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همه ساله اول تا هفتم مرداد به عنوان هفته حمایت از بیماران هموویویو و      

شود؛  مرداد روز م   انتقال خون منته  م  ۹شود که این هفته به  نامیده م 

سال پیش پایه گذاری شد و واقعویوت  ن اسوت کوه            ۰۲سنت  که حدود 

سال پیش متوقف شده و هر  نچه در  ن  ۰۲امتیازات بیماران خاص از حدود 

دوره به درست  به عنوان حمایت این بیماران پیش بین  شده بوود  بودون       

بیماری به حوزه بیماران خاص بدون  4کارشناس  حذف شد. اخیرا با ایزودن 

های این بیماران داده شود. البته کانون هموویویو و         نکه ایزایش  در بودجه

بیماری جدید  خاص هستند  اما متناسب با  ن  باید بودجوه   4تردید ندارد . 

 :۹9این حوزه ایزایش یابد. نامگذاری روز های هوفوتوه حوموایوت سوال                 

 اول مرداد روز سه شنبه  همویی    و پیشگیری از تولد  

  دوم مرداد  روز چهارشنبه  همویی   و ییزیو تراپ  

سوم مرداد  روز پنجشنبه همویی   و پروییالکس   ) کودکان و بوزرگسوا ن    

 تفاوت ها و چالش ها ( 

 جهارم مرداد  روز جمعه  همویی    و نشاط 

 پنجم مرداد  روز شنبه  روز زنان و دختران با اختال ت انعقادی 

 ششم مرداد  روز یکشنبه  پرستاری در همویی   

 هفتم مرداد روز دوشنبه  همویی   و سالمندی  
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 هفته حمايت از بيماران هموفيلي  

 فقدان شادرروان استاد شهرام کرمي 

یک  از خدمت گزاران صدیق و یوهویوم جواموعوه             

جناب آقای شهرام کرمی فخرخر   همویی   ایران   

در اثر ضوایوعوه       آبادی استاد بازنشسته دانشگاه

به رحمت خدا ریتند. کانون هموییو و      59۹9شهریور  51کبدی به در تاریخ 

ایران این ضایعه تاسف بار را به خانواده محترم به خصوص همسر یوداکوار و       

پسران ارجمند و مادر عزیزشان تس یت گفته و برای  ن مورحووم از درگواه          

 . پروردگار یگانه رحمت و برای بازماندگان صبر و بردباری  رزو م  نماید

صدای جوانان هموفيلي بايد 

 شنيده شود 

و سازمان های عضو م    ن در  (WFH) قدرت یدراسیون جهان  همویی  

 ن  است که هر روز برای پیشریوت چشوم انوداز          تعهد رهبران الهام بخش

تالش م  کنند. با این حوال  بسویواری از             " درمان برای همه"   مشترک

سازمان های حام   بیمار تالش م  کنند تا جوانان را در جوامع خود درگیر 

کنند.  نها به خوب  دریایته اند که مشارکت جوانان ضامن بقای  نان اسوت.     

رهبران کنون  یدراسیون و انجمن ها تا ک  م  توانند مسوووولویوت بوزر         

رهبری این سازمان ها را عهده دار شوند؟ یدراسیون جهان  همویی   تاکیود  

دارد بهترین راه برای اطمینان از مویقیت گروه جوانان همویی   این است که 

جوانان را در یک رویکرد تیم  با  ارزش ها  چشم اندازها و اهداف مشوتورک   

یدراسیون و انجمن های م   در یک ارتباط باز و یراگیر  شنا سازیم. ما بایود   

جوانان همویی   را به این باور مهم برسانیم که  نها م  توانند بوا توعویویون        

اهداف کوچک و بزر  در یک یر یند هیجان انگیز و منطبق بوا روحویوات        

خاص جوانان راه های رسیدن به اهداف سازمان را تمرین کنند. بایود بورای      

 نها شرایط  را یراهم  ورد که تجربیات خود را با جوانان دیگر در حوزه های 

م   و بین الم    به اشتراک بگذارند و از داوری های یکدیگر برای بوهوبوود    

یعالیت هایشان بهره مند گردند. ما باید امکان شنیده شدن صدای جووانوان      

همویی   را یراهم  وریم.ما باید به این باور برسیم که صدای  نها متفاوت تور   

است. با چنین باوری م  توانیم سرمایه گذاری خوب  برای رهبوران  یونوده       

یدراسیون و انجمن های م   انجام دهیم. ما باید تالش کنیم که جوانان را با  

مفاهیم رهبری  شنا کنیم .  نان را با رهبران  که م  توانند الهام بخش  نهوا   

 باشند  شنا کنیم و اجازه 
2ادامه مطلب صفحه   

4ادامه گزارش  صفحه   
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ادامه مطلب صفحه يک : 

صدای جوانان هموفيلي... 

دهیم گفت وگو های  نان با رهبران سازمان جاری گردد. باید در جوانان ایون     

انگیزه شکل بگیرد که بخواهند مانند یک  از رهبران سازمان بشوند. رهوبوری      

یک یر یند است و یر یندی که با روش تعامل اجتماع  و بوهوره مونودی از         

ظرییت های نفوذ در ایکار دیگران این انگیزه را در  نان به وجود  ورد که برای 

 رسیدن به هدف مشترک تالش گسترده ای را بنمایند . 

 رهبر چه نقشی در تیم اجرایی دارد؟ 
همه تالش م  کنند که به اهداف خودشان برسند. رهبر متفاوت است رهوبور      

رویکردش هم متفاوت است . هدف مشترک  تعریف م  شود و رهبر تالش م   

کند که همه برای رسیدن به هدف مشترک تالش کنند. تنها شخصیت نیسوت   

که تعیین کننده این است که  یا یک رهبر مویق است یا خیر. شما باید تویوم    

خود را به خوب  بشناسید تا یک رهبر موثر باشید . تصور کنید یک عضو تویوم    

شما موایقت کرده است تا بر روی یک پروژه کار کند و   نرا ط  یک هوفوتوه      

تحویل دهد!  اما دیر م  کند  و نم  تواند کار را تمام کند. اینکوه در حووزه         

جوانان شما به عنوان رهبر گروه چه رویکردی با این موضوعات دارید انعکاس  

از مفاهیم رهبری است . یک رهبر خوب کمک م  کند که اعضوای تویوموش       

مویق شوند. د یل شکست را بررس  و در صورت امکان موانع را بر طورف یوا      

کمک م  کند بر طرف گردد.رهبر خوب  برای جذب اعضای تیم خوود بوایود       

الهام بخش اعتماد به نفس و انگیزه  باشد. باید به نیاز های اعضای تیم حوتو     

نیاز های اولیه  نها توجه کند. رهبر باید درک درست  از دانش  توانای  هوا و       

خواسته های خود داشته باشد  ارتباط و همدل  ارتباط  خیابان دو طریه ای   

است که بسیاری از ریتار  ن برای ج ب اعتماد غیر کالