز ناميده مي شود از دو ماه تا ده سال مي باشد كه در موارد بسيار نادر 

ي به مقاومت ايمني و دفاع ولي عرف دوماهه مي باشد و بستگ. ده سال هم ديده شده است
شاكيان و مدعيان پرونده قالباً اشخاصي مي باشند كه به نوعي  بدن شخص مبتالدارد كه

تحت كنترل و درمان بوده اند و آلودگي بيماران از روزي شيوع يافته كه سازمان انتقال 
مرتباً از  1365خون اقدام به واردات فرآورده هاي الوده حيواني و انساني خوني كه از سال 

كشورهاي المان غربي، سوئد، اسپانيا، دانمارك و آمريكا نموده اند كه مشاهده مي فرمائيد 
خريدهاي فرانسوي ثبت نشده است و آقايان در دفاعيات خود با جسارت و بي حيائي 

 . موضوع آلودگي مادران بيماران را به لحاظ موارد جنسي نسبت مي دهند

ضي نماينده حقوقي شركت پااليش و پژوهش خون نسبت به در پاسخ به ادعاي آقاي في - 6
عدم وجود سه عنصر اساسي جرم معنوي و قانوني ومادي در پرونده و توضيح پيرامون 

نامه جمهوري اسالمي به زورحمايت صندوقهاي عمومي جهت جبران خسارات از بيماران در 
ند تا جنايت عمدي و نظر مي رسد ايشان و ديگر مدافعان سازمان انتقال خون در صدد

البته پر . جبران ناپذير وارده به ده ها انسان بي گناه را تبديل به جرائم غير عمدي نمايند
واضح است كه آنان با علم و تخصص خود در جهت منابع شخصي اقدام نموده و حاصل 

اهداف شوم كساني كه اين ماجرا را بوجود آورده اند متخصص بوده و مي دانستند كه چه 



  

تفاقي افتاده و مي افتد و حقوق دانان مدافع اين جنايت اگر به معاد اعتقاد دارند بخاطر ا
 . سالمت جامعه از اطاله دادرسي و سرپوش نهادن بر واقعيت ها صرفنظر كنند

با توجه به اوراق پيوست آقايان و مسئولين وزارتخانه چون خودشان در خريدهاي خارجي  - 7
اقالم داروئي و تجهيزات  ديگرواردات فرآورده هاي خوني وذينفع بوده و هستند در امر 

پزشكي هم سفارش دهنده و هم خريدار و هم ناظر بر كنترل كيفي و توزيع دركشورند و 
دادهاي آنها را عمالً ندارند، مغاير با قانون بودجه كشور ردستگاه ديگري اجازه نظارت بر قرا

ريدهاي باالي يك ميليون دالر بايد با در نظر كه در تمام سالهاي انقالب تأكيد شده است خ
گرفتن بهترين كيفيت و قيمت و خدمات پس از فروش بصورت مناقصه بين المللي انجام 

پذيرد، بطوريكه در گزارش پيوست مالحظه مي فرمائيد خريد هاي انجام شده با فرار از 
ثبت سفارش تقسيم  مناقصه به اين شكل كه در يك تاريخ، يك كاال، از يك شركت در چند

 نلذا احتمال نفوذ منافقين يا بستگا. و وارد كشور شده است، تا نيازي به مناقصه نباشد
صدمه ديده آنان از نظام مقدس اسالمي در سازمان انتقال خون ايران جهت انجام چنين 

 . اهدافي بعيد نيست

اسد اقتصادي و مالي پيرو جانشين محترم سازمان بازرسي كل كشور در امر مبارزه با مف: رونوشت
  . رهنمودهاي حضرتعالي جهت استحضار

  :ديوان عالي كشور در رابطه با رأي دادگاه بدوي كيفري 20اظهار نظر شعبه 
تشكيل و پس از قرائت گزارش آقاي محمد علي   9/10/82ديوان عالي كشور در تاريخ  20هيئت شعبه 

قاي عليزاده داديار محترم ديوانعالي كشور، اجماالً مبني بر اخوت عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آ
نقص رسيدگي مجدد در شعبه همعرض به جهات عدم انتطباق عناوين محرمانه مندرج در رأي صادره با 

تجديد نظر خواسته مشاوره نموده و  12/9/80 – 379 – 609ماهيت اعمال ارتكابي متهمين دادنامه شماره 
  .چنين رأي مي دهد

  : يرأ
اوالً در مورد محكوميت آقاي دكتر محمد فرهادي لنگرودي به ده سال حبس تعزيري مستنداً به مواد يك و 

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، نظر به  18سه و بند ب ماده 
در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي اينكه بند اخير در بيان مجازات كساني است كه با توجه به صدور ماده 

وجود سوء نيت خاص يعني داشتن . مرتكب تقلب شوند و در استفاده از مواد تقلبي منجر به مرض دائم گردد
در پرونده حاضر اتهام متهم اين است كه فرآورده هاي خوني ويروس زدايي شده . مقصد تقلب ضروري است

از . گرديده اند Cاي از مصرف كنندگان به بيماري ال عالج هپاتيت   را به بازار عرضه كرده و بر اثر آن عده 
زيرا تقلب در صورتي قابل تصور است كه استانداردهاي الزم براي . اوراق پرونده تقلب احراز نمي گردد

روش ويروس زدايي از طريق سالونت در تركيب يا خالل شوينده . محصول قبالً مشخص و ابالغ شده باشد
Solvent detergant  1376روشي بوده كه اعضاي آن در دست شركتها بخصوص خارجي بوده و در سال 

نماينده سازمان بهداشت جهاني به حكايت اوراق پرونده توصيه كرده است در كنار روشهاي ديگر معمول از 
ظر جلد آخر پرونده در اين خصوص ن 315بنحوي كه پزشكي قانوني در صفحه . اين روش نيز استفاده شود



  

از سيستم ويروس زدايي به روش  67 – 65پااليشگاه از زمان آقاي دكتر ميالني نيا از سالهاي . داده است
حرارت خشك استفاده مي نموده است كه براي حذف اكثر ويروس هاي مطرح كه داراي ديواره ليپيدي مي 

ن علم روز و امكانات مالي و مؤثر مي باشد و با در نظر گرفت Bو  Cهپاتيت هاي  HCV – HBVباشد از قبيل 
علمي و موقعيت آن نسبت به كشورهاي پيشرفته آمريكايي و اروپايي در آن زمان اين روش كافي بوده است 
و كشورهاي پيشرفته تر نيز در ابتداي كار فقط از اين روش براي ويروس زدايي استفاده مي كردند و بعد ها 

به تنهايي براي از  S/Dش هاي موجود حتي روش پيشنهادي با توجه به اينكه مشخص شد كه هيچيك از رو
تصميم گرفته شود براي باال بردن . بين بردن تمام ويروس هاي موجود ممكن در خونها كافي نمي باشد

. اطمينان به يك روش اكتفا نكرده و كليه فاكتورها حداقل با دو روش از روشهاي موجود ويروس زدايي شوند
ه را به دست مي دهد كه استاندارد مصوبي براي استفاده از روشه هاي پيشنهادي در اين عبارات اين نتيج

اظهارات پزشكان و متخصصين نيز به شرح اوراق پرونده نشانگر وجود . وزارت بهداشت وجود نداشته است
آورده است كه  3123 – 3147استاندارد خاصي نيست، بازرسي كل كشور نيز در گزارش مندرج در صفحات 

قانون  18بنابراين استناد دادگاه محترم به بند ب ماده . ثالً ويروس زدايي در هاله اي از ابهام مانده استم
از نظر اثبات بي مباالتي به نظر هيئت شعبه عدم برچسب زني وفق نظر  .صحيح بنظر نمي رسد

رناك به شوراي توليد كه براي رئيس سازمان ارسال شده است، بي مباالتي منجر به عواقب خط
   .حساب مي آيد

در نتيجه موضوع با قسمت دوم بند واو ماده مرقوم قابل انطباق خواهد بود، زيرا عرضه دارويي بجاي داروي 
با اذعان به اين موضوع كه در پرونده . ديگر كه موجب بازماندن مصرف كننده از استفاده از داروي اصلي باشد

دارو محسوب مي شود و عرصه مقدمه فروش جنس و يا دارو  خون و فرآورده هاي خوني خود نوعي  حاضر،
در مورد ايجاد مؤسسه پژوهش و پااليش خون ايراد نماينده حقوقي سازمان . منطبق مي باشد  است،

و وكالي متهمين به اينكه ايجاد مؤسسه نياز به اجازه وزارت بهداشت نداشته صحيح به نظر نمي 
ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و رسد زيرا به موجب منطوق تبصره يك 

براي هر يك از وزارت خانه ها و مؤسسات و شركت (( 23/1/67الحاقي در تاريخ  مواد خوردني و آشاميدني
هاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي به شرط داشتن مجوزهاي قانوني به وسيله وزارت بهداشت درمان و 

  .)) ت مقررات پروانه صادر خواهد شدآموزش پزشكي با رعاي
اخذ پروانه از وزارت بهداشت ضروري بوده است و نمي توان به اين استدالل متمسك شد كه وزارت بهداشت 

براي تشكيل شركت دولتي كه زير مجموعه آن وزارت است نيازي به مجوز ندارد زيرا صرف صدور پروانه خود 
و قوانيني است كه بدون آن نمي توان شركت را تابع آنها نمود و داراي عواقب و تبعات و رعايت مقررات 

و . وارد است 1379در سال  3النهانه ايراد به استناد به مواد يك و سه از اين جهت با توجه به اصالح ماده 
همچنين ايراد ديگر كه براي دو جرم از انواع مختلف ـ تأسيس شركت بدون پروانه تهيه مواد دارويي تقلبي 

 47با توجه به قسمت اول ماده . مجازات ده سال حبس براي متهم رديف ديگر در نظر گرفته شده است يك
اشكال ديگري كه به دادنامه صادره . قانون مجازات اسالمي وارد بوده و از اين حيث دادنامه قابل نقص است

بب در جنايت است كه با قانون مجازات اسالمي از جهت ضمان، مس 316عدم توجه به ماده . وارد مي باشد
  . عنايت به تقاضاي وكيل شكات در مطالبه ديه يا ارش به آن اشاره اي نشده است



  

ثانياً در مورد معاونين آقايان دكتر شيباني مديركل وقت امور نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداشت و دكتر 
يزان دخالت آنان و اينكه صرف مطلبي مسئول فني شركت پژوهش و پااليش خون صرف نظر از چگونگي و م

عدم اقدام را نمي توان معاونت تلقي و آنرا نوعي تسهيل وسيله دانست، زيرا در امر عدمي معاونت مصداق 
ندارد، نظر به مطالب مندرج درصدر اين دادنامه و انتفاي تقلب نه اينكه در معاونت احراز وحدت قصد وفق 

است دادنامه واحد اشكال قانوني است، انهايه در صدورت احراز و  قانون مجازات اسالمي شرط احراز 43ماده 
فلذا دادنامه . اثبات اقدام عملي در حد معاونت در بند واو موضوع قابل بررسي و تطبيق به نظر مي رسد

قانون آئين دادرسي در امر كيفري نقص پرونده به  265از شق ب ماده  4تجديد نظر خواسته مستنداً به بند 
  . معرض دادگاه صادر كننده رأي منقوص ارجاع مي شودشعبه ه

  ديوان عالي كشور 20عضو معاون شعبه       ديوان عالي كشور 20رئيس شعبه 
  محمد علي اخوت                     محمد قاعدي صالح آباد      

ان ديو 20تصميم و اظهار نظر دادگاه در رابطه با خالصه پرونده كيفري با امعان نظر به رأي شعبه 
      :عالي كشور در پرونده كيفري

دادگاه با امعان نظر به خالصه پرونده كيفري اگرچه وكيل خواهان ها دادخواست و لوايح خود را فارغ از 
نتيجه پرونده كيفري تقديم و درخواست تأمين ضرر و زيان مادي و معنوي بيماران را نه بر مبناي تقصير 

قبال شهروندان مطرح نموده است، در جهت تدفيق اظهار نظر  بلكه بر اساس مسئوليت مدني دولت در
ديوان عالي كشور به رأي دادگاه بدوي كيفري را مورد توجه قرار داده و اظهار  20چگونگي رسيدگي شعبه 

كه حاكي از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسيدگي مجدد  9/10/82نظر اين مرجع را به تاريخ 
وجه قرار داده با توجه به اينكه كليه مستندات و اشارات رأي مذكور در خالصه پرونده پرونده است را مورد ت

  : كيفري موجود است، موارد ذيل را قابل توجه و مستند اظهار نظر در پرونده حقوقي اعالم مي نمايد
ان هموفيلي از طرف مسئولين ذيربط در رابطه با مشكالت بوجود آمده در رابطه با بيمار: عدم سوء نيت) الف

  . ديگر مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني محرز است
توليد فرآورده هاي خوني بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت اقدامي غير قانوني و خالف قانون مربوط به ) ب

  . مقررات امور پزشكي و دارويي بوده است
طعيت داشته و دادگاه فارغ از داليل اين نقص تجهيزات ويروس زدايي در توليد فرآورده هاي انعقادي ق) ج

  . نقايص در رابطه با تأمين خسارات مادي و معنوي مصرف كنندگان اظهار نظر مي نمايد
اظهار نظر هيئت محترم ديوان در رابطه با مجهز بودن پااليشگاه به سيستم ويروس زدايي حرارتي از سال ) د

يروس زدايي از طريق سازمان بهداشت جهاني خالف با توجه به تاريخ اهداي آون حرارتي ويژه و 65
مستندات موجود در پرونده و تأكيد بر توانا بودن روش مورد عمل در پااليشگاه خون در مورد ويروس هاي 

در تعارض به اظهار نظر صريح سازمان پزشكي قانوني در رابطه با ناتواني روش ويروس زدايي  Cو  Bهپاتيت  
عين اظهار نظر سازمان پزشكي قانوني به . مي باشد HCVركز براي نابودي ويروس مورد استفاده در اين م

كه در اصالح نظريه اول با امضاي آقايان دكتر ناصر قلي وزيري متخصص  2073به شماره  19/8/80تاريخ 
پاتولوژي و كارشناس رسمي پزشكي قانوني، دكتر فرامرز گودرزي متخصص پزشكي قانوني و كارشناس 



  

زشكي قانوني و خانمها دكتر معصومه ناجي متخصص علوم آزمايشگاهي، دكتر مهري نيك بين رسمي پ
  . متخصص بيماريهاي عفوني به دادگاه بدوي ارسال گرديد به شرح ذيل است

، اين آون را در سالهاي قبل از راه اندازي پااليشگاه در زمان تصدي WHOطبق مدارك موجود در پرونده، 
در فاتورهاي خوني به ايران و بعضي از كشورهاي  HIVالنيان جهت از بين بردن ويروس جناب آقاي دكتر مي

در فاكتورهاي خوني الزم بوده است  HIVدر حال رشد هديه داده بود اين آون جهت از بين بردن ويروس 
ايران را در فاكتورهاي خوني نداشته لذا در مورد سازمان انتقال خون  Cولي قدرت ويروس زدايي هپاتيت 

  . موارد بندهاي الف و ب از نظريه كارشناسي پزشكي قانوني درباره آن صدق مي كند
سپس دادگاه در جهت احراز واقعيت ها نسبت به بيماري آلوده شدگان اقدام به تحقيق در سه محور بيماري 

  :بيماري ايدز و ويروس زدايي از فرآورده هاي خوني، نمود Cهپاتيت 
  :C درباره ويروس هپاتيت تحقيقات دادگاه) الف

 INC.Chironتوسط محققين  1368در سال  Cحسب بررسي هاي علمي و فني بعمل آمده ويروس هپاتيت
 non A-non هپاتيت شامپانزه هايي كه توسط سرم يك بيمار مبتال به  DNAو  RNAكشف شده كه ابتدا از 

B بدنبال تزريق خون آلوده شده بود بدست آمده است:  
بود،  Bهپاتيت    و نه  Aهاي ناشي از تزريق خون كه علتشان نه هپاتيت  هپاتيت ،Cهپاتيت قبل از كشف 
سرم خون بيماران مبتال به اين  Cهپاتيت براي كشف ژنوم ويروس . ناميده ميشد  non A-non Bبنام هپاتيت 

كشف كردند كه مشمول طيف نوع هپاتيت مورد غربالگري قرار گرفت، به اين ترتيب محققين ويروسي را 
يك ويروس   (HCV). ناميده شد Cهپاتيت اين ويروس جديد . بود non A-non Bوسيعي از انواع هپاتيت 

RNA  تك رشته اي از دستFlaviridac  ميباشد.  
افرادي ) الف: افرادي زيادي در جهان به اين ويروس آلوده مي باشند و به چند گروه مشخص تقسيم مي شوند

در  Cهپاتيت خون دريافت كرده اند تا سال مورد اشاره  هنوز روش هاي غربالگري  1369قبل از سال كه تا 
يا معتادان تزريقي كه با استفاده ازسرنگ مشترك با ديگر آلوده ) اهدا كنندگان خون مشخص نشده بود، ب

يك واحد خوني بدست  فرآورده هاي خوني كه ار) به جمع آلوده شدگان پيوسته اند،ج Cهپاتيت شدگان به 
) دريافت نموده اند، د 1368مي آيد مانند كرايو، پالسما و پالكت و يا فرآورده هاي كنسانتره تا قبل از سال 

آلوده شدگان از طريق جنسي كه بسيار نادر است اما در همجنس بازان شايعتر بوده است، انتقال ويروس از 
، و گروه ديگري %)10كمتر از (ن قرار دارد اما غير ممكن نيست مادر به جنين يا نوزاد كه در حد نسبتا پايي

كه از طريق متنوع از قبيل استفاده از خدمات بهداشتي درماني و آزمايشگاهي و  HCVاز افراد آلوده به 
دندانپزشكي و يا بعلت مشاغل خود در خطر مجاورت با خون آلوده بيماران قرار داشته و يا به علت نا آگاهي 

  ...امحسوس با خون يا محصوالت خوني داشته، مانند حجامت، كاشت ابرو وتماس ن
با توجه به اينكه مقايسه آماري آلودگي جامعه ايران و جامعه خاص مصرف كنندگان دائمي خون  فرآورده 
هاي خوني تفاوت فاحش آن را آشكار مي نمايد در جهت كمك به تدوين مباني علمي نظر دادگاه موضوع 

از طريق خون و همچنين چگونگي بيماري در مراحل پيشرفت و درمان آن  Cهپاتيت ويروس  آلودگي به
در  1990قابل ذكر است كه خطر آلودگي به هپاتيت تا قبل از سال . محور اين بررسي علمي قرار ميگيرد

 1996تا  1992بوده است اما  با ابداع كيت هاي آزمايشگاهي نسل اول و دوم و سوم در سالهاي % 10جهان 



  

علهيذا دادگاه توجه به موارد زير را ضروري مي  .پيشرفت شايان توجهي نموده است  Cهپاتيت غربالگري 
    :داند

  : C به ويروس هپاتيت راه پيشگيري از آلوده شدن مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خونيـ  1
در خون افراد مبتال ميسر  Cت هپاتيدر جهان امكان تشخيص ويروس  1369چنانچه اشاره گرديد از سال 

گرديد و اين آزمايش در رديف تست هاي شناختن ويروسها در خون را به اطالع بانك هاي خون كشور هاي 
هپاتيت ، يعني شش سال بعد، تست هاي غربالگري  1357اما متأسفانه در ايران از سال . مختلف رسانده شد

C ايران بدون انجام تست هاي مذكور و صرفا با تكيه بر شرح  به كشور وارد شده و عمال سازمان انتقال خون
اقدام به جمع آوري خون ... و سفليس و  HIV حال اهداكنندگان و انجام آزمايش هاي غربالگري ديگر مانند

  . مي نموده است
اين وجود دوره پنهان و غير قابل تشخيص آزمايشگاهي  Cهپاتيت نكته مهم و قابل ذكر در را بطه با ويروس 

ه از تاريخ ورود ويروس به بدن فرد آلوده شده تا حدود سه الي پنج كبگونه اي . ويروس در افراد آلوده است
بنابراين اطالع از سابقه سالمت خون . ماه بعد قابل تشخيص تست هاي تشخيصي آزمايشگاهي نمي باشد

يه روش جمع آوري خون از اهدا هاي اهدايي يكي از محورهاي مهم فعاليت بانكهاي خون مي باشد كه در سا
تكيه خط خوني هر كشوري بر اهدا كنندگان اتفاقي و هر نوع روش هاي . كنندگان مستمر تأمين مي گردد

و يا تهييج هاي عمومي براي هجوم هاي . جمع آوري خياباني، مراجعه به مراكز و تجمعات عمومي مردم
  . ري ها را بدنبال خواهد داشتعمومي به مراكز جمع آوري خون خطر انتقال اين بيما

البته بديهي است در شرايط جنگ، زلزله و ديگر حوادث غير مترقبه كه اساس تفكر كمك رساني گسترده به 
با توجه به توضيحات باال فرآورده هاي خوني . مردم است، نمي توان برخي از شرايط باال را محقق نمود

استاندارد و رعايت ضوابط ويروس زدايي تهيه نشوند منابع  كنسانتره نيز مي تواند در صورتيكه با شرايط
بيماران . بسيار خطرناكي در رابطه با شيوع  اين بيماري در بين مصرف كنندگان اين نوع فرآورده ها باشند

شمسي  1364ميالدي برابر با  1985هموفيلي جهان كه از فرآورده هاي خوني كنسانتره تا قبل از سال 
  . قرار داشته اند Cهپاتيت ند، در خطر آلودگي به ويروس استفاده نموده ا

  : چه عوارضي دارد Cـ هپاتيت  2
به كبد مي رسد سلولهاي سالم را ملتهب مي كند و به مرور اين التهاب  Cهپاتيت هنگامي كه ويروس 

كبد . به كبد كه اعضاي اصلي بدن است آسيب مي رساند  Cهپاتيت . در كارايي كبد تأثير مي گذارد
تقريبأ تمام خوني كه از دستگاه گوارش مي آيد، از كبد . وظيفه براي بدن انجام مي دهد 500بيش از 

  : اعمال كبد را به صورت زير مي توان خالصه كرد. عبور مي كند
  پااليش الكل، داروها و ساير سموم  -
 تبديل بيشتر داروها مانند داروهاي آلرژي زا به مواد مصرف شدني  -

 ولهاي كهنه قرمز از خونزدودن گلب -

  :نهاي مهم حياتي براي اعمال زيرئيساختن پروت
  انتقال مواد غذايي و ساير مواد از طريق جريان خون به بافتها و اعضاي بدن -
 توليد لخته خون  -



  

 ايجاد مقاومت در برابر عفونتها و باكتريها  -

  : كبد با توليد مواد زير تعادل و سالمتي بدن را حفظ مي كند
  نها، كلسترول، ويتامينها و امالح مهم حياتي، گلوكز، چربيهورمو

  . چنانچه مالحظه  مي گردد اگر كبد آسيب ببيند اختالل اساسي در اعمال ياد شده بوجود مي آيد
  .و پيش بيني پيشرفت مسير بيماري شامل مراحل زير است Cهپاتيت آزمايشهاي تشخيصي 

، اين آزمايش وجود ويروس در بدن و احتمال )ELSAآزمايش(تشخيص آلوده شدن به ويروس  -
  اين آزمايش فقط نشان مي دهد كه ويروس به . پيشرفت بيماري مشخص نمي شود

  .بدن فرد وارد شده است
، در صورت مثبت بودن آزمايش براي تعيين وجود PCRآزمايش (تشخيص ويروس در بدن  -

اين آزمايش با   Poymesase Chouin Reactiumاين آزمايش . ويروس در بدن انجام مي شود
، در جريان خون كه Cهپاتيت ويروس  RNAاندازه گيري كيفي . دو هدف انجام مي شود

آزمايش اول در كشور ما موجود و رايج است . كيفي و كمي ناميده مي شود  PCRاصطالحأ 
  .و آزمايش دوم در سالهاي اخير بصورت پراكنده انجام مي شود

وجود دارد كه  Cهپاتيت ژنوتيپهاي متفاوتي از : Cپاتيت ه) ژنوتيپ(تشخيص گونه  -
تحقيقات اوليه در ايران نشان داده است كه بيماران هموفيلي ايراني اكثر به ژنوتيپ نوع اول 

و مدت درمان ) دوز(مقدار دارو . كه به درمان پاسخ مثبت كمتري مي دهد آلوده مي باشند
  . به ژنوتيپ بستگي دارد

كرد كبد با اندازه گيري عملكرد كبد با اندازه گيري آنزيمهايي است كه از اندازه گيري عمل -
 .سلولهاي كبدي صدمه ديده جدا مي شوند و وارد جريان خون ميشوند

)ALT(و اندازه گيري آنزيم را ا. تي . س ا)AST  ( كه مانند آزمايش قبل انجام مي شود و وجود ميزان باالي
يا  ))بيلي روبين((همچنين اندازه گيري مقدار . اي كبدي را نشان مي دهددر خون احتمال آسيب به سلوله

  .رنگ دانه صفرا در خون نيز از جمله آزمايشهاي مهم است
در حقيقت كبد وقتيكه توانايي حذف بيلي . افزايش بيلي روبين موجب زرد شدن پوست و چشم مي شود

  .به يرقان است روبين را نداشته باشد اين حالت بوجود مي آيدكه معروف
  .همچنين با اندازه گيري جريان صفرا و آلبومين از چگونگي كاركرد كبد مطلع مي شوند

نمونه (براي تعيين ميزان آسيب هاي كبدي، از روش هاي اولتراسوند، آندوسكوپي، الپراسكوپي، بيو بسي -
  .استفاده نمايند) برداري كبد

  :Cهپاتيت مراحل بيماري ـ  3
  : بصورت عام در چهار مرحله تقسيم مي شود Cپاتيت همراحل بيماري 

وارد جريان خون مي شود به سلولهاي كبد متصل مي شود و شروع   Cهپاتيت شروع عفونت، ويروس ) الف
  . به تكثير مي كند

سلولهاي آلوده شده كبد ملتهب مي شوند و اين التهاب باعث از بين رفتن سلولهاي كبدي مي : التهاب) ب
  .شود



  

به سمت فيبروز پيشرفت مي كند، فيبروز عكس العمل طبيعي كبد در  Cهپاتيت به تدريج : يبروز كبديف) ج
فيبروز كبد را مي توان به زخمي روي زانو تشبيه نمود كه به جاي ترميم طبيعي رفته . برابر جراحت است

  .رفته زخم ضخيم تر مي شود
سيروز در ورود و خروج خون به كبد تأثير مي . شوددر صورتيكه فيبروز پيشرفت كند سيروز پديدار مي ) د

سيروز ممكن است خفيف يا شديد باشد، اگر بيماري كبدي به . گذارد و كار طبيعي كبد را مختل مي كند
. تورم رگهاي انتهاي مري، كم خوني و وجود در مدفوع بروز مي كند. وخامت گرايد، خونريزي هاي غير عادي

  .شوند به طوري كه بر آمدگي آنها از روي دنده ها احساس مي شودگاهي كبد و طحال بزرگ مي 
  :Cهپاتيت درمان بيماري ـ  4

بر اساس علم امروزي مصرف توأمان اينترفرون و ريباورين در درمان اين بيماري و جلوگيري از رشد بيماري 
  . درصد بيماران وجود دارد 60الي  40شانس درمان براي . مؤثر است

در دو ماه از قطع درمان نتيجه آزمايش قبلي تأييد گردد و  6ي موفقيت آميز است كه پس از درمان در صورت
اخيراً كارشناسان وجود . مجددأ منفي باشد PCRبعد نيز پس از اين آزمايش نتيجه آزمايش  هشش ماهنوبت 

5 PCR  ن نداردو اگر چه اين بيماري واكس. ماهه درمان تلقي مي نمايند 6منفي را پس از درمان در فاصله
احتمال انتقال آن از طريق جنسي بسيار ضعيف است اما تأثيرات بسيار نامطلوبي بر روابط زناشويي افراد 
. متأهل داشته و براي افرادي كه هنوز ازدواج نكرده اند مي تواند به عنوان مانع قابل توجه نقش ايفا نمايد

بيماري نيز فشارهاي اجتماعي ويژه اي را به بيماران تحميل كمبود آگاهي افراد جامعه از راههاي انتقال اين 
عليرغم تأكيد پزشكان متخصص بر عدم انتقال اين ويروس در روابط عادي اجتماعي، اين توهم در . مي نمايد

را با آلودگي ايدز توأمان دارند، پيشرفت بيماري  Cهپاتيت بيماراني كه آلودگي ويروسي . جامعه وجود دارد
احتمال . باالتري برخوردار است هاي آنها توأم با سرعت بيشتري بوده و درمان آنان از حساسيتكبدي در 

در عين . اين امر به هنگام زايمان و تولد بچه اتفاق مي افتد. انتفال اين بيماري از مادر به نوزاد وجود دارد
ممكن است اين . رفته باشددر صورتيكه بيماري آنها پيش Cهپاتيت حال در شيرمادران آلوده به ويروس 

  . ويروس وجود داشته باشد
به  Cهپاتيت مواردي كه يك فرد آلوده براي جلوگيري از انتقال  Cهپاتيت در پايان بررسي علمي ويروس 

  :ديگران مي بايست رعايت مي نمايد با توجه به ضرورت آن در بحث خسارات مادي و معنوي طرح مي گردد
  .ورت پخش به هر سطحي بايد با سفيد كننده خانگي پاك شودقطرات خون فرد آلوده در ص -
 .هنگام كار با خون اين افراد و اجسام آلوده به خون آنان بايد از دستكش استفاده شود -

به هيچ وجه از ريش تراش و ناخون گير و ديگر لوازم شخصي افراد آلوده نبايد استفاده شود  -
گيردكه امكان تماس با مسواك اطرافيان را و مسواك فرد آلوده نبايستي در حالتي قرار 

 . داشته باشد

فرد آلوده مي بايست از وسايل تزريق يكبار مصرف استفاده نموده و وسايل تزريق مصرف  -
 . شده را طبق دستورات بهداشتي نابود نمايد

فرد آلوده شده بايد همسر خود را از آلودگي مطلع نمايد و براي اطمينان از كاندوم و يا  -
 . وم استفاده نمايندفيد



  

فرد آلوده در صورتيكه قصد ازدواج دارد مي بايست همسر آينده خود را از آلودگي ويروسي  -
 . خود مطلع نمايد

 . پالسما، اعضاي بدن، با بافتهاي بدن و يا اسپرم اهدا كند. فرد آلوده نمي بايست، خون -

مومي پرسنل مربوطه را از هنگام استفاده از خدمات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي ع -
 . آلودگي خود مطلع نمايند

دولت فرانسه آزمايش خون اهدا كنندگان  1364از سال :تحقيقات دادگاه در رابطه با ويروس ايدز) ب
در همين سال آمريكا نيز مقررات آزمايش براي تشخيص . آغاز نمود HIVخون را براي جستجوي ويروس 

AIDS ا برقرار نموددر بين اهدا كنندگان خون ر .  
آلوده مي گردد بدن او در پاسخ به ورود ويروس به تدريج يك آنتي  HIVهنگامي كه يك فرد به ويروس 

هفته بعد از آلودگي ترشح آنتي بادي صورت مي  8تا  6معموال بين . بادي بر عليه ويروس ترشح مي كند
اين علت تشخيص آلودگي در فرد از  گيرد در برخي از افراد اين مدت سه تا شش ماه طول مي كشد و به

به . زيرا همه افراد به يك نحو نسبت به ويروس واكنش نشان نمي دهند. مي شود برخوردارپيچيدگي خاصي 
اين ترتيب از همان ابتدا محققين به دنبال ايجاد و ابداع روش هاي تشخيصي مناسب بوده اند و اين روش ها 

  . رده استدر طول  زمان به تدريج تكامل پيدا ك
در دسترس ترين و در عين حال آسانترين  Enzyme Linked Immunosorbent Assayيا  Elisaوش االيزا ر

در سازمان دارو و  1364اولين كيت آزمايش االيزا در سال . روش براي تشخيص ويروس ايدز معرفي گرديد
ش هاي االيزا معموال بحث عليرغم دقت و سهولت آزماي. مورد تأييد قرار گرفت) FDA( غذاي آمريكا
موضوع فعاليت شركت هاي توليد كننده  Specificityو اختصاصي عمل كردن يا  Sensitivityحساسيت يا 

هر چقدر حساسيت و اختصاصي عمل كردن كيت ها باالتر . كيت و سازمانهاي مصرف كننده آن بوده است
غم در دست داشتن كيت هاي اختصاصي االيزا اين امر بدين معناست كه علير. باشد ضريب اشتباه كمتر است

اولين كيت تشخيص  1366عمال در برخي موارد نتايج غلط نيز از همين كيت ها بدست آمده است در سال 
آزمايش  . تأييد شد FDAتوسط سازمان دارو و غذاي آمريكا  Western Blotايدز به روش وسترن بالت 

Western Blot  اين تستها گرانتر از االيزا . االيزا محسوب مي گردد هاي تكميلي براي آزمايش روشيك
اجراي . هستند و زمان آزمايش نيز در آنها بيشتر است ضمن اينكه از نظر فني دقت بيشتري را طلب مي كند

در حال حاضر يك نوع تست . هر تست وسترن بالت حدودا دو برابر تست هاي االيزا به منابع مالي نيز دارد
  .مورد نظر است كه نسبتا سريع و آسان در آزمايشگاه مورد استفاده قرار ميگيرد (Rapid Test)سريع يا 

ييد سازمان دارو و غذاي آمريكا مطرح گرديد و اين كار در  با تأ 1367در سال  (Rapid Test)تست هاي سريع 
  . سالهاي بعد تكميل شد

در آن تلفيقي از االيزا و تست سريع و ساده  وشي است كهرآنچه كه امروز در دست بررسي است ايجاد ابداع 
به تناسب گسترش بيماري . دو روش االيزا و وسترن بالت باشد قصورت ميگيرد و بايد دقت آن به اندازه تلفي

ايدز در سطح دنيا تالش هاي زيادي براي تهيه داروي مناسب توسط محققين سراسر دنيا صورت گرفته 
لكن . سوژه هاي مختلف متاسفانه واكسني براي ايدز در دسترس نيست در مورد واكسن عليرغم طرح. است

  . در مورد ثبت داروهاي ضد ويروس توفيقاتي در دنياي پزشكي و دارويي بدست آمده است



  

الي  3كه . در خون افراد نيز مشمول گذشت زمان دوره پنجره و پنهان بيماري است HIVتشخيص ويروسي 
سازمانهاي جمع آوري كننده خون را  HCVويژگي اين ويروس نيز مانند . مدماه ممكن است بطول مي انجا 5

وادار مي نمايد كه براي جلوگيري از انتقال ويروس در اين دوره كه عمال با تست هاي آزمايشگاهي رايج و 
جاري غير قابل تشخيص است، اتكاي خود را در جمع آوري  خون به اهدا كنندگان مستمر خون استوار 

به عبارتي غربالگري به اهدا كنندگان گذشته از اهميت شرح حال شخصي بيمار كه متاسفانه در ايران . نمايند
و چارچوب هاي فرهنگي جامعه اين سئواالت در سالهاي گذشته شفاف نبوده است و اطالع رساني در اين 

در حال . كسب نمايد رابطه نيز هنوز نتوانسته است چارچوب هاي منطبق با فرهنگ اجتماعي و ديني ايران
حاضر اين امر از نگراني هاي مهم بهداشتي كشور است و مي بايست با توجه به اينكه راه انتقال جنسي به 

عنوان يك راه مهم و پر اهميت جريان اهداء خون كشور را تهديد مي نمايد راه حلهاي مناسب براي آن 
ي خون، جلوگيري از جمع آوري خون بطريق آنچه كه اهميت دارد تغيير روش هاي جمع آور. تحقيق شود

فاميلي و ممانعت از تهييج مردم و جمع آوري سيار خون در خيابانها و مراجعه به مجامع از خطراتي است كه 
  . مي توان از آن اجتناب نمود

  :روش هاي ويروس زدايي فرآورده هاي خوني در رابطه با ويروس ايدز  - 1
ابطه با خون منجر رس زدايي نيست و اعمال روش هاي ويروس زدايي در آنچه كه مهم است خون قابل ويرو
اين فرآورده هاي . بنابراين خون سالم از فرد سالم مي بايست تهيه شود. به شكستن ملكولهاي آن مي شود

  . خوني بخصوص فرآورده هاي كنسانتره هستند كه قابليت ويروس زدايي را به روش هاي مختلف دارند
كه توليد  ي سالهاي گذشته در مورد بروز و شيوع بيماري ايدز در سطح دنيا اتفاق افتادآن بود آنچه كه در ط

توليد كنندگان در بدو امر براي سترون كردن . كنندگان فرآورده هاي خوني با مشكالت زيادي مواجه بودند
روش گرمايي . كردنداز روش گرمايي استفاده مي  HIVفرآورده هاي خوني از ذرات مختلف از جمله ويروس 

Heat treatrmenth  مقاالت متعددي در مورد استفاده از روش . وش ويروس زدايي بوده استرشايع ترين
گرمايي و متعاقبا روش گرمايي خشك در خصوص توليد فرآورده هاي خوني و بخصوص فاكتور هشت از 

  . به بعد منتشر گرديده است 1364سال
مل آمده براي ويروس زدايي با روش گرمايي، همچنان در برخي موارد، عليرغم تمهيدات بع 1366در سال 

اين تجربيات نشان داد كه روش . در فرآورده هاي توليد شده مشاهده مي گردد HIVآلودگي به ويروس 
گرمايي براي ويروس زدايي كامال اطمينان بخش نمي باشد و از اينرو روش هاي متفاوتي نسبت به قبل 

بسيار موفق بود به   Solvent/Detergentيا  S/Dگرديد لكن در اين ميان استفاده از روش پيشنهاد و مطرح 
در  S/Dدر موقع استفاده ازروش . معطوف گرديد روشنحوي كه توجه تمامي توليد كنندگان به اين 

 HIV آزمايشات مختلف كلينيكي و حيواني نشان داده است كه در تمامي موارد منجر به از بين بردن ويروس
  . گرديده است

وش هاي ويروس رتباط رنكته اي كه مي بايست به آن توجه گردد وجود ويروس هاي مختلف در خون و ا
حرارت بمدت  C60براي مثال  روش هاي ويروس زدايي حرارتي تا . زدايي با كليه ويروس هاي موجود است

درجه سانتي گراد  HCV ،C80يروس اما براي نابودي و. را نابود نمايد HIVساعت مي تواند ويروس  72



  

اين همان نكته اي كه كارشناس سازمان پزشكي قانوني در پرونده كيفري در را بطه با . حرارت نياز است
  . ويروس زدايي فرآورده هاي خون مطرح گرديده است

ن كفايت كامل روش اخير را در كاربرد آن براي سترو S/Dمقايسه هاي مختلف بين روش گرمايي و روش 
سترون   S/Dميليون دوز محصوالت خوني كه به روش  34كردن فرآورده هاي خوني نشان داد كه از ميان 

)  Cهپاتيت ويروس ( HCVو HIVهيچ گزارشي براي انتقال ويروس ) تا امروز  1365از سال ( گرديده اند
 ساختمان پروتئين مورد اين اثرات در شرايطي مورد مطالعه قرار گرفته است كه عمال. مالحظه نگرديده است

است و در عين حال بهره گيري از روش فني مناسب  S/Dنظر يا فرآورده هاي خوني پس از اتصال به روش 
  :در شرايط فعلي محصوالت كنسانتره با سه نوع كيفيت به بازار عرضه مي گردد. در اين مورد ضرورت دارد

   (Intermediate)نوع با كيفيت يا خلوص متوسط - 1
 (High puriuy)نوع با كيفيت يا خلوص باال  - 2

  (Very high puriuy)نوع با كيفيت يا خلوص خيلي باال - 3
ويروس زدايي  روش فرآورده هاي خوني كنسانتره نوع اول بعلت خلوص متوسط عمال قابليت بكارگيري

فرآورده . ته باشندرا داشدرجه  C80نمي توانند تحمل درجه حرارت رفرآورده هاي مذكو. حرارتي را ندارند
آنچه . هاي كنسانتره توليد شده توسط پااليشگاه خون ايران از زمره فرآورده هاي با خلوص متوسط بوده اند

بسيار مهم است اين است كه تمام محصوالت فوق در روش هاي متعارف در معرض آسيب پذيري و آلودگي 
ال ويروس را تقريبا غير ممكن مي سازد روش ا درصدي بسيار كم مي باشند، لكن تنها روشي كه انتقبولو 

مي باشد كه در حقيقت محصوالتي  Recom Binantتوليد به طريق مهندسي ژنتيك يا بيوتكنولوژي يا 
  . هستند كه منبع تهيه آنها خون انساني نيست

يروس به دو مرحله را طي مي كنند مرحله اول ورود وآلوده مي شوند به طور كلي افراد كه با ويروس ايدز 
داخل بدن بيمار است كه شخص را به يك فرد ناقل ويروس تبديل مي كند در اين حالت اگرچه ويروس 

يك نفرناقل مي . بيماري به بدن داخل شده است لكن تظاهرات بيماري و عالئم آن در فرد مالحظه نمي شود
ماه از ورود ويروس به بدن بيمار  4لي ا 3مرحله دوم كه بعد از . تواند اين ويروس را به افراد ديگر منتقل كند

در مرحله جديد مي . ورود ويروس به خون بگونه اي كه قابل تشخيص آزمايشگاهي نيست. تحقق مي يابد
  . شود و از شكل ناقل به شكل بيمار تغيير مي كند

  : و بيماري ايدز HIVسير آشنايي پزشكان و دانشمندان با ويروس  - 2
در هر . مانند ساير بيماريها روزبروز در حال تكامل است Cهپاتيت ماري ايدز و بررسي و تشخيص بي اساساً

علم بشر و اطالعات دانشمندان و محققان . دوره از زمان تشخيص بيماريها شرايط خاص خود را داشته است
 امروزه مي توان با استفاده از كيت هاي. امروز با بيست سال يا ده سال پيش تفاوت فاحش نموده است

اين . را پس از دو ماه ابتال شناسايي نمود  HIVيك فرد ناقل ويروس ) ELISA(تشخيصي به روش االيزا 
 HIVموارد مربوط به ويروس . تشخيص با گذشت زمان تكامل پيدا نموده و اين روند كماكان ادامه دارد تقدر

  :و بيماري ايدز را مي تواند به شرح زير خالصه نمود
 . ش شدرايدز گزابيماري  1361درسال  )1



  

احتمال ابتالء به بيماري را موضوع هم جنس باري مي دانسته اند و  63و 62در سالهاي  )2
 . همين ترتيب اين بيماري به يك معضل اجتماعي تبديل شده بود

 HIVمعلوم شد كه عامل بيماري ايدز ويروسي به نام  63در سال  )3

ون و فرآورده هاي خوني و معلوم شده كه ابتالء ممكن است از طريق خ 64در سال  )4
 .استفاده از سرنگهاي آلوده، تيغ جراحي، آرايشگاهها و دندانپزشكي نيز انتقال يابد

كه دهنده خون مي ELISAتست تشخيصي شناخته شد به نام  64در اواخر سال  )5
 . بايستي مورد آزمايش قرار گيرد

ر فرآورده هاي معلوم شد كه مي توان به روش حرارت دادن ويروس را د 65در سال  )6
 . خوني كنستانتره از بين برد

مي  S/Dدر سالهاي بعد روش جديد ويروس زدايي در آمريكا شناخته شد كه همان  )7
 . باشد

افرادي كه فرآورده هاي خوني غير كنستانتره و خون مصرف مي نمايند هنوز در معرض  )8
 . خطر انتقال ايدز قرار دارند

ماه به آزمايش تشخيص جواب نمي  2د تا مدت كسي كه مبتال به بيماري ايدز مي شو )9
و اگر در طي اين مدت خون از ) مي گويند Window Periodeكه اصطالحاً به آن (دهد 

  . اين فرد گرفته شود احتمال انتقال آلودگي به سايرين وجود دارد
وره را دوره نهفته سال احتمال بروز بيماري را دارد كه اين د 10كسي كه مبتال به بيماري ايدز مي شود تا 

  . مي گويند
  : به صورت كلي بر اساس اطالعات علمي موجود موضوع ويروس زدايي از فرآورده هاي خونيج ـ 

در يك دهه قبل چنين . در دنياي صنعت نيز اين تحوالت همگام با پيشرفت هاي علمي به وجود آمده است
وان ويروس هاي بيماري زا را در توليد از بين مي ت Treatrment – Heatاستنباط مي شد كه با روش گرمايي 

لكن آنچه در عمل اتفاق افتاد . برد و در نتيجه فرآورده هاي خوني را عاري از ويروس هاي مزبور توليد نمود
آن بود كه عليرغم مطالعات علمي گذشته، خون و فرآورده هاي خون از اين ويروس پاك سازي نشدند و به 

ز بيماران در سطح دنيا كه از اين محصوالت استفاده مي نمودند به بيماريهاي همين علت تعداد زيادي ا
اين ابتال و اين ضايعات مختص كشور ما نبود بلكه در كشورهاي . مبتال گرديدند Cثانوي مثالً ايدز يا هپاتيت 

. مي شود ديگر حتي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز كه از قدرت علمي بااليي برخوردار هستند مالحظه
ابتال بيماران هموفيلي كه خون يا محصوالت خوني دريافت مي نمودند به بيماريهاي ثانوي ر كشورهاي 

 1/13طبق آمار منتشره از سوي بهداشت جهاني، در آمريكا . اروپايي، كانادا و آمريكا مؤيد اين واقعيت است
  . مبتال مي باشند Cيليون نفر به هپاتيت م 3/21ميليون نفر و در خاور ميانه  9/8ميليون نفر، در اروپا 

 1985اگرچه انصافاً در هيچكدام از كشورهاي پيشرفته پس از كشف روش هاي ويروس زدايي در سال 
فرآورده هاي خوني ويروس زدايي نشده توليد نگرديده است، ولي اين امر در كشور ما جاري  1364مطابقه با 

يشگاه خون تهران بدون اطمينان از تجهيز به اين سيستم ها و نيز پاال 1994بوده است و حتي در سال 
  . ضرورت خريد تكنولوژي آن افتتاح مي گردد



  

در سالهاي اخير تحوالت علمي كارخانجات توليد كننده فرآورده هاي خوني را به روش دو گانه در ويروس 
مت محصوالت خوني را به حاضر سال در حال Double Viruse Inactivationروش . زدايي هدايت كرده است

سطح بسيار بااليي ارتقا داده است، اما با توجه به پيشرفت تكنولوژي و كشفيات جديد علمي و بهترين روش 
براي ويروس زدايي محصوالت خوني به نظر نمي رسد و ممكن است در اينده دور يا نزديك با مشاهده برخي 

ققان و دانشمندان براي عاري نمودن اين فرآورده ها از نارسائي ها و مشكالت، روش هاي ديگري بوسيله مح
از آنجا كه اين ابهامات براي دانشمندان و در عين حال دولتمردان . ويروس ها و ذرات بيماري زا ابداع گردد

در كشورهاي مختلف به شكل جدي مطرح گرديده است در طي سال هاي اخير توليد كنندگان معتبر براي 
پالسمائي از روش هاي مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي استفاده نموده اند اين روش ها توليد فرآورده هاي 

به عبارت ديگر تدريجاً كشورها به . هم در توليد فرآورده ها و همدر تشخيص بيماري بسيار موفق بوده اند
كه به روش  8جاي استفاده از مثالً داروي فاكتور هشت انعقادي پالسمائي از فررآورده هاي جديد فاكتور 

  . يا بيوتكنولوژي تهيه مي گردد استفاده خواهند كرد Recombinantريكامبينيت 
اين فرآورده ها كه ديگر ازمنبع پالسما تهيه و توليد نخواهند شد سالمت روش درماني را با خود به همراه 

. براي بيماران مطرح نمي كنديا ايدز را  Cدارند و ديگر دغدغه اي براي ابتال به بيماريهاي ثانوي مثل هپاتيت 
اگرچه اين نوع محصوالت نيز عوارض ديگري از قبيل جمله ظهور مهار كننده ها و ناسازگاري با سيستم 

  . ايمني بدن را دارند در حال حاضر اول تحقيق آن در جهان جاري مي باشد
ايمني زايي و اثر درماني  نتيجه اينكه در اثر تحوالت علمي هم در توليد فرآورده هاي پالسمايي به لحاظ

خمير مايه . در روش هاي تشخيص بمياريها تحوالت شگرفي به وجود آمده است تكامل حاصل گرديده و هم
اين تحوالت اخير پيشرفت علوم زيستي مثل بيولوژي و مولكولي و بيوتكنولوژي است و به اين ترتيب نمي 

اظهار نظر دادگاه بر . اني موردنظر مطرح نمودتوان توقعاتي بيش از استطاعت علمي و اجرائي ظرف زم
  . ظرفيت هاي علمي و اجرايي زمان مورد نظر خواهانهاي پرونده خواهد بود

  : تحقيقات دادگاه در رابطه با موقعيت حقوقي و قانوني خواندگان در سيستم دولتي
آورده هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وظايف آن در رابطه با واردات فر: الف

  : خوني
سپس دادگاه در جهت احراز موقعيت حقوقي، جايگاه و تشكيالت و نظام كاركردي و نيز وظايف خوانده رديف 

اقدام به تحقيق در قوانين نموده، چنانكه در قانون اساسي بصراحت بيان شده تأمين بهداشت عمومي و  1
و آموزش شت درمان ااين امر را وزارت بهد درمان رايگان بر عهده دولت است و در قوانين عادي متولي

 8و تبصره بند  5بند  6و تبصره آن و ماده  12و  11، 5و  2بندهاي  1شناخته كه با توجه به ماده پزشكي 
قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين قانون مربوط مقررات امور 

مي سازد و نيز همين تحقيق و بررسي  مدلل، اين امر را 2و  1د موا 29/3/1334پزشكي و دارويي مصوب 
و با توجه به نقش محوري آن در تهيه، توليد و توزيع و حتي ارائه خدمات درماني  2درخصوص خوانده رديف 

و اينكه نقش آن سازمان مكرراً مورد تكذيب نمايندگان ) از طريق خون و فرآورده هاي خوني(به خواهان ها 
بود بگونه اي كه در رابطه با مواردي مانند ابتالي بيماران به ايدز نقش خود را كامالً  2وانده رديف حقوقي خ



  

انكار نموده و توضيحات در تعارض با نماينده حقوقي سازمان مذكور كه بخوبي در آخرين گزارش ارسالي به 
  .يدتأكيد گرد 1/11/81دادگاه بوسيله سازمان بازرسي كل كشور نيز در تاريخ 

  : واردات فرآورده هاي خونيوظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در رابطه با 
توسط شركت داروپخش از شركت پاستور مريو فرانسه  8دو پارتي فاكتور انعقادي  63و  62در سالهاي 

است  گرفته وارد ايران شده و در اختيار مصرف كنندگان قرار 63خريداري شده و اين داروها تماماً در سال 
كه خريد مذكور از جمله خريدهاي مورد شكايت خواهان هاي پرونده مي باشد و بكرات آلودگي اين محموله 

پرونده حقوقي و همچنين خواهان ها  2پرونده كيفري و خوانده رديف  1به ايدز از طرف متهمين رديف 
رسمي دولت با ارائه اسنادي آلودگي  در عين حال اداره نظارت بر دارو به عنوان مرجع. اعالم گرديده است

منبع آلودگي هاي ايدزخواهان ها نيز بموازات آن  كه منطقاً مي بايست.محموله مذكور  را تكذيب نموده است
عليرغم تكذيب آلودگي فرآورده هاي وارداتي تاكنون هيچگونه  1خوانده رديف . به دادگاه معرفي مي نمودند

  . دادگاه نداشته استي ويروس ايدز در بيماران هموفيلي به منبع آلودگاعالمي در رابطه با 
  : اساساً مراحل خريد دارو در ايران بدين ترتيب بوده است

  ) اداره دارو(تعيين سهميه واردات توسط وزارت بهداشت  - 1
انتخاب فروشنده خارجي با توجه به سابقه توليدات از نظر كيفي و سابقه مصرف در كشور مبدأ  - 2

 ) براي نمونه داروپخش(توسط خريدار 

طي مراحل مختلف مكاتبه، مذاكره، زمان خريد، زمان ارسال كاال، قيمت و ساير موارد به عهده  - 3
 )براي نمونه داروپخش(خريدار 

 )براي نمونه داروپخش(ارسال پروفورم به اداره دارو توسط خريدار  - 4

قه موجود در اداره دارو شرايط اعمال كنترل هاي الزم از نظر صالحيت كيفي فروشنده خارجي با ساب - 5
حمل، قيمت و ساير موارد توسط اداره دارو و در صورت تأييد كامل كيفيت قيمت و مقدار به 

 كميسيون قانوني ورود دارو ارسال مي شود

 كميسيون قانوني ورود دارو مستقر در وزارت بهداشت ارسال پروفورم و تمام مدارك مربوط به - 6

 )توسط اداره دارو(قانون و اجازه گشايش اعتبار صادر مي شود  در صورت تصويب در كميسيون - 7

 گشايش اعتبارتوسط خريدار - 8

 حمل توسط فروشنده و ارسال فاكتور از طريق بانك گشايش كننده براي خريدار - 9

ارسال فاكتور به وزارت بهداشت همراه با مدارك الزم من جمله گواهي بهداشت و مصرف دركشور  -10
 مبدأ

 شخصات پروفورم و مصوبه كميسيون قانوني ورود توسط وزارت بهداشتكنترل فاكتور بام -11

 در صورت تأييد موارد مهر اجازه ترخيص ازگمرك توسط وزارت بهداشت -12

  و پخش رازي داروپخش توسط شركت هاي ترخيص و توزيع توسط خريدار، براي نمونه -13
  سازمان انتقال خون ايران : ب

اده واحده قانون تشكيل سازمان انتقال خون كه به تصويب مجلس براي دادگاه محقق گرديد كه با تصويب م
شوراي اسالمي رسيده، سازمان مذكور رأساً مسئوليت جمع آوري خون، توليد فرآورده هاي خوني و توزيع 



  

بموازات اعتراضات مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي . كنترل كيفي فرآورده ها را عهده دار گرديده است
با عنايت به توصيه نمايندگان سازمان بهداشت جهاني در جلسات متشكله در ايران،  1376خوني در سال 

اقداماتي جهت خريداري دستگاه هاي مربوط و انتقال دانش فني آن   براي استفاده از روشهاي ويروس زدايي،
از فرانسه  1376اين اقدامات در مسير اجرائي عمالً منجر به خريد پااليشگاه دست دومي در سال . بعمل امد
سال  4مراحل راه اندازي آن با عقد قراردادي با شركت فارماسيا سوئد پس ازگذشت بيش از  گرديد كه

است كه اين خريد و چگونگي ديگر خريدها و قراردادها بخش و هنوز به بهره برداري نرسيده آغازگرديده 
  . رأي بدوي دادگاه كيفري نگرديده استعمالً مفتوح مانده و شامل ، مي باشد 76/350سوم پرونده كيفري 

ادي و كمبود مالي، تطبيق صدر كشور ما بدليل مشكالت اقتصادي و سياسي ناشي از جنگي و تحريم هاي اقت
م و همزمان با كشورهاي اط به ايمن سازي خون و فرآورده هاي خوني همگوربمو روز آمد كردن تكنولوژي 

ديريت امور بهداشتي و درماني كشور تالش نموده است بطور پيشرفته صورت نگرفته است ولي معذلك م
بديهي است . تدريجي نسبت به بهبود روش ها و اعمال تدابير مقتضي متناسب با امكانات موجود اقدام نمايد

احراز شرايط قابل قبول در توليد و كنترل فرآورده هاي پالسمايي منوط و موكول به وجود امكانات صنعتي و 
ناسب و انتقال دانش فني مربوط مي باشد كه گام هاي اوليه استفاده از علوم زيستي در كشور در پيشرفته مت

و با  1372زمينه تشخيص هاي جديد بيماريها به روش هاي بيوتكنولوژيك به لحاظ مشكالت معنونه از سال 
 Chain P.C.R Polymerase)اعزام يك نفر از اعضا هيئت علمي انستيتو پاستور به اروپا جهت فراگيري تكنيك 

Reaction)  آغاز گرديده است و تدريجاً اين روش در كنار ساير ابعاد علوم زيستي و بيوتكنولوژيك در سطح
  . كشور شناسايي و تكامل يافته است
تاكنون تحت عناوين و اسامي مختلف محصوالت خوني را توليد  1353سازمان انتقال خون ايران از سال 

  . ت آن در فرآورده هاي خوني را نيز از خارج از كشور وارد نموده استنموده و به موازا
با چنين وضعيتي ضرورت تحقيق در رابطه با سازمان انتقال خون ايران بر دادگاه فرض گرديد و نتيجه اين 

  : بررسي به شرح زير ارائه مي گردد
  : قاديجمع آوري خون توليد فرآورده هاي خون و انواع فرآورده هاي انع) الف

به صورت سازماني مستقل، با قانوني خاص و غير وابسته به  1353سازمان ملي انتقال خون ايران در سال 
سازمان ابتدا درتهران و سپس در شهرهاي شيراز، اهواز، ساري، . وزارت بهداري وقت تشكيل گرديده است

در برخي بيمارستانها مثل مركز سيس اين سازمان مراكز دريافت خون أقبل از ت. سيس شدتأمشهد و همدان 
خون ارتش و شير خورشيد ايران امر تهيه خون را عهده دار بودند و پس از تأسيس سازمان با تبليغات 

سازمان ملي . گسترده از خون فروشي كه از طريق دالالن حرفه اي صورت مي گرفت، جلوگيري به عمل آمد
فرآورده هاي مشتق از آن منجمله فاكتورهاي  تأمينتهيه و  انتقال خون از بدو تشكيل به امر پااليش پالسما،

از منبع اهداي داوطلبانه خون در ساختمان سازمان واقع در خيابان استاد نجات الهي اقدام  9و  8انعقادي 
مجلس شوراي  1361به موجب ماده واحده قانون تشكيل سازمان انتقال خون ايران مصوب سال . مي نمود

مجلس شوراي اسالمي و به منظور توسعه و بهبود امور  1363ه قانوني آن مصوب سال اسالمي و اساسنام
مربوط به انتقال خون در سراسر كشور و همچنين تهيه فرآورده هاي سلولي، پالسمائي سازمان انتقال خون 

وجب ماده وابسته به وزارت بهداري تشكيل شده است و كليه اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان نيز به م



  

اساسنامه قانوني سازمان تهيه و توليد  6واحده مزبور به سازمان انتقال خون ايران واگذار شد و در ماده 
فرآورده هاي مختلف خوني و پالسماي و سلولي و مشابه آن و انجام آزمايشات ايمني و گروه بندي براي 

جود ظرافتها و پيچيدگي هاي آن و نياز به آماده كردن خون نيز با توجه به بديع بودن امر انتقال خون و و
توصعه و پژوهشهاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روش هاي مناس براي تهيه فرآورده هاي خوني و 

پالسمايي و پژوهش هاي اختصاصي در زمينه تعيين و تكميل روش هاي مناسب براي تهيه فرآورده هاي 
نه ايمونو هماتولوژي و ايمونولوژي و شيمي، پروتئينها و خوني و پالسمايي و پژوهش هاي اختصاصي در زمي

  . زمينه هاي وابسته به عهده سازمان انتقال خون ايران قرار داده شده است
اين سازمان داراي تشكيالت كامالً مستقل از وزارت بهداري بوده و امر انتقال خون، تهيه فرآورده هاي خوني، 

و توليد فرآورده هاي خوني را عهده دار شده و مطابق قانون تنها نظارت و كنترل بر مراكز دريافت خون 
سازمان و تشكيالت مملكتي بوده است كه مي توانسته در امر جمع آوري خون و توليد فرآورده هاي خوني 

كنترل و تصميم گيري نمايد و سازمان ها و ادارات خارج از سازمان انتقال خون از جمله  فعاليت ـ نظارت ـ
ظارت بر دارو كه بر اساس قوانين تشكيل وزارت بهداشت و درمان عليرغم حقوق قانوني عمالً اقدام به اداره ن

و حتي در رابطه با واردات فرآورده هاي خوني متكي به  ننمودهنظارت بر عملكرد سازمان مذكور 
  . اظهارنظرهاي اين سازمان بوده است

در سطح كشورهاي پيشرفته توسط محققين و صاحبنظران بنا بر آخرين تحقيقات و مطالعات گسترده اي كه 
طب انتقال خون جهت رسيدن به حداكثر اطمينان از سالمت خون صورت گرفته است استفاده از منابع 

بار خون اهدا مي نمايند عملي ترين را انتخاب صحيح  4الي  3افرادي كه . خوني اهدا كنندگان مستمر است
كه پزشك آموزش ديده انتقال خون اهدا كنندگان را معالجه نموده ت اسو درست اهداء كنندگان خون 

سئواالتي بر اساس استانداردهاي بين المللي انتقال خون در زمينه هاي بيماري هاي عفوني و واگيردار و غيره 
د يكي از وظايف عمده پزشكان مرحله مشاوره ايدز و ديگر بيماري هاي عفوني مي باش. از اهداء كننده بپرسد

طالعاتي در مورد عالئم و راه هاي انتقال و پيشگيري از ايدز مكه براي تمامي مراجعه كنندگان انجام شده و 
به مراجعه كننده داده مي شود، پس از گرفتن تاريخچه دقيق پزشكي و اطمينان از اينكه داوطلب اهداء خون 

پذيرش شده و خونگيري  وقتتوسط پزشك هيچ يك از موارد مشكوك به ابتالء به هپاتيت و ايدز را ندارد، 
اين غربالگري اوليه با توجه به دوره پنهان بيماري هاي ايدز و هپاتيت از اهميت بسيار بااليي . انجام مي شود
در جهت تأمين خون سالم به سازمان هاي انتقال خون در دنيا ضمن تكيه بر اين مصاحبه ها . برخوردار است

سالمت آنها در انتقال خون موجود يعني افرادي كه سابقه . تكيه مي نمايندتمر اهدا كنندگان مسمنابع خون 
كه سلب مي نمايند،  اين امكان ار از اهدا كننده و رايانه اي حتي با اجراي سيتسم هاي نظارت مركزي ،است
تواند خون ن ردر يكي ازمراكز خونگيري در مرحله مصاحبه و يا غربالگري اوليه رد شده است، در مركز ديگاگر 

بار در سال خون اهدا مي نمايند اهدا كننده مستمر  3بار در سال و زناني كه  4به مرداني كه ( اهدا نمايد
  ).اطالق مي گردد

 ,VDRL, HIV 1+2پس از انجام خونگيري بالفاصله در بخش آزمايشگاه سازمان به گروه بندي آزمايشات الزم، 

HBAg, HCV  1و در برخي مناطق – HTLV  اقدام و نهايتاً پس از احراز عاري بودن خون از موارد فوق ابتدا
پالسماها تجزيه و سپس به سردخانه هاي اصلي منتقل و پس از اطمينان از سالمتي آنها توسط واحد توليد، 



  

البته آزمايشات فوق الذكر . (فرآورده هاي پالسمايي من جمله فاكتورهاي انعقادي و آلبومين توليد مي گردد
  .) ه تدريج و در سال هاي مختلف شروع و در حال حاضر تماماً اجرا مي شودب

در ضمن از بدو توليد پالسما در سازمان و سپس در مركز پژوهش خون ايران تاكنون تغييري در فرموالسيون 
 فرموالسيون توليد روشها و مواردي است ه براي ساخت دارو به كار مي(داده نشده است  9و  8فاكتورهاي 

به عبارت ديگر روش ساخت فاكتورهاي مزبور در كليه سالها يكسان بوده و توليد فاكتورهاي كنستانتره ) روند
انعقادي در سازمان انتقال خون با روشي مشابه توصيه شده صورت پذيرفته و هيچ تغييري در فرموالسيون و 

مديران عامل . صورت نپذيرفته استاصول ومواد و روشهاي توليد كه باعث تغييري در كم و كيف آن بشود، 
  : سازمان انتقال خون از زمان تأسيس سازمان انتقال خون ايران به ترتيب عبارتند از

  18/05/59لغايت  22/11/53از تاريخ       آقاي دكتر فريدون عال  )1

 08/06/65لغايت  18/05/59از تاريخ       آقاي دكتر جالل فاطمي )2

  03/08/65لغايت  08/03/65از تاريخ       آقاي دكتر محمد تيرگان )3

  18/10/65لغايت  03/08/65از تاريخ       آقاي دكتر عباس معافي  )4

 09/06/71لغايت  18/10/65از تاريخ       آقاي دكتر احد ميالني نيا )5

 15/07/76لغايت  09/06/71از تاريخ   آقاي دكتر محمد فرهادي لنگرودي )6

  19/05/79لغايت  15/07/76از تارخي     آقاي دكتر محمد تقي خاني )7

 تا كنون  19/05/79از تاريخ       آقاي دكتر پورفتح اله )8

بنابراين اهرم هايي كه در حال حاضر براي حصول صحت و سالمتي در سازمان انتقال خون به كار مي رود، 
  : عبارت است از

 . انتخاب اهدا كننده سالم از طريق مصاحبه و انجام آزمايشات ضروري - 1

هدايي از نظر بيماري هاي عفوني منتقل آزمايش بروي كليه خون هاي ا - 2
 ) ، سفليسC، هپاتيت Bايدز، هپاتيت (شونده 

آزمايش بر روي ذخيره هاي پالسمايي مورد تهيه فرآورده هاي خوني  - 3
 . توليدي

توليدات سازمان از بدو تأسيس در ابتدا فرآورده هاي پالسمايي اوليه خون چون كرايو و پالسما و سپس 
انعقادي، آلبومين و ايمونوگلوبين هاي عمومي و اختصاصي  9و  8تئين، فاكتورهاي فاكتور كمپلكس پرو

و فرآوردههاي تشخيص آزمايشگاهي مانند سرم هاي گروه هاي خوني مي باشد كه ) كزاز، هپاتيت، هاري(
توليد با تعريف وزارت بهداري  قانونبراي هيچكدام از توليدات، پروانه توليد دريافت نگرديده و 

مسئول فني  اولين. در اساسنامه سازمان انتقال خون بصراحت درج گرديده، رعايت نشده استكه 
  . مطلبي بوده است ررسمي سازمان، آقاي دكت

از سال  Bو از نظر بيماري هاي هپاتيت  1370از سال  (HIV)تست  :آزمايش خون از نظر بيماري ايدز)4
نيز همانگونه كه مورد تأييد  Cهپاتيت تهاي تشخيص درخصوص كي. در سازمان انجام مي گرفته است 1355

 1375كارشناسان مجرب سازمان پزشكي قانوني نيز واقع شده است اولين سري كيت هاي تشخيص در سال 
سازمان پزشكي قانوني سيستم ويروس زدايي موجود در سازمان  نظريهباز هم وفق . به ايران وارد شده است



  

عليرغم آنكه سازمان انتقال خون در اعالم خود به . نبوده است Cهپاتيت يروس انتقال خون قادر به نابودي و
ساعت بوده است، گرديده  72درجه حرارت طي  80اداره دارو مدعي بكارگيري روش حرارتي انگليسي كه 

بود ولي كارشناسي سازمان پزشكي قانوني عمالً سيستم ويروس زدايي موجود اين سازمان را فقط قادر به از 
اعالم نموده كه عمالً نظريه پزشكي قانوني با ادعاي سازمان ) درجه سانتيگراد 60در (بين بردن ويروس ايدز 

وكيل خواهان ها مكرراً عدم تجهيز اين سازمان به سيستم ويروس  و اين واقعيت رامذكور بكلي تفاوت دارد 
  .زدايي را در جلسات دادرسي و لوايح تقديمي تصريح نموده است

  : قات دادگاه درباره سازمان انتقال خون ايرانتحقي
دريافت خون از اهدا كننده و تحويل به  53شروع به كار نمود و از همان سال 1353سازمان در سال  - 1

  . در يافت كننده خون اقدام مي نمود
نسبت به توليد فرآورده هاي خوني، پالسما و فاكتورهاي انعقادي  54يا  53اين سازمان در همانسال  - 2

 . اقدام كرده است 9و  8

اين سازمان مطابق اساسنامه قانوني مصوب مجلس شوراي اسالمي سازماني است مستقل داراي  - 3
قانون، امكانات، بودجه و وظايف خاص بوده و در امر خون و توليد فرآورده هاي خون تنها سازمان 

هداري اقدام به توليد موظف و مسئول در ايران مي باشد كه اجازه داشته است با تعريف وزارت ب
 . فرآورده هاي خوني نمايد

 . و سفليس از اهدا كننده اقدام مي نموده است Bدر سالهاي اوليه نسبت به آزمايش هپاتيت  - 4

انجام شده و از اهدا كننده خون آزمايش ايدز به عمل مي آورده  HIVواردات كيت  1370در سال  - 5
 . است

 Cهپاتيت م شده و از آن تاريخ از اهدا كننده  آزمايش انجا Cواردات كيت هپاتيت  1375در سال  - 6
 . نيز به عمل آمده است

ر خيابان استاد نجات الهي به دامر توليد فرآورده هاي خوني از محل سابق آن واقع  1373در سال  - 7
طع همت، امحل جديد يعني مركز پژوهش و پااليش خون واقع در اتوبان شيخ فضل اله نوري، تق

 . استانتقال يافته 

مطابق قانون بوده است و تمامي وظايف ـ  1378تشكيل شركت پژوهش و پااليش خون در سال  - 8
تعهدات، مسئوليت، امكانات و كادر پرسنلي، مركز پژوهش و پااليش به شركت جديد منتقل شده 

 . است

غربالگري سازمان انتقال خون معتقد است بهترين راه جلوگيري از عدم انتقال بيماري ايدز و هپاتيت  - 9
اهدا كنندگان خون مي باشد و تا به حال به علت عدم امكانات به سيستم هاي ويروس زدايي 

 . مجهز نشده است S/Dحرارتي و 

متكي به اهدا كنندگان اتفاقي و  1379روش جمع آوري خون سازمان انتقال خون تا سال  -10
چنين جمع آوري خون به همچنين جمع آوري خون از طريق مراجعه به محل هاي تجمع مردم و هم

در اين روش خويشان و آشنايان نيازمندان . روش معروف خون فاميلي بخصوص در شهرستانها بوده است
با تغيير شعار انتقال  1379از سال . به خون موظف بودند در برابر خون اهدائي اجباراً خون اهدا نمايند



  

داي زندگي و اخيراً اهداي خون سالم و سالم، اه خون از اهداي خون، اهداي زندگي به اهداي خون
منطبق با استانداردهاي جهاني در دستور كار سازمان انتقال خون قرار هاي روش مستمر اهداي زندگي، 

  . گرفته كه از ابعاد موفقيت روش مذكور اطالعات كمي در دسترس است

  :شركت پژوهش و پااليش خون ايران: ج
كه مورد تأييد دادگاه قرار گرفت در تحقيق بيشتر درباره  8/6/1377يخ با توجه به تأسيس اين شركت به تار

  :اين شركت دادگاه به نتايج زير دست يافته است
شركت پژوهش و پااليش ادامه فعاليت مركز پژوهش و پااليش خون كه در چهارچوب سازمان انتقال  .1

ويت حقوقي مستقلي نبوده خون ايران فعاليت مي كرده است و بديهي است داراي بودجه مستقل و ه
است و انتقال كليه كاركنان و تجهيزات در اختيار اين مركز به شركت جديد با مصوبه هيئت دولت انجام 

  . يافته است
 1375تأسيس شركت پژوهش و پااليش خون به موجب ماده واحده مصوب هيئت دولت در سال  .2

مجدداً  1380اين اساسنامه در سال . تانجام پذيرفته و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده اس
  . اصالحاتي در آن انجام و با امضاي دكتر عارف معاون اول رئيس جمهور ابالغ گرديده است

  : اساسنامه اين شركت اعضاي هيئت مديره آنرا افراد زير تشكيل ميدهند 11بر اساس ماده  .3
يكي از معاونان وزارت بهداشت،  - 2، )يرهبه عنوان رئيس هيئت مد(مديرعامل سازمان انتقال خون ايران  - 1

دو نفر به عنوان عضو علي البدل كه از ميان افراد متخصص و  -4مدير عامل،  -3درمان و آموزش پزشكي 
داراي تحصيالت در امور دارويي، بهداشتي، كاركنان و حقوقي با معرفي مدير عامل سازمان انتقال خون ايران 

  . ومي پيشنهاد مي شودو تأييد رئيس مجمع به مجمع عم
شركت پژوهش و پااليش خون يك شركت دولتي و عليرغم ماهيت حقوقي مستقل مستقيماً تحت  .4

  . نظارت سازمان انتقال خون ايران فعاليت مي نمايد
كه امكان  1380تا  1365بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور سازمان انتقال خون از سال  .5

دالر دولتي انواع فرآورده  864هزار و  89ميليون و  63مبلغ . بوده استثبت كامپيوتري واردات ميسر 
 32هاي خوني و سرم هاي انساني خريداري كرده و شركت پااليش و پژوهش خون هم مستقالً مبلغ 

  . دالر از همين نوع فرآورده واردات داشته است 800هزار و  219ميليون و 
توسط رئيس جمهور وقت افتتاح گرديد،  1373ر سال پااليشگاه مركز پژوهش و پااليش خون كه د .6

اقدام به توليد فرآورده هاي خوني نموده اند كه فاقد مجوز رسمي از وزارت بهداشت بوده و پروانه توليد 
پس از بازديد هيئتي از سازمان بهداشت جهاني با دستور رئيس اداره  1376كه در مهر ماه . نداشته است

  . دكتر شيباني فعاليت آن متوقف گرديد نظارت بر دارو وقت آقاي
پس از بركناري آقاي دكتر محمد فرهادي لنگرودي از رياست سازمان انتقال خون  1376در سال  .7

ايران، آقاي دكتر تقي خاني به رياست سازمان انتقال خون منصوب و در همين تاريخ با هدايت آقاي 
هت خريد سيستم ويروس زدايي از شوراي عالي دكتر خيرآبادي قائم مقام وقت سازمان انتقال خون ج

اما شركت مذكور پس از اخذ مجوز اقدام به خريد يك پااليشگاه دست دوم . اقتصاد تقاضاي مجوز گرديد
سال تعطيل بوده و بدون قرارداد نصب به  5اين پااليشگاه در شهر ليل فرانسه مدت . از فرانسه نمود



  

پرداخت بهاي اين پااليشگاه . به مقصد ايران بارگيري گرديده بود ميليون مارك خريداري و فوراً 6قيمت 
با توجه به واحد پول كشور فرانسه كه فرانك مي باشد، ممكن است ناشي از دخالت دالالن “ مارك“به 

) بخصوص كاركنان انتقال خون(پس از اطالع افكار عمومي از اين خريد . بين المللي در اين معامله باشد
د جهت اخذ اصالحيه از شوراي عالي اقتصاد اقدام و يا اصالح اين مصوبه به نوعي اقدام مسئولين خري

  . خود را قانوني نمودند
وسايل خريداري شده بر اساس رسيدگي دادگاه عمالً توقيف و پلمپ گرديد و بعداً با تقاضاي سازمان  .8

داخت آن توسط دولت تقبل گرديده انتقال خون با توجه به عقد قرار داد نصب كه مجزا از خريد عقد و پر
متأسفانه تاكنون اين مركز به بهره برداري . دادگاه اجازه نصب وسايل را صادر نمود 1413بود، شعبه 

  . نرسيده است
آقاي دكتر پير مؤذن عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم در برنامه  8/5/81در تاريخ  .9

رت مستقيم پخش گرديد و از جمله ميهمانان تلفني گفتگوي ويژه خبري در شبكه دوم سيما كه بصو
اين برنامه خانم دكتر كتايون فياض مقدم يكي از مديران اسبق كنترل كيفي سازمان نيز بودند، در رابطه 

ايشان در پايان گفتگو پيشنهاد دفن . با خريد وسايل مذكور اظهارات تكاندهنده اي مطرح نموده اند
ر حضور ميليونها بيننده تلويريون ارائه و قول دادند هيئت تحقيق و تفحص پااليشگاه خريداري شده را د

  . مجلس موضوع را دنبال نمايند
پرونده خريد اين وسايل در يكي از شعبات مستقر در دادسراي جرائم اقتصادي مفتوح و اظهار نظر در  .10

برخي از . رديده استررابطه با اين موضوع بصورت غير رسمي به بعد از افتتاح پااليشگاه موكول گ
كاركنان سازمان انتقال خون ايران با نام و بدون نام اطالعات بسيار زيادي به دادگاه رسيدگي كننده 

  . شكايت كيفري ارائه نموده اند كه حاكي از عدم انجام كارشناسي صحيح در رابطه با اين خريد مي باشد
ت پژوهش و پااليش خون اساسنامه اين از شرك) فارماسيا(بر اساس تقاضاي طرف قرارداد سوئدي  .11

  . شركت با هدف تحكيم موقعيت دولتي اين شركت، انجام و فوراً در جلسه هيئت دولت به تصويب رسيد
مجموعه اطالعات موجود درباره اين شركت حاكي از اين واقعيت است كه مركز پژوهش و پااليش  .12

اما پرسنل و تجهيزات . ل خون ايران جدا شده استاقدام به يك تغيير نام نموده و از بدنه سازمان انتقا
آن بر اساس مصوبه دولت همان پرسنل و تجهيزات مركز پژوهش و پااليش بوده و اين شركت اقدام به 

براي مثال مسئول فني شركت پژوهش و پااليش خون ايران و مسئول . ثبت حقوقي مستقل نموده است
حقوقي مهمي در رابطه با كنترل كيفي توليد را دارا بوده و بر فني سازمان انتقال خون ايران كه موقعيت 

آقاي دكتر ذبيح (اساس قوانين وزارت بهداشت، مسئوليت توليد را بر عهده دارند درهر دو جايگاه يكنفر، 
  . مي باشد كه در پرونده كيفري دادگاه بدوي نيز در رابطه با ايشان رأي صادر گرديده است) مطلبي …ا

 : كارشناسي و ارجاع پرونده ها به سازمان پزشكي قانوني ايرانصدور قرار 

قانون آئين دادرسي مدني دانسته  257سپس دادگاه اظهار نظر در تقويم خسارات خواهان ها را مشمول ماده 
و با توجه به تأكيد طرفين دعوا قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و سازمان پزشكي قانوني را به عنوان مرجع 

صادر كه در  81/3916 – 19/10/81ملزم به اين كارشناسي نموده است قرار دادگاه در تاريخ  ربط رسميذي



  

كلي و با دسته بندي كليه بيماران از جهت نوع آلودگي و چگونگي صدمات وارده و تعيين ارش و  آن بصورت
  : شرح زير صادر گرديد موارد تعلق ديه به

) C ،HIVهپاتيت ، B   هپاتيت(انتقال خون و يا فرآورده هاي آن جهت تأييد آلودگي ويروسي ناشي از 
مقتضي است ضمن انجام آزمايشات ضروري از معرفي شدگان به همراه نظريه پزشكي قانوني در اين رابطه 

مستدعي است موارد زير در جهت كمك به اظهار نظر . ميزان خسارات عارضه را به اين شعبه اعالم فرمائيد
  : در اعالم نظر آن سازمان لحاظ گردددقيق دادگاه 

ضرورت دارد عالوه بر اظهار نظر در . بخشي از شكات را خانواده هاي فوت شدگان شامل مي شوند - 1
  . باره علت فوت، درباره هزينه هاي درماني و خسارات دوره بيماري قبل از فوت نيز اعالم نظر گردد

كيك و در رابطه با خسارات وارده و هزينه هاي ومبتاليان به ايدز تف HIVآلوده شدگان به ويروس  - 2
درماني آينده اظهار نظر گردد و درصورتيكه آن سازمان هر دو دسته را شامل يك نظر مي داند در 

 . نظر به صراحت اعالم گردد

با توجه به مراحل مختلف بيماري كه از آلودگي به  Cهپاتيت در رابطه با آلوده شدگان به ويروس  - 3
به سرطان كبد منتهي مي گردد، تقسيم بندي الزم صورت گرفته و با توجه به اينكه  ويروس آغاز و

برخي از شكات در حال درمان و بسياري هنوز درمان را آغاز نكرده اند و هر دو دسته شامل هزينه 
 . هاي درمان آينده ميگردند، بهتفكيك اعالم نظر گردد

و يا فوت شدگان موجب آلودگي همسر يا فرزند  برخي از شكات ويروسيبا توجه به اينكه آلودگي  - 4
 . ددرآنان شده است، موارد بررسي ومشخصاً اعالم نظر گ

  : نظريه سازمان پزشكي قانوني پيرو قرار صادره و اصالحات بعدي آن
سازمان پزشكي قانوني در پاسخ به استعالم مذكور پس از برگزاري جلسه كميسيون پزشكي نظريه آن 

  : هار بند اعالم نمودسازمان را در چ
 19/10/81ت مورخ /81/2916جلسه كميسيون پزشكي در پاسخ به استعالم شماره  26/11/81در تاريخ 

مجتمع قضائي جرائم كاركنان دولت، با حضور امضاء كنندگان زير تشكيل و پس  1413دادگاه عمومي شعبه 
  : رح ذيل اعالم مي گرددمورد درخواست به ش تاز بررسي و بحث و تبادل نظر ميزان خسارا

ميزان هزينه هاي درماني و خسارات دوره بيماري قبل از فوت بيماراني كه بدنبال آلودگي ويروسي  - 1
در اثر دريافت فرآورده هاي خوني آلوده، فوت شده اند، عالوه بر ديه مقدر، حدود بيست ميليون ريال 

  .تعيين مي گردد
بروز خواهد كرد، ميزان  HIVاكثر آلوده شدگان به ويروس با توجه به اينكه عالئم بيماري ايدز رد  - 2

از زمان آلودگي به  HIVخسارات دوره بيماري در مبتاليان به ايدز و آلوده شدگان به ويروس  
ويروس، بطور متوسط ماهيانه يك ميليون و پانصد هزار ريال براي افراد در سنين كاروري و يك 

 . دميليون ريال جهت اطفال تعيين مي گرد

، درمان الزامي نمي باشد و فقط در گروهي نياز به درمان Cهپاتيت در كليه آلوده شدگان به ويروس  - 3
 . مثبت بوده و همراه با افزايش آنزيمهاي كبدي باشد RNA – PCRاست كه 



  

يكصد و هفتاد ميليون ريال تعيين  Cهپاتيت ميزان متوسط هزينه هاي درماني افراد مبتال به بيماري مزمن 
الزم به ذكر است كه بيش از يكصد و بيست ميليون ريال از هزينه مذكور مربوط به دارو هايي مي . مي گردد

باشد كه در داخل كشور توليد نمي شود و تهيه آن براي افراد مقدور نيست و مي بايست از طريق مراجع 
انجام شده، بررسي مجدد  شايان ذكر است در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان. ذيربط دولتي تهيه گردد

 .فردم بتال الزم است

  . ده شدگان اقدام ميگرددودر صورت اثبات آلوده شدن همسر و فرزند فرد مبتال همانند ساير آل - 4
 :اين كارشناسي با امضاء متخصصان زير به دادگاه ارسال گرديد

  مينو  دكتر هوشنگ ساغري، متخصص بيماري هاي عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر
محرز، متخصص بمياري هاي عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر داود يادگاري، متخصص بيماري هاي 

عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر شاهين مرأت، فوق تخصص گوارش و كبد و عضو هيئت علمي 
خصص بيماري هاي دانشگاه، دكتر سيد مؤيد علويان، فوق تخصص گوارش و كبد، دكتر مهري نيك بين، مت

  . عفوني سازمان و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر مصومه ناجي، متخصص علوم آزمايشگاهي سازمان
را مبهم تشخيص داده و به دليل عدم تطابق با  4و  3و  2كارشناسي، بندهاي  1دادگاه ضمن پذيرش بند 

  . قرار صادره به مرجع مذكور برگردانيد
از  20/12/81تاريخ  81/1413/1694اصالح نظريه كارشناسي را كه طي نامه سازمان پزشكي قانوني موارد 

به دفتر دادگاه ارسال  18/1/82در تاريخ  65023/5/10 گرديده بود طي نامه شماره طرف دادگاه درخواست
ن ص ليكتشخينظريه كارشناسي نيز منطبق با قرار دادگاه  4و  2پاسخ دادند، كه با اين اصالحيه موار گرديد، 

شده تلقي، لذا مجدداً نظريه پزشكي نقرار صادره را اجرا  3بند  HCVبه لحاظ عدم تعيين ارش مبتاليان به 
قانون آئين دادرسي مدني اعاده و طي پاسخ  262ماده  اجراييقانوني، جهت اجراي قرار دادگاه و تكميل در 

مجموعه . سي با قرار دادگاه تحقق يافتسازمان پزشكي قانوني انطباق نظريه كارشنا 21/1/82به تاريخ  5/10
  : نتايج زير منجر گرديد نظريات در رابطه با تعيين خسارت مادي به اين

ميزان هزينه هاي درماني و خسارات دوره بيماري قبل از فوت بيماراني كه بدنبال آلودگي ويروسي  - 1
بيست كامل انساني مبلغ ديه  يك در اثر دريافت فرآورده هاي خوني آلوده فوت شده اند، عالوه بر

  . ميليون ريال تعيين خسارت گرديد
و مبتاليان به ايدز خسارت وارده معادل يك ديه انساني  HIVدر رابطه با بيماران آلوده به ويروس  - 2

برآورد ميگرددو عالوه بر آن جهت تأمين هزنيه هاي درماني تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ريال 
 . رديدبه صورت ماهيانه تعيين گ

آنها مثبت باشد، اعم از  PCR، بشرط آنكه نتيجه آزمايش HCVدر رابطه با آلوده شدگان به ويروس  - 3
% 20آنكه در مرحله درمان، درمان كرده باشند و يا در مان را آغاز نكرده باشند، ميزان ارش معادل 

فده ميليون ريال با منظور تأمين هزينه هاي درماني مبلغ ه ديه كامل انساني تعيين مي گردد و به
قيد آنكه دوازده ميليون ريال آن  مابه التفاوت داروهاي موجود در كشور و وارداتي است تعيين 

 . گرديد



  

آلوده شده انند  مصرف كننده خون و فرآورده هاي خوني در رابطه با افرادي كه از طريق بيماران - 4
شان بيمار گرديده با نوع ويروس در صورتيكه نوع ويروسي كه موجب آلودگي خوي) همسر و فرزند(

خسارت و  3و  2و  1آلوده شده بر اساس تشخيص آزمايشگاهي يكسان باشد، به طريق بند   فرد
  . هزينه هاي درماني تعيين مي گردد

چگونگي اعتراض خواهانها و خواندگان به قرار كارشناسي دادگاه و نظريه كارشناسي سازمان 
  : پزشكي قانوني ايران

ق به طرفين ابالغ و وكيل خواهان ها طي اليحه اي اعالم نموده كه با اينكه پزشكي قانوني مرجع نظريه فو
معادل ارش قابل ارزيابي توسط دادگاه بوده و از اين جهت  رسمي كارشناسي است و بر خالف ديه مفهوم
بويژه از جهت  HCVه ليكن از آنجا كه تنوع بيماران مبتال ب. ضرورتي به تبعيت نظر كارشناسي وجود ندارد

از . تعيين ارش مساوي با آن منصفانه نمي نمايد. و امكان برگشت بيماري محرز است درماننوع درمان، طول 
  . دادگاه اتخاذ تصميم در بررسي مجدد موضوع را تقاضا نموده اند

زير اعالم خود را به شرح  اعتراضكارشناسي  نيز در رابطه نظريه نمايندگان حقوقي ووكالي خواندگان
  : نمودند

به دادگاه واصل  4/3/82طي اليحه اي كه بتاريخ : سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت
! گرديده است ضمن متهم نمودن دادگاه به سمت گيري خاص و جهت گيري غير حقوقي به نفع خواهان ها

نوني قابل تعقيب قانوني اعالم نمود و به قرار دادگاه را در رابطه با پزشكي قا! و جهت دادن ذهن كارشناسان
نظريه كارشناسي معترض گرديد و تأكيد نموده اند آنچه در پرونده حاضر ارجاع به كارشناسي را طلب مي 

  : كند، نكات اساسي ذيل است
  . تعيين تاريخ شروع ابتال به بيماري بيماران مورد نظر) الف

  . يماران ادعا شده در پرونده توسط كارشناساناحراز بيماري و تأييد آلودگي ويروسي ب) ب  
  . احراز رابطه ببيت بين بيماري و تأييد آلودگي ويروسي بيمراان و فعل يا ترك فعل وزارت بهداشت) ج   
  . آيا بيماري بيماران بطور مشخص مستند به واردات خارجي يا توليدات داخلي است) د  
  . ت پرونده پزشكيتعيين واحد درمان كننده گزارش و صحب) هـ

طي اليحه اي به صدور قرار كارشناسي و  26/2/82نماينده حقوقي سازمان انتقال خون ايران نيز در تاريخ 
نهايتاً كارشناسي سازمان پزشكي قانوني اعتراض نموده كه بخش مهمي از اعتراضات همسو با نظر نماينده 

   :در اين اليحه تصريح گرديده. حقوقي وزارت بهداشت است
سازمان پزشكي قانوني در پرونده كيفري در خصوص ادعاي بيماران مبني بر آلودگي در مصورف فرآورده ها و 
فاكتورهاي توليد شده داخلي بطور مفصل و واضح نسبت به استفاده از فرآورده هاي داخلي و خارجي و سير 

به ايران طي نظريه شماره  به تفكيك و زمان ورود كيت هاي تشخيصي C باليني بيماري ايدز و هپاتيت
اظهار نظر نموده و اين نظريه توسط پزشكاني صادر شده است كه در هيئت , 5/11/79مورخ  1325

نيز اظهار نظر نموده اند، جاي بسي تعجب است كه نه توسط  25/12/81و  26/11/81كارشناسي مورخ 
حقوقي تنها به ذكر شرح حال بيماران و دادگاه محترم و نه هيئت كارشناسي و نظريه هاي صادره در پرونده 



  

ميزان ديه و ارش و خسارات اكتفا شده و به گزارش نظريه پزشكي قانوني در پرونده كيفري مراجعه يا اشاره 
  . نشده است

رد اعتراض خواهان ها و خواندگان پرونده در رابطه با قرار كارشناسي دادگاه و نظريه كارشناسي 
   :نسازمان پزشكي قانوني ايرا

دادگاه ضمن رد اعتراض وكيل خواهان ها در رابطه با بررسي مجدد ميزان ارش تعلق يافته به بيماران آلوده 
ان بيماربودن ارش تعلق يافته با توجه به تنوع خسارات وارده بر  مساوي، اذعان دارد كه Cبه ويروس هپاتيت 

ي دادگاه برخود فرض مي داند در تعيين منصفانه نيست و در اين راستادر جهت جلوگيري از اطاله دادرس
ر را جبران نمايدو ضرورتي به رجوع دوباره به كارشناسي ونقيصه مذكخواهان ها بخشي از خسارت معنوي 

  . اگرچه بسياري از خسارت وارده به خواهان ها غير قابل جبران است. پزشكي قانوني نديده است
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و نماينده دادگاه همچنين ضمن رد اعتراض نماينده حقوقي 

حقوقي سازمان انتقال خون ايران در جهت روشن شدن نظر دادگاه در رابطه با مباني رد اين اعتراضات بر 
  : موارد زير تصريح مي نمايد

 ديوان عالي كشور پرونده مذكور را به دقت مطالعه و 20دادگاه ضمن درخواست پرونده كيفري از شعبه  - 1
خالصه متكي بر مستندات غير قابل انكار از آن استخراج نموده است بر مبناي اين مستندات نقص 
تجهيزات ويروس زدايي فرآورده هاي خوني در سازمان انتقال خون بر دادگاه مسلم گرديده و قرار 

  . كارشناسي بر مبناي اين قضاوت صادر گرديده است
نتقال خون ايران بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت بوده است توليد فرآورده هاي خوني توسط سازمان ا - 2

اما به عنوان يك . كه اين امر خالف قانون است، اگرچه دادگاه حقوقي خود را فارغ از رسيدگي مي داند
  . واقعيت غير قابل انكار بر اساس مستندات پرونده مورد توجه دادگاه است

ه در صفحات پيشين اين رأي نيز قيد گرديده رسماً وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي چنانچ - 3
كه در نظريه كارشناسي پزشكي قانوني ) شركت مريو(آلودگي فرآورده هاي خوني وارداتي از خارج 

آلودگي ها ايدز با تشريح سير باليني بيماري ايدز به آن نسبت داده شده بود، تكذيب نموده است و با 
خواهانها، يا داخلي و يا خارجي بوده است، دادگاه نظرات نمايندگان توجه به اينكه داروهاي در دسترس 

حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون ايران را در تعارض با نظريه 
رسمي وزارت بهداشت دانسته و بر اساس مستندات پرونده حقوقي كليه آلودگي ها متوجه محصوالت 

  .. توليد داخل مي داند
سازمان پزشكي قانوني نظريه اول خود را در رابطه با تجهيزات ويروس زدايي سازمان انتقال خون، پس از  - 4

درخواست بررسي مجدد دادگاه كيفري بدوي اصالح نموده و رسماً اعالم نموده كه تجهيزات مذكور قادر 
  . كه اكثر خواهان ها به آن آلوده اند نبوده است C به نابودي ويروس هپاتيت

پرونده پزشكي خواهانها همواره در دسترس كارشناسان پزشكي قانوني بوده است با توجه به تمركز اين  - 5
در موارد معين كه ) ره(پرونده ها از سراسر كشور در درمانگاه هموفيلي بيمارستان امام خميني 

  . اندكارشناسان درخواست نموده اند به پرونده هاي پزشكي خواهان ها كامالً دسترسي داشته 



  

بيماري خواهان ها توسط كارشناسان خبره سازمان پزشكي قانوني تأييد گرديده است و حتي در بسياري  - 6
جديد از بيماران درخواست و يا در موارد فوت علت فوت از اداره مبارزه با بيماري ها  PCRموارد آزمايش 

  . ستبا همكاري دادگاه استعالم گرديده ا) ره(و يا بيمارستان امام خميني 
با توجه به آمار آلودگي خواهان ها و اينكه در زمره مصرف كنندگان دائمي خون و فرآورده هاي خوني  - 7

اين سئوال از نمايندگان . هستند راه آلودگي خون و فرآورده هاي خوني است مگر غير از آن اثبات گردد
وده به ويروس هايي كه حقوقي خواندگان طبيعي است، چرا ديگر افراد جامعه در چنين سطح وسيعي آل

عقاليي بنظر نمي رسد وكالي خواندگان قصد داشته باشند بدون . از طريق خون قابل است نگرديده اند
توجه به آمارهاي كلي كشور اين كثرت آلودگي را به راه هاي ديگر غير از مصرف خون و فرآورده هاي 

امالً در دسترس وزارت بهداشت درمان و ضمن آنكه پرونده بيماري كليه خواهان ها ك. خوني نسبت دهند
آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون ايران بوده است و طي سالهاي متمادي كه از طرح پرونده كيفري 

و بدنبال آن حقوقي مي گذرد حداقل براي وزارت بهداشت كامالً ميسر بوده است كه اگر آلودگي بيماران 
  . به دادگاه ارائه نمايند از طريق ديگر انجام شده است مدارك آن را

اساس درخواست خواهانها در پرونده حقوقي مبني برخسارت هاي مادي و معنوي در رابطه با آلودگي  - 8
قانون مسئوليت مدني و متكي بر وجود نقص در  11بر مبناي ماده ) ايدز و هپاتيت(هاي ويروسي 

عليت براي دادگاه حقوقي در لهذا جستجوي رابطه سببيت و . تجهيزات در سيستم دولتي مي باشد
چهارچوب مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان معتبر است و درخواست تأمين خسارت معنوي و 

  . مادي خواهانها فارغ از نتيجه پرونده كيفري است
دادگاه اعتراض وكالي خواندگان پرونده به قرار صادره از طرف دادگاه را كه مبناي درخواست رسيدگي  - 9

چگونگي آلودگي خواهانها مستند به انتخاب سليقه اي و ناقص برخي از مدارك پرونده كيفري ماهوي به 
است را نيز رد نموده و تأكيد مي نمايد كه قرار صادره براي ارجاع كارشناسي به سازمان پزشكي قانوني 

اي خوني قبل از از نوع قرار قرينه بوده و چنانچه ذكر گرديد آلودگي بيماران از طريق خون و فرآورده ه
صدور قرار كارشناسي براي دادگاه محرز گرديده و قطعيت داشته لذا ارجاع كارشناسي پرونده هاي 

خواهانها به پزشكي قانوني با پذيرش اصل خسارت وارده به خواهان ها و استحقاق آنها صورت گرفته و 
اهان ها و تعيين هزينه هاي سازمان پزشكي قانوني صرفاً مكلف به تعيين ميزان خسارت وارده به خو

  . درمان گذشته حال و آينده گرديده بود
  :مطالعات تطبيقي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورهاي جهان

در جهت تكميل تحقيقات و به منظور احراز چگونگي برخوردنظامهاي حقوقي و اجراي مسئوليت  دادگاه
د مشابه به اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نمود كه مدني دولت هنگام جبران خسارت در موار

شرح ذيل و همچنين نمونه كشور كانادا با توجه به دقتي كه در تأمين ضرر و زيان  حاصل اين مطالعه به
كلي زير  جيادر تحقيقات تطبيقي، دادگاه به دو نت. تفصيل منعكس مي نمايد بيماران در آن بكار رفته است به

  : ست يافته استد
تالش آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده هاي خوني به ويروس ايدز جهت اخذ غرامت از دولت از سال 

كشورهاي مختلف دنيا جاري بوده است در اطالعات منتشره توسط  به بعد با شدت و ضعف در 1985



  

در  اطالعاترا كه از آن  به روز گرديده است و كشورهايي 1995فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال 
  : اختيار داشته است به چند گروه تقسيم نموده است

و كمك به  گرديدهكشورهايي كه حمايت دولت از بيماران آلوده شدگان به ويروس ايدز جلب  - 1
از نمونه هاي موفق . ان از طرق غير دولتي و تشكيل كميته هاي مشخص ميسر گرديده استبيمار

  . رزيل و بلژيك استاين شكل حركت آمريكا، ب
ان آلوده شده به ايدز گرديده و اين بيماران از بيماركشورهايي كه حمايت مستقيم دولت شامل  - 2

 .كانادا، دانمارك، هنگ كنگ، مجارستان، اسرائيل، ايتاليا و پرتقال: غرامت الزم برخوردار گرديده اند

ن دولت ها يا شركت ها به كشورهايي كه از طريق توسل به قوه قضائيه به موازات محكوم شد - 3
بلغارستان، فنالند، هند، مالت، : پرداخت غرامت به وضعيت بيماران مبتال به ايدز رسيدگي گرديده

 . نيوزيلند، نروژ و سوئد

كشورهايي كه از طريق حمايت دولت و بخش خصوصي توأمان براي بيماران مبتال به ايدز تأمين  - 4
 .ايرلند، ژاپن، نيدراند، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و انگليس استراليا، فرانسه، آلمان،: گرديده است

كمك به بيماران بصورت غير مستقيم و از طريق سازمان هاي تأمين اجتماعي اين  كشورهايي كه - 5
كوبا، يونان و : كشورها صورت گرفته و در حقيقت انجمن مدافع بيماران از كمك ها بهره مند گرديده

 . تايلند

غرامت به بيماران مبتال به ايدز در تمامي كشورها مد نظر قرار گرفته است سن آلوده  آنچه كه در پرداخت
اين غرامت ها به دو شكل يا . به افراد بزرگسال غرامت بيشتري تعلق يافته است. شدگان به ويروس ايدز است

گردد ودر موارد اين بصورت يكجا پرداخت گرديده و يا بصورت ماهيانه به افراد مبتال تا آخر عمر پرداخت مي 
  . چنين تمهيداتي براي افزايش مستمري ها با توجه به تورم اقتصادي انديشيده شده است

  براي نمونه در كانادا به هر بيمار مبتال به ايدز ساليانه سي هزار دالر غرامت تا آخر
 . عمر فرد بيمار پرداخت مي شود

 تا پنج سال، جمعاً يكصد هزار  براي بازماندگان فوت شدگان ساليانه يست هزار دالر
 .دالر پرداخت مي گردد

 HIVيا در هنگ كنگ دولت به شرح زير غرامت به مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني آلوده به 
  : غرامت پرداخت نموده است

o يك ميليون       راي همسر و فرزند مي باشندابيماراني كه د
 دالر

o  بيماراني كه فقط همسر داشته اند        
 هفتصد و پنجاه هزار دالر  

o بيماران مجرد              
 شش هزار دالر  

o سه هزا ر دالر           ده شده اند وكودكاني كه آل 

o سه هزار دالر     وابستگان بيماران كه از طريق بيمار آلوده شده اند 



  

شده دالر و براي افراد آلوده  2328سال ماهيانه  18دولت ژاپن براي بيماران آلوده شده هموفيلي باالي 
هزار دالر  415دولت لتيواني نيز ضمن اختصاص . دالر مستمري تعيين نموده است 947كوچكتر ماهيانه 

  . دالر به صورت ماهيانه براي بيماران تعيين نموده است 1350غرامت به هر بيمار مستمر معادل 
  

  : اقدامات انجام شده در رابطه با پرداخت غرامت به تفكيك هر كشور
o ايرلند : 

مقاديري كمك  HIVيكسري شرايط سرمايه گذاري با پشتوانه مالي مطمئن، افراد هموفيل آلوده به  تحت
آنها . مقداري كه در جدول قيد شده است و بسته به وضعيت خانوادگي خود دريافت كردند مالي را مطابق

و به صورت اقساط نوع دريافت كمك را به صورتي انتخاب كردند كه هم پول را به صورت كلي دريافت كرده 
بيمار هموفيل  73تأسيس چنين سرمايه گذاري معتبري از مراجعه قانوني . بزرگ هفتگي پرداخت مي كردند

ميزان بهاي قسط . به  مؤسسات بهداشتي، سرويس انتقال خون، بيمارستان و پزشكان جلوگري به عمل آورد
  . بود 1991اخت آن در سپتامبر اول بستگي به وضعيت خانوادگي افراد بيمار داشت كه موعد پرد

o انگليس : 

را  Macfarlaneتوسط يك هيأت امنا يك صندوق سرمايه گذاري با نام صندوق  1987دولت در سپتامبر 
پول اين صندوق در اوايل كار براي مخارج كوچك و عادي روزمره مانند پرداخت هاي مربوط به . تأسيس كرد
 35000تا حاال درمجموع مبلغ  1990از ماه مارس . كار مي رفتمانند سيستم گرمايي و غيره ب فصول سال

متقاضي  1990نفر در اكتبر  962با وجود اين مخارج . دالر بخاطر اين نوع مخارج پرداخت شده است 
بوسيله دولت . بنابراين دارايي صندوق كه به وضعيت مالي خانواده ها بستگي داشت. دريافت كمك بودند

 40تا  30با وجود اين انتظار مي رود كه . مقادير پرداختي در يك جدول ليست شد افزايش مي يافت و كل
بيمار هموفيل، خواستار افزايش سطح بهداشت در سطحي بودند كه در مورد مبالغ هزينه  1217بيمار از 

  . شده فوق سهل انگاري نشود
o استراليا : 

صندوق سرمايه گذاري (ي مستقل را با نام دولت فدرال استرليا يك صندوق سرمايه گذار 1989در نوامبر 
Mark Fitzpatrick (اين صندوق كمك هاي مالي خود را در اختيار افرادي مي گذاشت كه از . تأسيس كرد

دالري كه بعنوان كمك  6000 – 7000تصور مي شد كه وجود . بودند HIVنظر پزشكي آلوده به ويروس 
براي اين . حصر و مخارج ناشي از آلودگي به ايدز مي كاهند مالي بكار مي رفتند تاحدي ازگراني بي حد و

  . يماران بخاطر جبران در آمد كم و كافي نبودن بهداشت بودجه اي تأمين نشده بودب
براي گرفتن غرامت درد و رنجي كه متحمل  HIVبنابراين دولت پيشنهاد كرد كه بيماران هموفيل آلوده به 

انجمن هموفيلي . در نتيجه آنها را از يك حمايت قانوني برخوردار كرد مي شوند به دادگاه مراجعه كنند و
استراليا طي يك نامه موثق و رسمي بيان كرد كه در اثر استرس و تروما در اين بيماران حالت هاي افسردگي 

همچنين طي يك دادخواست در ملبورن يك بيمار مبتال به هموفيلي با شدت متوسط در . پديد آمده است
بيمارستان آلفرد، سرويس انتقال خون ويكتوريا و آزمايشاه سرولوژيك مشترك المنافع وي يك جايزه  مقابل

درصد تا  75دالري را برد و آنرا به بيمارستاني كه بهاي هزينه هاي درمان و آموزش بيماران را از  645000



  

مامي هزنيه ها را ت. ميم گرفتمقابل اين درخواست تص بيمارستان در. يك ميليون دالر مي پرداخت اعطا كرد
شايد اين مورد به دولت استرالياي غربي اين موضوع را القاء . به عنوان كمك مالي به دولت محلي اعطا كند

طي يك  1991در ماه مي سال . كرد كه بايد موافقت بيماران هموفيلي را در اين قسمت از كشور جلب كرد
دي كه در استرالياي غربي زندگي مي كنند از نظر طبي يك توافق محلي تصميم گرفته شد براي همه افرا

. پرداخت گرديد HIVدالر به بيماران هموفيلي آلوده به  223000گذاشته شود همچنين  HIVآزمايش تست 
در ضمن استرالياي . عالوه بر اين هزينه تأمين بهداشت اينده اين افراد به عهده دولت استرالياي غربي افتاد

شمال كشور نيز از اين طرح پيروي كردند و با پرداخت كمك مالي به بيماران مبتال به ايدز  جنوبي و منطقه
دالر كمك بعالوه ضمانتي جهت تداوم  445000تا  111000بيماران در اين مناطق بين . موافقت نمودند

  .مراقبتهاي پزشكي را دريافت كردند
o كانادا : 

كه برنامه هاي غير متداولش در مورد كمك هاي مالي براي  اعالم كرد 1989دولت كانادا در دسامبر سال 
دولت در كل وامي . آلوده شده باشند اافرادي است كه بوسيله خون يا فرآورده هاي خوني توزيع شده در كاناد

ل و هر ادالر را بدون بهره و ماليات به بيماران پرداخت كرد اين مبلغ بايد طي چهار س 104000به مبلغ 
  . دالر به دولت برگردانده مي شد 31000سال 

o ژاپن : 

توسط وزارت بهداشت و درمان اساس يك رفاه و آسايش نسبي را براي بيماران  1988دولت در دسامبر 
سيستم درماني ژاپن را وادار به كمك به بيماراني كرد  1989به موجب اين امر دولت در ژانويه . تصويب كرد

به اجرادرآمد و  HIVاين طرح توسط مجلس ژاپن براي بيماران آلوده به  .كه نسبت به داروها ناسازگار بودند
همچنين زير بناي يك سيستم پيشگيري و سرويس . برنامه و اساس طرح كمك مالي به بيماران بنا نهاده شد

براي راه اندازي و . مشاوره و يك طرح قوي براي جلوگيري از آلودگي به ايدز در بيماران هموفيل ريخته شد
شركت هاي دارويي و آزمايشگاهها كه فرآورده  با مشاركتني و صندوقهاي پول ويجاد سرمايه گذاريهاي قانا

در افراد هموفيل ژاپني مي شوند بودجه مخصوص به اين  HIVهاي خوني مي فروشند و موجب آلودگي به 
يت مالي و خانوادگي شان پرداخت پول اضافي و فوق العاده به افراد با وضع. صندوق ها را نيز تأمين كنند

بستگي دارد و نيز به افرادي داده مي شود كه در مرحله اول، دوم و يا سوم دريافت فرآورده هاي خوني آلوده 
يعني درمقابل . ان هموفيل خواستار يك حق قانوني در برابر دولت شدندبيمارضمناً برخي . شده باشند

  . ك ميليون دالر غرامت گردددولت مجبور به پرداخت ي HIVآلودگي هر فرد به 
o آلمان : 

بر اساس مسئوليت قانوني كه به عهده شركت هاي دارويي مي باشد، انجمن هموفيلي طي گفتگوهايي با 
شركت هاي بيمه و كارخانجات داروسازي پرداخت خسارت ناشي از آلودگي بيماران را بررسي و به تصويب 

 216000تا  28000ر بيمار منتقل شد در كل مبلغي در حدود ميزان پولي كه به حسابهاي محرمانه ه. رساند
آلوده به  همسراندالر بود و  308000دالر بوده به سطوح اجتماعي و آموزشي افراد بستگي اشت و حداكثر 

HIV  پولي كه براي معاش زن يا شوهر با درآمد كم داده مي . كردند دالر دريافت 15000مبلغي در حدود
انجمن سرمايه اي . به هموفيلي هاي فوت شده يا فاقد درآمد داده مي شد بيشتر بود ش نسبت به پولي كه



  

دالر مي  111000تاكنون بيشترين مقداري كه پرداخت شده . جمع مي كرد و اين مبالغ را مي پرداخت
  . مالي تصفيه حساب شده بود تقريباً با همه تقاضا كنندگان كمك 1987در اواخر سال . باشد

o سوئد : 

ور سوئد كنسرسيومي براي بيمه بيماران تشكيل داده كه حمايت مالي آنها توسط شركت هاي داروئي كش
تمامي دريافت كنندگان كمك مالي بايد . انجام مي شود و كالً تحت سرپرستي و نظارت دولت قرار دارند

در سال . م اقدام كنندقراردادنامه اي را امضا كنند كه به موجب آن، آنها حق دارند تا نسبت به پرداخت وا
 1989طي مذاكرات جديد در سال . دالر بود 12750تا  4250مجموع مبلغ جمع آوري شده بين  1986
دولت تصميم گرفت براي بيماران هموفيل الوده  1991 فوريهدر . دالر فراهم گرديد 27000تا 17000مبلغ 

كمك ها توسط دولت و باقيمانده نيمي از اين . دالري تخصيص دهد 34000يك بودجه اضافي  HIVبه 
  . توسط شركت هاي داروئي تأمين مي شد

o دانمارك : 

به خاطر حجم وسيع اقداماتي كه انجمن هموفيلي در اين كشور شروع به انجام آن كرده بود، دولت نيز عكس 
ه از كدستوري داد مبني بر اينكه كمك هاي مالي به اشخاصي اعطا شود  1987العمل اين كار در سپتامبر 

در بيمارستان هاي دانمارك آلوده شده اند و همچنين اين كمك ها به بچه ها، يكي از  راه انتقال خون
يا كسي كه همسرش كمتر از دو سال با وي زندگي كرده و سپس در گذشته است ) زن و يا مرد(زوجين 

 ستواورد ملي هموفيلي درخبراي ب 1993ژانويه  1تا تاريخ . دالر بود 40000مقدار اين كمك . تعلق بگيرد
هايي آمده مبني بر اينكه خانواده هاي بيماران مي خواهند از اين كمك هاي مالي كه بدون بهره و ماليات 

  . مي باشند استفاده كنند
o نروژ : 

كل مبلغ اعطا شده به . دولت يك قانون عمومي را براي كمك هاي مالي به اين بيماران تصويب كرده است
ماليات و  بدون(دالر آن بر زوجهاي آلوده  15500دالر مي باشد كه  39000مثبت  HIVل بيماران هموفي

اختصاص داده شد، همچنين فرد بيمار مي تواند از دولت ) بدون كم شدن ساير مزاياي كمك هاي اجتماعي
ه او زده اند توليد كنندگان دارو و فرآورده هاي خوني بب تقاضاي غرامت كند و يا مي تواند بخاطر صدماتي كه

  . تقاضاي خسارت كند ولي شانس موفقيتش بسيار پائين است
o فرانسه : 

يك دوره همبستگي  1989در جوالي . انجمن هموفيلي به مجلس فرانسه نزديك شد 1988در اوايل سال 
ملي عالقمند به كمك و مساعدت شدند و در نتيجه توانستند بخش انتقال خون فرانسه، شركت هاي بيمه و 

گذاري نيز به آنها  در ادامه فعاليت ها دو صندوق سرمايه. من هموفيلي فرانسه را راه اندازي كنندانج
ران هموفيلي مبتال به بيمادالر از سرمايه هاي عمومي براي  31000تا  5000مبلغي بالغ بر . پيوستند

دالر شد كه به  18000سرمايه هاي خصوصي مبلغي بالغ بر  9دالر 18000ميانگين (ايدزگردآوري شد 
دالر  31000مرگي رخ مي داد مبلغ  در موردي كه. و همسرانشان تعلق گرفت  HIVهموفيلي هاي آلوده به 

  . دالر به هر بچه تعلق مي گرفت 7200به بيوه زنان و 



  

تمامي دريافت كنندگان كمك مالي . درمان مي شدند 1989دسامبر  31مثبت بايستي تا قبل از  HIVافراد 
 1988نامه اي را امضاء كنند كه به موجب آن بتوانند نسبت به پرداخت وام خود اقدام كنند در سال قرارداد 

ده بيمار هموفيل كه از ايدز رنج مي بردند با همديگر طي يك درخواست قانوني براي دريافت غرامت در 
به مدت  1985سال آنها ادعا داشتند كه اين سرويس طي. مقابل سرويس انتقال خون فرانسه تجمع كردند

اما وارد . دوگرچه ويروس غير فعال ب. چندين ماه به دنبال توليد فرآورده هاي خوني انها را الوده كرده است
از طرف كابينه دولت  HIVهمه قربانيان آلوده به . خون شده در لخته هاي غليظ خوني مشاهده گرديده است

ان آنچه كه اتفاق مي افتادحدس زده نشد جز اينكه هيچ مشكل خاصي براي جبر. ندفرانسه پذيرفته مي شد
  . دالري از جانب دولت گرديد 360000فشار گزارش ها و مطبوعات منجر به اعطاي كمك 

o سوئيس :  
   HIV 35000انجمن هموفيلي اين كشور تالش كرد تا بتواند براي هر هموفيل آلوده  1988از سال 

مسائل  دالرهم براي مشكالت و 14000شد تا مبلغي بيش از دالر كمك مالي دريافت كند و به عالوه سعي 
دالر براي  35000مبلغي در حدود  1991دولت درمجموع تا پايان مارس . مالي انجمن اختصاص داده شود

  . كه از طريق انتقال خون و يا بوسيله همسر هموفيل خود آلوده شده بود اختصاص داد HIVهر فرد آلوده به 
دالري كرده بود كه اين سرمايه توسط  56000هموفيلي اقدام به تأسيس يك سرمايه پيش از اين انجمن 

دالر به انجمن  175000هر كدام از اين مؤسسات . افزايش يافته است Immano AGصليب سرخ سوئيس و 
دالر نيز جهت  700000مقادير مبلغ  ضمناً صليب سرخ سوئيس متعهد شد كه عالوه بر اين. كمك كردند

سوئيس  كشوراين مبالغ هيچگونه بدهي براي . فوري و اورژانس به انجمن هموفيلي اختصاص دهد كارهاي
بنابراين دراثر اين كمكها ميزان صدمات و خسارات ناشي از اهمال و فراموشكاري به سطح . ايجاد نمي كرد

  . بسيار پائين و حداقل رسيد
o اسپانيا : 

كتوريا به كمك دولت يكسري كمك هاي مالي را براي بنگاه خيريه سلطنتي وي 1988در ماه مي سال 
 HIVان هموفيلي بيماركه نياز به كمك داشتند و براي حمايت خانواده هاي  HIVبيماران هموفيل آلوده به 

ضمناً براي مطالعات و تحقيق در زمينه ايدز نيز بودجه اي مقرر . مثبت كه فوت كرده بودند در نظر گرفت
كمك هاي مالي ساليانه به اين بنگاه و شركت دارويي نيز با بخشيدن درصدي از سود دولت با اعطاي .گرديد

فدراسيون هموفيلي اسپانيا از مجلس اين  1991در سال . كارخانجات خود به اين بنگاه، آنرا حمايت كردند
متها پزوتا به خاطر اجتناب از روند افزايش قانوني قي 000/000/500/9دالر معادل  000/000/92 كشور

 . ولي تاكنون موفقيتي در اين زمينه حاصل نگشته است. درخواست كرد) تورم(

o اتريش : 

انجمن هموفيلي اتريش تنظيم و تدوين بيانيه اي يك صندوق سرمايه گذاري را  1988در سپتامبر سال 
نجات تأسيس كرد كه مسئولين محلي شهر وين آن را تصويب كردند، قرار شد بودجه آن توسط دولت كارخا

اقساط ماهيانه آن در جدولي آورده شده كه بوسيله اين صندوق . داروسازي و ساير سازمان ها تأمين گردد
شد كه مبالغي را  تأسيسيك كنسرسيون بدون نام تحت نظارت چند وكيل  1991در سال . پرداخت مي شد

كز درماني و امرو دولت  از طرفاين كمك به بيماراني اعطا شد كه . اعطا كرد HIVبه هموفيلي هاي آلوده به 



  

 80تا  70. ر نظر گرفته نشده بوددكمك مالي براي آنها  اعطايكارخانجات دارويي هيچ نوع حق قانوني براي 
  . درصد اين بيماران اين كمك ها را پذيرفتند

o نيوزيلند : 

الئم سخت بيماري كه دارائي عالئم سخت بيماري مي باشند ع HIVان هموفيل آلوده به رابيمدر اين كشور 
كه زيان ها و  78مبالغي كه براي آنها در نظر گرفته شده بود طبق ماده .مي باشند غرامت دريافت مي كنند

كه استفاده از حيات و درد و  79دالر و طبق ماده  9000خسارات اندامهاي بدن را نشان مي دهد حداكثر 
هر بيمار كه احساس كند غرامتش را . ر مي باشددال 5500رنج ناشي از بيماري را بيان مي كندمبلغي حدود 

بطور مساوي و عادالنه دريافت نكرده است، مي تواند براي بازبيني مجدد و براي دريافت مبلغ واقعي مجدداً 
اين نوع تقاضا هاي قانوني براي دريافت غرامت ناشي از صدمات  1974در سال . درخواست بررسي كند

  . منسوخ گرديده بودبيماري در دادگاه اين كشور 
o هلند : 

اين صندوق به آن دسته از . يك صندوق سرمايه گذاري خصوصي بوسيله انجمن هموفيلي شروع به كار كرد
و خانواده هاي آنها كهاز نظر مالي ازمحل مطمئني كمك نمي شدند از طريق  HIVبيماران هموفيل آلوده به 

ارت مالي براي بيماران توجه خاصي مبذول نشده بود در مورد دريافت خس. يك سيستم قانوني كمك مي كرد
گرچه دولت هلند نيز در حال حاضر كمكي را جهت خسارت بيماران در نظر نگرفته است ولي فعالً طرحي 

  . جهت بيمه عمر بوسيله يك صندوق سرمايه گذاري ديگر در دست بررسي مي باشد
 و جدول پرداخت غرامت به آلوده شدگان  توضيحات عموميHIV 

 : در كشورهاي مختلف

 WFHدر حال حاضر نمي توان حتي بطور نسبي سطح و متفاوت كمك هاي مالي را كه كشورهاي عضو 
پرداخته اند تعيين كرد زيرا اطالعات ما در مورد هر جامعه و سيستم بيمه بهداشتي آن و خدمات ارائه شده 

در مرحله پرسش از كشورهاي عضو مي  WFH اكنون اطالعات سازمان هاي مالي. از طرف آن ها كافي نيست
  . باشد

  مقاديري كه كشورهاي عضو در حال حاضر به هر بيمار مبتال به ايدز پرداخت كرده اند
  

 دالر آمريكا كشور
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  . تاكنون دقيقاً مشخص نشده است
  بعضي ازمقاديري كه كم هستند بعداً افزايش يافتند

شورهايي را به روز گرديده است و ك 1995در اطالعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال 
به روز گرديده است و  1995كه از آن اطالعات منتشره توسط فدراسيون جهاني هموفيلي كه در سال 

همچنين در رابطه با . كشورهايي را كه از آن اطالعات در اختيار داشته است به چند گروه تقسيم نموده است
و فرآورده هاي خوني در  شكاياتي از طرف مصرف كنندگان خون Cهپاتيت الوده شدگان به ويروس 

كشورهاي مختلف از جمله استراليا، بلژيك، برزيل، بلغارتسان، كاندا، كوبا، دانمارك، مصر، استوني، فنالند، 
گرجستان، آلمان،يونان، هنگ كنگ، هند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، جامائيكا، كره جنوبي، كويت، مالزيا، مالت، 

كه . مطرح گرديده است... آمريكا، ونزوئال و . ، اسپانيا، سوئد، تايلند، انگليسنيوزيلند، نروژ، لهستان، پرتقال
بصورت هاي مختلف جاري و بر اساس اطالعات قابل دسترس دادگاه در كشورهاي ايرلند، ايتاليا، نيوزيلند،تا 

 ست كهين شكايت به پرداخت غرامت منتهي گرديده اابه نتيجه قطعي رسيد و در كانادا نيز  1995سال 
مورد اخير با توجه به تقسيم بندي هاي دقيق و لحاظ كردن مختصات بيماران در پرداخت غرامت از تجربيات 

  . ارزنده و قابل توجه است كه دادگاه بصورت مفصل آنرا در رأي منعكس مي نمايد
ر ميان تجربيات د. همچنين در استراليا، فرانسه، هند، انگلستان، پرداخت غرامت تقريباً قطعيت يافته است

در نظام هاي قضائي كشورهاي مختلف تصويب قانون در ايتاليا مبني بر  Cموجود در رابطه با هپاتيت 
بسيار قابل توجه و همچنين تجربه كشور نيوزيلند بسيار  A, B, Cپرداخت غرامت به آلوده شدگان هپاتيت 

  . ارزشمند مي باشد



  

  از جمله هموفيلي ها در كانادا HCVوس چگونگي پرداخت غرامت افراد آلوده به وير
   1990تا اول جوالي  1986قرارداد اول ژانويه 

  تفاهم نامه
در كانادا و توضيح تفاهم نامه اي در كانادا  HCVراهنماي قرار داد پرداخت غرامت به آلوده شدگان به ويروس 

به  HCVده شدگان به ويروس با همكاري دولت بالغ بر يكصد صفحه تدوين شده است كه براي استفاده آلو
مطالب زير مجموعه اي از اطالعاتي است كه در اين راهنما آمده . صورت پرسش و پاسخ انتشار يافته است

  . است و عمالً روشنگر ماهيت قرار داد نيز هست
 اين قراداد چه افرادي را شامل مي شود؟  - 1

بيماران تاالسمي ماژور و اعضاي : وده شده اند، ببيماران هموفيلي و افراد خانواده آنها كه احتماالً آل: الف
افرادي كه از طريق مصرف موردي خون و فرآورده هاي آن آلوده : خانواده آنها كه احتماالً آلوده شده اند، ج

  . شده اند
ان هموفيلي و تاالسمي لزومي ندارد و اصل بر آلودگي از ربررسي راه هاي  ديگر الودگي براي بيما: تذكر مهم

. كان متخصص بايد آلودگي آن ها از طريق خون گواهي شودشاما در افراد ديگر با نظر پز. يق خون استطر
  . در اين قرارداد متذكر شده اند كه هيچ مرجع ديگري جز پزشكان حق اظهار نظر ندارند

 اين قرارداد چه امتيازاتي دارد؟  - 2

  . يرات اقتصادي داراستاين قراداد امكان انطباق بر شرايط را متناسب با تغي: الف
  . در اين قرارداد براي افرادي كه نان آور خانواده اند، ضرر و زيان بيشتري پيش بيني گرديده است: ب
  . در اين قرارداد به كودكان توجه ويژه شده است: ج 
گونگي اجراي با اين قرارداد عمالً مراجعه انفرادي به دادگاه ها لزومي ندارد، ضمن آن كه دادگاه نيز بر چ: د 

  . اين قرار داد نظارت دارد
اگر افرادي از چگونگي اجراي مفاد قراداد شكايتي داشته باشند، مي توانند شكايت خود را به دادگاه ها : هـ

  . تسليم نمايند
به اعضاي اين قرارداد هزينه هاي پرستاري در منزل، هزينه هاي آزمايشگاهي و درماني، هزينه اياب و : و 

  . ذا نيز پرداخت مي شودذهاب و غ
 چگونه مي توان عضو اين قرار داد شد؟  - 3

هر فردي با تكميل كردن فرم درخواست و ارائه مدارك عضو اين قرارداد مي شود و تا لحظه اي كه مايل 
در صورت عضويت در اين قرارداد عمالً امكان ديگر پيگيري هاي قانوني وجود . است مي تواند عضو باقي بماند

در عين حال قرارداد اختياري است و فرد مي تواند اگر مايل بود از طريق محاكم و دادگاه ها شكايت . ندارد
  . خود را پيگيري كند

 بودجه اين قرارداد چه قدر است؟ آيا بودجه آن هميشه تأمين است؟  - 4

انه هاي در يك حساب بانكي با همكاري مجموعه اي از وزارت خ 1999سپتامبر  30بودجه اين قرارداد از 
بيليون دالر مسدود شده است و اين  2/1دولتي و سازمان ها و مؤسسات حمايت كننده از بيماران به مبلغ 

بر اساس مصوبه دولتي، به اين پول در عين حالي كه از . غرامت ها از محل سود بانكي آن پرداخت مي شود



  

رد و هر سه سال يك بار شرايط بانكي ماليات معاف است، باالترين درصد سود بانكي ممكن نيز تعلق مي گي
بر اساس بررسي كارشناسان اقتصادي براي حفظ موجودي سقف مشخصي در . مي تواند تجديد نظر شود

دادگاه ها بر . باشد تأمينرابطه با پرداخت ها در مراحل مختلف تعيين شده است كه همواره موجودي 
  . مديريت اين صندوق نظارت كامل دارند

و اين كه فرد نمي تواند آينده خود را پيش بيني كند؛ يعني، به  HCVروند رشد بيماري با توجه به  - 5
تا ابتال به سرطان كبد در اختيار فرد نيست، چه  HCVعبارت ديگر مرحله رشد بيماري از ناقل ويروس  
 تمهيداتي در اين قرارداد پيش بيني شده است؟ 

ر هر مرحله متناسب با وضعيت بيمار غرامت پرداخت مي مرحله پيش بيني شده است و د 6در اين قراداد 
  . شود

 10000در اين مرحله . بيمار مثبت است و فرد در حقيقت فقط ناقل است  HCVپاسخ آزمايش  :مرحله اول
  . دالر به بيمار پرداخت مي گردد

  . ت مي گردددالر به بيمار پرداخ 20000نيز مثبت است، در اين مرحله  PCRپاسخ آزمايش  :مرحله دوم
شده است و بيمار تحت درمان ) بافت هاي كبد سخت مي شود(كبد بيمار گرفتار فيبروز : مرحله سوم

دالر به بيمار پرداخت و به ازاي هر ماه  30000در اينمرحله . قرار گرفته است HCVداروهاي پروتكل درماني 
  . تحت درمان هزار دالر هزينه درماني پرداخت مي گردد

كه مرحله  bridging Fibrosisاينمرحله موسوم به . بيماري كبد پيشرفته تر شده است :رممرحله چها
  . پيشرفته فيبروز كبدي است

مرحله اول، دالر به بيمار  10000+ مرحله دوم  20000+ مرحله سوم  30000=  60000در اين مرحله 
همچنين به . ضافه پرداخت ميگرددعالوه بر آن، به ازاي هر ماه تحت درمان هزار دالر ا. تعلق مي گيد

هزار دالر  5صورتموردي از كارافتادگي بيمار نيز مورد بررسي قرار مي گيرد و هزينه آزمايش ها به مبلغ 
  . پرداخت مي گردد

همراه است، مانند كاهش پالكت و  صيآغازمرحله سيروز كبدي كه با عالم پزشكي مشخ :مرحله پنجم
  . هزار دالر پرداخت مي گردد 125مرحله  در اين آسيب هاي گلومرولي كه

  مرحله اول  10000+ مرحله دوم  20000+ مرحله سوم  30000+ مرحله چهارم  65000=  125000
كبد به علت سيروز كبدي عمالً از بين رفته و بيمار در مرحله پيوند كبد قرار گرفته است و  :مرحله ششم

در اين . يافته است و حتي در مواردي نياز به دياليز استهمچنين عوارض سيروز كبدي در كليه نيز ظهور 
+ مرحله سوم  30000+ مرحله چهارم  65000+ مرحله پنجم  100000= (هزار دالر  225000مرحله 

. دالر پرداخت مي شود 1000و هزينه هاي درماني ماهيانه ) مرحله اول 10000+ مرحله دوم  20000
  . به صورت موردي بررسي مي گردد همچنين موضوع از كارافتادگي بيمار

مجموعه موارد باال كليت اجرايي قرارداد پرداخت غرامت به بيماران هموفيلي است كه در كتاب كاملي كليه 
  . يك نسخه از اين قرارداد در پرونده دادگاه موجود است.  جزئيات حقوقي و اجرايي آن پيش بيني شده است

  : مورد مسئوليت دولت در رابطه با آلودگي هانظرات آيات عظام و مراجع تقليد در 



  

دادگاه رأي صادره در رابطه با مسئوليت مدني دولت در جهت تأمين خسارت خواهانها را بر نظر رهبر معظم 
آيت  انقالب و نظرات ديگر مراجع محترم تقليد حضرت آيت اله صافي، حضرت آيت اله نوري همدان، حضرت

  . ي، حضرت آيت اله مكارم شيرازي نيز استوار مي نمايداله بهجت و حضرت آيت اله صانع
  : حضرات آيات عظام در پاسخ به استفتا يكي از خواهانهاي هموفيل آلوده شده به شرح زير

اگر دولت اسالمي به دليل نقص وسايل آزمايشگاهي و پزشكي در سيستم دارويي و انتقال خون كشور و  -
ال بيماري هاي العالج به بيماران گردد، آيا از نظر شرع سهل انگاري مسئولين مربوطه موجب انتق

  مقدس موظف به پرداخت غرامت مي باشد؟ 
  .)) در فتاوي خود به اتفاق به فرض صحت سئوال پرداخت غرامت را شرعي دانسته اند((

قررات اگر مبلعي كه به عنوان خسارت پرداخت مي كنند مطابق با م“: رهبر معظم انقالب مشخصاً فرموده اند
  .  باشد دريافت آن مانعي ندارد

  : رأي دادگاه در رابطه با مسئوليت مدني خواندگان
دادگاه بر اساس مستندات پرونده، بخصوص اسناد استخراج شده از پرونده كيفري و گزارش هاي سازمان 

كه در عصر  بازرسي كل كشور و اظهار نظرهاي كارشناسي سازمان پزشكي قانوني با امعان نظر به اين نكته
حاضر دولت و حتي سازمان هاي عمومي در همه زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، زندگي جمعي شهروندان 
كشور دخالت مي كند و براي پيش برد برنامه هايش وسيله ها و ابزارهاي فني و مادي بسياري به كار مي 

ن امكان هست كه به اشتباه بلكه با گيرد، بي ترديد در نتيجه اين دخالت هاي همه جانبه نه تنها هميشه اي
از نظر علمي و منطق حقوقي و اخالق اين زبان ها مي بايست . برآمد درك خود از شرايط مرتكب خطا گردد

جبران شود بخصوص در مواردي كه زيان ها سنگين و لطمات بسياري را در عرصه هاي مختلف به شهروندان 
دستور داده است، بيانگر آن است كه  335تا  328و تسبيب مواد آنچه قانون مدني در اتالف . وارد مي آورد

اين مناسبات حقوقي در ارتباط با همه مردم قهراً . جبران خسارت زيان ديده امري حتمي و پذيرفتني است
اين همان منطقي است كه در . اعمال مي گردد واعمال آن در ارتباط با مردم و دولت ال محاله گرديده است

ل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي شكل گرفته و ديواني جهت رسيدگي به شكايات و لطمات سايه آن اص
  . مردم از سازمانها و نهادهاي دولتي تأسيس مي گردد

قانون مسئوليت مدني بخصوص فراز نهايي آن راه را براي اظهار نظر دادگاه هموار نموده و تعدد  11ماده 
دادگاه با . مي تواند مسئوليت تضامني و مشتركي را متوجه آنان نمايد سازمان هاي دولتي درگير با موضوع

مي تواند وظيفه تشخيص سهم هر يك بر عهده گرفته و ) م.م.ق(قانون مسئوليت مدني  14استناد به ماده 
  . اعالم نظر نمايد

زيان  -3يژه است، زيان خواهان ها و -2زيان خواهانها مسلم است،  - 1: لهذا دادگاه با امعان نظر به اينكه
عالوه بر زيان  -4خواهانها غير عادي و در تشخيص عرف سنگين و در نهايت غير قابل جبران مي نمايد، 

مادي خواهانها زيان معنوي و لطمات روحي و رواني شديد ديده كه قانونگذار در ماده يك قانون مسئوليت 
  . بر آن تأكيد مي نمايد همين قانون 8مدني ديوان آن را ضروري دانسته است و ماده 

حكم به الزام تأمين و پرداخت خسارات مادي و معنوي وارد آمده به  2و  1در رابطه با خواندگان رديف 
كه امر نظارت بر توليد و توزيع دارو از وظايف  1خواهان ها نموده و با توجه به نقش اساسي خوانده رديف 



  

وارده را بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  زيان 3/2اصلي، ذاتي و قانوني آن است، جبران 
در رابطه با خوانده رديف سوم . باقي مانده مي نمايد 3/1دانسته و سازمان انتقال خون ايران را ملزم به جبران 

قانون تجارت با توجه به اينكه تاريخ  195آئين دادرسي در امور مدني و ماده  84ماده  4مستند به بند 
 21/7/1377كت پژوهش و پااليش خون ايران پس از تصويب شوراي محترم نگهبان از تاريخ تأسيس شر

باز مي گردد و در آن  76بوده و منشأ ابتال خواهانها به بيماري هاي ويروسي هپاتيت و ايدز به سالهاي قبل از 
ال خون خوانده زمان مركز پژوهش و پااليش و نه شركت پژوهش و پااليش خون زير مجموعه سازمان انتق

عليهذا اگرچه انتقال . بوده است كه دادگاه در زمينه مسئوليت اين خوانده اظهار نظر نموده است 2رديف 
تجهيزات و كاركنان مركز پژوهش و پااليش به شركت جديد صورت گرفته كه مي تواند فرض مسئوليت 

حقوقي و مدني فارغ از اظهار نظر در اين  اداري و كيفري كاركنان را تداوم بخشد، اما اين دادگاه در رسيدگي
خصوص بوده و اصوالً با محكوميت واحدي كه در يكپارچكي مسئوليت دولت اعالم نموده است، نظر دادگاه 

تأمين و اعالم مي نمايد شرايط حقوقي تحقق مسئوليت مدني در رابطه با شركت پژوهش و پااليش خون 
  . صادر مي نمايد 3دعوي خواهان ها در رابطه با خوانده رديف  ايران موجود نبوده و دادگاه حكم به رد

  : رأي دادگاه در رابطه با چگونگي تأمين خسارات مادي و هزينه هاي درمان گذشته و حال
با توجه به كارشناسي انجام شده در رابطه با تك تك خواهان ها توسط كارشناسان سازمان پزشكي قانوني كه 

  . ح ذيل مي باشد، تحت عنوان خسارت مادي، عيناً مورد قبول دادگاه استدسته اصلي به شر 4شامل 
در رابطه با بيماران آلوده به ويروس ايدز كه فوت گرديده اند، پرداخت يك ديه كامل يك انسان و دو ) الف

  . ميليون تومان هزينه هاي درمان قبل از فوت به بازماندگان اعالم نظر گرديده است
يماران آلوده به ويروس ايدز كه در قيد حيات هستند، پرداخت يك ديه كامل يك انسان و در رابطه با ب) ب

  . پرداخت تا سقف يكصد و پنجاه هزار تومان هزينه هاي داروئي ارزيابي گرديده است
ميليون  17ديه كامل انساني و تا سقف % 20پرداخت  C  در رابطه با بيماران آلوده به ويروس هپاتيت) ج

زينه هاي درماني يك دوره درمان پيش بيني گرديده و عالوه بر آن سازمان مذكور راه را براي هر نوع تومان ه
باز گذاشته و بيمار را  Cمشكالت آينده خواهانها با توجه به تغييرات غير قابل پيش بيني بيماري هپاتيت    

اً به سازمان پزشكي قانوني مراجعه مجاز دانسته در رابطه با تغييرات احتمالي در وضعيت جسماني خود مجدد
  . نمايند

در رابطه با افرادي كه از طريق تماس با بيماران هموفيلي و ديگر مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي ) د
خوني آلوده شده اند، مانند همسر و فرزند در صورتيكه نوع ويروس فرد آلوده شده بر اساس آزمايشهاي مقرر 

قانوني با بيمار يكي باشد، دادگاه نيز آنان را شامل تأمين خسارت مادي وفق بند شده توسط سازمان پزشكي 
  . الف و ب و ج مي داند و حكم به پرداخت آن صادر مي نمايد

دادگاه وفق نظر كارشناسي در رابطه با خسارات تك تك خواهان ها حكم به پرداخت ديه تعيين شده براي 
مان به مبلغ بيست ميليون ريال در رابطه با برخي از خواهان ها، وفق بيماران و همچنين هزينه هاي قبلي در

نظر پزشكي قانوني صادر و در رابطه با درمان بيماران حسب ميزان تعيين شده توسط سازمان پزشكي قانوني 
و حكم بر الزام تأمين هزينه هاي درماني خواهان ها و تأمين امكان اجرا با توجه به مسئوليت وزارت بهداشت 
درمان آموزش پزشكي مصرح در قانون اساسي از طريق بيمارستانهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي در سراسر 



  

دادگاه مسئوليت اجراي نظر دادگاه را در اين رابطه متوجه وزارت بهداشت درمان و . كشور صادر مي نمايد
گي الزم را با واحد اجراي آموزش پزشكي دانسته و وزارت خانه مذكور ملزم است پس از قطعيت حكم هماهن

بديهي است سازمان انتقال خون پيرو حكم صادره مسئوليت مشاركت . احكام دادگستري استان تهران بنمايد
الزم است خواندگان برنامه اجرايي درمان آينده بيماران را ظرف سه ماه . در انجام اين امور را خواهد داشت

به اطالع شعبه صادر كننده رأي به عنوان مسئول اجراي  پس از قطعيت حكم عالوه بر اعالم در جرايد
  . دادنامه صادره برسانند

دادگاه عالوه بر خسارت مادي و تأمين هزينه هاي درمان بيماران بر اساس كارشناسي سازمان پزشكي قانوني 
ه به هيچ وجه كه چارچوب آن بيان گرديد بر ضرر و زيان هاي معنوي و رواني وارده بر بيماران تأكيد و اگرچ

آنرا قابل جبران نمي داند، اما با توجه به مجموعه اي از واقعيت هاي تلخ و درخواست بيماران كه مبناي آن 
قانون آئين دادرسي مدني  3همان قانون و ماده  167قانون اساسي و  164تشفي خاطر آنان است طبق اصل 

  . اعالم مي نمايد
  : ضرورت تأمين خسارت معنوي

نامعين،     "ترس  "اهانها به ويروس هاي خطرناك بيماري زا در آنها احساس نامطبوعي از يك   آلودگي خو
وحشتزدگي بلكه درماندگي و حتي مرگ دارد كه معموالً با تظاهرات دستگاه عصبي  "ترس بدون موضوع  "

اي فرد نگراني تصوير شخصيت مضطرب آلوده شدگان، سيم. مشابه آنچه در هيجان ها وجود دارد همراه است
فعاليت هاي خود را از پيش با . را بدست مي دهد كه نسبت به هر موضوع پيچيده اجتماعي حساس است

نسبت به ظرفيت ها و كفايت . در يك نا امني اجتماعي و جهاني زندگي مي كنند. شكست مواجه مي بيند
وعه اين حالت كه با مفهوم مجم. هاي خاص خود شك مي كنند و براي خود و نزديكان خود نگران هستند

اساسي ترين صدمه معنوي است كه به خواهان ها وارد آمده و . اضطراب رواني و اجتماعي نشان داده مي شود
  . تأثير آن در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي آنها انكار ناپذير است

در ديدار با . مل مي نمايددر بيماريهاي مختلف مانند عالمت و هشدار ع "درد   "اين اضطراب كه مانند 
بيماري با ضربه به امنيت . خواهان ها و مالحظه پاسخ هاي آنها به پرسش هاي دادگاه مسلم گرديده است

ابهام در رابطه با سرنوشت زندگي و اينكه . فردي و اجتماعي فرد بطرق مختلف ايجاد اضطراب مي نمايد
لمس اين واقعيت كه عضوي كه برخي از اعمال بدن ممكن است بيماري پيش درآمدي براي مرگ باشد و يا 

عمالً كفايت و هويت شخصي فرد را در معرض تهديد . را كنترل مي نمايد، كاركرد خود را از دست مي دهد
  . قرار داده و اضطراب شديدي در وي پديد مي آورد كه زندگي عادي فرد را دچار اختالالت اساسي مي نمايد

افرادي تشكيل مي دهند كه به سبب ضايعه اي كه به آنها وارد آمده همواره در  خواهانهاي اين پرونده را
اين اضطراب ويرانگر، قوه ادراك و عقل را تحت تأثير خود قرار داده و . انتظار يك رويداد ناخوشايند مي باشند

  . به ارتباط اجتماعي اين افراد صدمه هاي جبران ناپذيري را وارد مي نمايد
ماعي آنان با ديگر افراد جامعه و حتي خانواده مانع گرديده و هر جا كه اخالقاً و يا شرعاً مجبور در تعامل اجت

به اعالم وضعيت خود به ديگران مي گردند، با گونه جديدي از اضطراب و هيجانات روحي ويرانگر نيز روبرو 
  . دمي شوند كه در عدم پذيرش اجتماعي آنان در جامعه و حتي خانواده ريشه دار



  

كه سبب آن آلودگي هاي ويروسي خواهانهاست مانع  "اضطراب پر رنج   "اين عدم تعامل روحي ناشي از  
بزرگي در مقابل تعادل در زندگي خانوادگي و تشكيل زندگي، بقاي نسل و در موارد عديده محروميت از 

نيز تحت تأثير قرار داده و اين اضطراب مانند يك بيماري مسري نهاد خانواده را . حقوق اجتماعي مي گردد
مي تواند در فقدان شرايط صميمانه و محبت آميز و بوجود امدن رفتار خشونت آميز توأم با بي مهري و عناد 

نكته قابل توجه آن است كه در روش هاي درماني و روانشاسي براي مقابله . نقش اساسي و مهمي را ايفا نمايد
ي نمايند كه با توجه به قابل ترميم نبودن منشأ اين اضطراب كه با اضطراب روش هاي مختلفي را توصيه م

كار ساز نبوده و در نهايت عارضه هاي قابل ديدن . همانا آلودگي هاي ويروسي به بيماريهاي خطرناك است
هر دو دسته اين افراد . آن در حاالت مختلف افسردگي و يا معارض شدن فرد با جامعه قابل رؤيت مي باشد

  . يزه هاي انتقال از مسئوليني هستند كه مسبب بيماري آنها شده اندداراي انگ
در چنين شرايطي حمايت اجتماعي و قانوني از اين افراد مي تواند گذشته از تشفي خاطر آنان در ايجاد 

  . روحيه مثبت اجتماعي و اميد به زندگي نقش اساسي ايفا نمايد
ناه آورده اند نتواند اين موقعيت خطير را درك نمايد و تحمل اگر جامعه و مرجعي كه اين نوع افراد به آن پ

اين بار گران را به خود آنان واگذار نمايد، گذشته از تضييع حق بزرگ حمايت اجتماعي از آنان، بستر 
واقعيت آن است كه مرگ همواره براي . مناسبي را براي رشد روحيه هاي معارض با جامعه فراهم آورده است

در تفكر علمي بيماري مرگ زا به هر گونه مرضي كه انتظار مي رود سير . وده و خواهد بودبشر ناگوار ب
پيشرونده اي داشته و در آينده اي قابل پيش بيني به مرگ منجر شود اطالق مي گردد، اما حتي مرضي كه 

و جامعه شناسان بالقوه عالج پذير است، اما در نظر عوام با مرگ قرين است، مي تواند از نظر روانشناسان 
  . مرگ زا باشد

خواهانهاي پرونده به بيماري هايي دچار گرديده اند كه مي توان آنها را مهلك ناميد در اكثر موارد خواهانها 
دچار ) هموفيلي، تاالسمي، دياليزي(به اين بيماري هاي مهلك عالوه بر بيماري ارثي و مادام العمر خود 

ش و علم بر اين اعتقاد است كه از نقطه نظر باليني و عملي، هر فرد مبتال به دادگاه همگام با دان. گرديده اند
  . بيماري هاي مهلك دچار اضطراب دائم است، مگر اينكه قرائني بر خالف آن وجود داشته باشد

غمگيني، بدبيني، احساس شكست، نارضايتي از خود، نارضايتي از ديگران، روحيه انتقام جويي، گرايش به 
تحريك پذيري، كناره گيري، ترديد در اخذ تصميم، بي انگيزگي در تحصيل و كار و فعاليت هاي  خودكشي،

اجتماعي، بي خوابي، خستگي پذيري، فقدان اشتها، كاهش وزرن، اشتغاالت مبهم ذهني، كاهش ميل جنسي، 
سي در خواهانها از عوارض مهم اين آلودگي هاي ويرو.. .. نگرش سياه و سفيد به مسائل زندگي و جامعه و 

  . است كه با شدت و ضعف هاي مختلف خود را نمودار مي نمايد
  :معيارهاي دادگاه در رابطه با تعيين خسارات معنوي هر يك از خواهان ها

در خصوص تعيين خسارت معنوي در همه نظام هاي حقوقي دنيا از جمله موارد ارجاع به كارشناسي خارج 
ان يك شهروند عادي، داراي زندگي اجتماعي با توجه به وضعيت خاص هر بوده و اين قاضي است كه به عنو

لهذا در تعيين خسارت معنوي معيارهاي زير از طرف . زيان ديده مي تواند تعيين خسارات معنوي نمايد
  . دادگاه لحاظ گرديده است



  

داشتن اوالد،  -6 نان آور بودن يا نبودن، -5تأهل،  -4موقعيت اجتماعي ويژه شغل،  -3جنس،  -2سن،  - 1
 -10كاهش يا حذف فرصت هاي ازدواج به دليل آلودگي،  - 9طالق ناشي از آلودگي،  - 8تحصيالت،  - 7

 -12محروم شدن بيمار از خدمات پزشكي به دليل آلودگي،  -11افسردگي روحي و فشارهاي اجتماعي، 
از دست دادن شغل بدليل  -C ،14 احتمال بازگشت بيماري در مورد درمان هپاتيت -13طول مدت بيماري، 

داشتن دو آلودگي  - 17وضعيت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستي،  -16فوت بيمار،  -15آلودگي، 
HCV  وHIV  وHBV  ،تعداد انجام دوره هاي درماني بدون نتيجه و يا منجر به  -18بصورت همزمان
  . نتيجه

ونگي اظهار نظر در رابطه با خسارت معنوي اقدام به دادگاه جهت بررسي وضعيت خواهان ها در رابطه با چگ
  : تحقيق انفرادي از آنها در سه دسته به شرح ذيل اقدام نموده

  . خواهان هايي كه واليتاً اقدام به تقديم دادخواست ضرر و زيان مادي و معنوي نموده اند) الف
  . مادي و معنوي نموده اند خواهان هايي كه اصالتاً اقدام به تقديم دادخواست ضرر و زيان) ب  
خواهان هايي كه به عنوان وراث قانوني اقدام به تقديم دادخواست ضرر و زيان مادي و معنوي نموده ) ج   

  . اند
  : گذشته از مشخصات فردي كامل خواهان ها سئوالهاي دادگاه به شرح زير بوده است

  . ي مصرف نموده استبيمار تحت سرپرستي شما به چه علت خون يا فرآورده هاي خون - 1
آلودگي به اين ويروس در زندگي اجتماعي از جمله تحصيل و همچنين روابط بيمار با مردم چه تأثير  - 2

  منفي داشته است؟ 
آشنايان از آلودگي ويروسي بيمار چه تذثيري در روابط آنها باخانواده   اطالع اعضاي خانواده و دوستان و - 3

  بيمار داشته است؟ 
  ماعي وارده به خواهان ها و بازماندگان تشريح شود؟ چگونگي صدمات اجت - 4
  آيا بعلت آلودگي هاي ويروسي خواهان از خدمات پزشكي محروم مانده است؟  - 5
درصورت آنكه موارد خاصي رابطه وارد آمدن خسارت معنوي به علت آلودگي ويروسي وجود دارد كه  - 6

  . ضرورت دارد دادگاه از آن مطلع شود، بطور خالصه شرح دهيد
پس از بررسي دقيق تحقيقات . در پايان دادگاه از خواهان ها خواسته است مستندات خود را ضميمه نمايند

انجام شده از تك تك خواهان ها دادگاه با بررسي وضعيت خواهان ها ضمن تأكيد مجدد بر اين نكته كه 
د با هدف تشفي خاطر خواهان خسارات معنوي وارد به بيماران اساساً غير قابل جبران است چنانچه ذكر گردي

  . ها در اين رابطه اظهار نظر مي نمايد
 8و  7و  6و  5و  4و  3و  2و  1دادگاه در جهت تدفيق موارد لحاظ شده در ارزيابي از خسارت معنوي موارد، 

را  18و  17و  16و  15و  14و  13و  12را قابل استخراج از پرونده هر يك از خواهان ها دانسته و موارد  9و 
بصورت عمومي مستند به گزارش مركز تحقيقات كبد و گوارش ايران از چگونگي اجراي طرح آزمايشي 

از طرف  Cكه محور تعيين هزينه هاي درماني خواهانهاي مبتال به بيماري هپاتيت  Cدرمان بيماران هپاتيت
ن نيز عضو مركز تحقيقات سازمان پزشكي قانوني نيز بوده است و حتي يكي از اعضاي تيم كارشناسي سازما

در رابطه با بيماران مبتال به ايدز به گزارشات سازمان پزشكي . كبد و گوارش ايران در تحقيق مذكور مي باشد



  

را مستند به شرايط اجتماعي جهان منعكس در مدارك مركز اطالعات ايدز سازمان  11و  10قانوني و موارد 
نامه هاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ملل متحد و در رابطه با داخل كشور به بخش

ايدز و (پزشكي و نهاد رياست جمهوري در جهت كاهش فشارهاي اجتماعي به بيماران آلوده به ويروس 
  . در جامعه بخصوص جامعه پزشكي استوار مي گرداند) هپاتيت

  : رأي دادگاه در رابطه با خسارت معنوي
كشور عمالً معيار و ميزان معيني در رابطه با خسارات معنوي موجود نيست، به  از آنجا كه در قوانين موجود

 477قانون مسئوليت مدني و ماده  11و  5و  3و  2و  1قانون اساسي و مواد  40و  167، 164تكليف اصل 
ب حقوق مدني و سياسي مصو 1966ميثاق بين المللي  2ماده  3قانوني مجازات اسالمي و امعان نظر به بند 

  : حقوق مدني حكم قانون هر كشوري را داشته و اشعار مي دارد 9كه بر حسب ماده  1354سال 
  : هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي شود

تضمين كند كه براي هر شخص كه حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده ) الف
ند كه نقض حقوق بوسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه باشد بوسيله مطئمن احقاق حق فراهم شود و هر ج

  . در اجراي شغل رسمي خود عمل كرده باشد
تضمين كند مقامات صالح قاضيي اداري يا مقننه با هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن ) ب

به مقامات  كشور صالحيت دارد درباره شخص دادخواست كننده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تطلم
  . قضايي را توسعه بدهند

  . تضمين كند كه مقامات صالح، نسبت به تطلماتي كه حقانيت آنها محرز بوشد ترتيب اثر صحيح بدهند) ج
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال (با توجه به متصدي بودن دولت در فعل واقع شده 

عالوه بر خسارات مادي . شده از جمله موارد اعمال حاكميت نمي باشداين نكته كه اعمال انجام )  خون ايران
پيش بيني شده در نظريه سازمان پزشكي قانوني پرداخت خسارات معنوي را در جبران كاهش اميد به 

زندگي، عدم اطمينان به آينده، رنجهاي جسماني و رواني و ترس از آينده موهوم، انزواي اجتماعي، محروم 
ت استفاده از حقوق اجتماعي خاصه در امر تشكيل خانواده و انتخاب همسر، محروميت از شدن و محرومي

حق داشتن فرزند، محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي 
به حكم عقل و قاعده الضرر و ال .. .. هاي ويروسي، محروميت و محدوديتهاي شغلي، لطمات تحصيلي و 

اضرار، قاعده تسبيب و اتالف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسالم و ارزشي كه قرآن كريم 
براي كرامت انساني قائل گرديده است، اگرچه بدليل ماهيت غير مادي برخي از اين خسارات و عدم امكان 

لهذا لزوم جبران . ها  دارد ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجه اي در احقاق حق كامل خواهان
خسارت معنوي را قطعي دانسته و آنجا كه تكليف اجرا نشده دولت در تهيه داروهاي سالم مورد نياز بيماران 

تحقق نيافته دولت بگونه اي زندگي روزانه و عادي ) ناشي از نقص در تجهيزات و امكانات در اختيار دولت(
رزيابي شده حتي با برخي از موارد اضرار معنوي ناشي از عدم شاكيان را مختل نموده كه خسارت مادي ا

با تأكيد به اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر . انجام تكليف مذكور نمي تواند حتي برابري بنمايد
برابر با خسارات مغادي (نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي را 

ديه % 20و ارزش آن را محدود به حداقل ) ده در نظريه سازمان پزشكي قانوني ارزيابي نمودهپيش بيني ش



  

انساني و حداكثر يك ديه كامل اعالم نموده و ضمن تقسيم اساسي خواهان ها از نظر سني به كودك، افراد 
جهان است، با مجرد، داراي همسر و داراي همسر و فرزند كه برگرفته از تجربيات قضايي ديگر كشورهاي 

شغل، تحصيالت، محروميت ها و محدوديتهاي : لحاظ نمودن ديگر مشخصات فردي خواهان ها شامل
اجتماعي و پزشكي، از دست دادن فرصتهاي ازدواج و ضايعه طالق بدليل آلودگي هاي ويروسي كه متكي به 

و ارزيابي گرديده است خسارات مستندات ارائه شده درباره تك تك خواهان ها كه با دعوت زيانديده و حضور ا
  . مذكور را عالوه بر خسارات مادي تعيين مي نمايد

را بر شاخص هاي زير استوار نموده و Cدادگاه تعيين خسارت معنوي خواهان هاي با مشكل الودگي هپاتيت  
وي در صورت وجود مستندات كافي با اثر دادن مشكل خاص مطرح شده اظهار نظر قطعي درباره خسارت معن

  : هر يك از خواهان ها نموده است
  ديه كامل يك انسان % 20سال معادل  18زير  Cافراد آلوده شده به ويروس هپاتيت   - 1
  ديه كامل يك انسان % 30معادل   سال با تحصيالت زير ديپلم  18افراد مجرد باالي  - 2
  ديه كامل يك انسان % 35سال با تحصيالت ديپلم معادل  18افراد مجرد باالي   - 3
  ديه كامل يك انسان % 40معادل   فراد مجرد با مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم و ليسانسا - 4
  ديه كامل يك انسان % 50افراد مجرد با تحصيالت فوق ليسانس و باالتر معادل   - 5
  ديه كامل يك انسان % 40افراد متأهل با تحصيالت زير ديپلم معادل  - 6
  كامل يك انسان ديه % 45افراد متأهل با تحصيالت ديپلم معادل  - 7
  ديه كامل يك انسان % 55افراد متأهل با مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم و ليسانس معادل  - 8
  ديه كامل يك انسان % 65افراد متأهل با تحصيالت فوق ليسانس و باالتر معادل  - 9

  ديه كامل يك انسان % 50افراد متأهل داراي فرزند با تحصيالت زير ديپلم معادل  -10
  ديه كامل يك انسان % 55راي فرزند با تحصيالت ديپلم معادل افراد متأهل دا -11
  ديه كامل يك انسان % 60افراد متأهل داراي فرزند با تحصيالت باالتر از ديپلم و ليسانس معادل  -12
  ديه كامل يك انسان % 70افراد متأهل درااي فرزند با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر معادل  -13

ه شدگان به ويروس ايدز را معادل يك ديه كامل انسان ارزيابي نموده و تأكيد مي دادگاه خسارت معنوي آلود
نمايد، اين خسارت عالوه بر خسارت مادي به خواهان هاي در قيد حيات و در رابطه با فوت شدگان به وراث 

  . قانوني فرد فوت شده از بيماري ايدز پرداخت خواهد گرديد
در رابطه با زيان هاي مادي و . اث قانوني از خسارت معنوي احكام صادرهدادگاه ضمن تأكيد بر بهره مندي ور

قانون مسئوليت مدني را پس از قطعيت اين حكم از آنجا كه در موقع  5معنوي شكات طبق بند آخر ماده 
صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نيست از تاريخ صدور حكم تا دو سال قابل 

  . هي خواهان ها ميداندتجديد نظر خوا
دادگاه دعوي وكيل خواهان ها را در رابطه با اعاده حيثيت خواهانها را با توجه به تنوع راههاي آلودگي 

قانون مسئوليت مدني  11و قسمت اخير ماده  6تا  3بيماران به ويروس هاي ايدز و هپاتيت مستنداً به ماده 
مادي و معنوي ملزم درج آگهي متضمن اعاده حيثيت خواهان وارد و خواندگان را عالوه بر پرداخت خسارت 

  . ها در دو روزنامه كثير االنتشار و مكاتبه با تك تك خواهان ها مي نمايد



  

 Cدادگاه در رابطه با تعلق خسارت معنوي به خواهان هايي كه در آزمايش اليزا آلودگي به ويروس هپاتيت   
آنها منفي اعالم گرديده و  (PCR)بدون مصرف دارو نتيجه آزمايش در آنها اعالم و ابالغ گرديده است اما 

محقق است و عمالً در زمره افرادي هستند كه طبق تحقيق  (PCR)اطمينان بر عدم آلودگي با آزمايش 
هاي علمي استثنا در جامعه آماري آلوده شدگان مي باشند كه بدون درمان معالجه گرديده اند و يا نتيجه 

ليكن عناصر متشكله . از آنجائيكه تعلق خسارت مادي به آنها ممكن نبوده. ادرست بوده استآزمايش آنها ن
تحقق مسئوليت مدني خواندگان نسبت به آنان موجود است و صرف نتيجه آزمايش اوليه تألم خاطري را 

صحت  بوجود آورده كه جبران زيان معنوي را ايجاب مي نمايد، دعوي وكيل آنان در اين بخش محمول بر
يك ديه كامل به عنوان ارش % 10قانون مجازات اسالمي حكم به پرداخت معادل  477تشخيص و وفق ماده 

دادگاه به مراكز آزمايشگاهي سازمان انتقال خون و ديگر مراكز . براي اين گروه از خواهانها صادر مي نمايد
رواني ناشي از انعكاس جواب تشخيص آزمايشگاهي توصيه مي نمايد، براي جلوگيري از صدمات روحي و 

  . آزمايشهاي غير قطعي خودداري و ابالغ پاسخ آلودگي را منوط به اخذ آزمايشهاي تأكيدي و قطعي بنمايد
دادگاه با تأكيد بر اينكه معيار تقسيم خسارت مادي و معنوي براي بازماندگان فوت شدگان طبق قوانين ارث 

اينكه خسارات معنوي مستقيمي كه اطرافيان مبتاليان بر حسب مندرج در قانون مدني بوده و با توجه به 
متحمل شده اند، مورد مطالبه قرار نگرفته تا ) خواه در مورد زندگان خواه در مورد فوت شدگان(زيان وارده 

دادگاه . خود را فارغ از اظهار نظر مي دادند. دادگاه تكليفي براي اظهار نظر در اين خصوص داشته باشد
ر خصوص رفع موانع اجتماعي و شغلي مبتاليان توسط دولت كه مكرراً از طرف وكيل خواهان ها همچنين د

اعالم گرديده خود را فارغ از اظهار نظر، دانسته چرا كه در اين خصوص قانوني در نظام قضايي موجود نبوده و 
ه هاي مؤكد از طرف اگرچه وجود بخشنام. اظهار نظر و تصميم قضايي منوط به تصويب قوانين كشوري است

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين دفتر رياست جمهوري تأكيداتي بر رفع اين موانع گرديده 
اما اين اقدامات فاقد ضمانت اجرايي الزم قضايي بوده و دادگاه تا تعيين و تصويب قوانين حمايتي خاص در 

  . هاي جهان محقق گرديده، مواجه با تكليفي نيسترابطه با آلوده شدگان به ويروس كه در برخي از كشور
  : رأي دادگاه در رابطه با مشكالت درمان احتمالي آينده خواهان ها

دادگاه وفق نظريه پزشكي قانوني در رابطه با افرادي كه اعالم نظر اين سازمان با توجه به نوع بيماري منوط 
قانون مسئوليت مدني مفتوح و همچنين با  5اني ماده به گذشت زمان مي باشد، پرونده آنان را وفق فراز پاي

تأييد سازمان پزشكي قانوني حق پيگيري مجدد را در صورت تغيير شرايط بيماري خواهان ها محفوظ مي 
  . داند

  : رأي دادگاه در رابطه با خواسته وكيل خواهان ها در رابطه با تأمين هزينه هاي دادرسي
اير به محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله با درخصوص خواسته وكيل خواهانها د

توجه به متغير بودن مبلغ ديه كه مبناي كليه خسارات تعيين شده توسط دادگاه مي باشد، واحد اجراي 
. احكام هنگام وصول مبلغ اصل خواسته نسبت به هر خواهان آنرا احتساب و از خواندگان وصول خواهد نمود

تساب هزينه دادرسي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و آئين دادرسي مدني و معيار احتساب معيار اح
 . قوه قضائيه خواهد بود 1378حق الوكاله آئين نامه تعرفه وكالي دادگستري مصوب 

 
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

   



  

   


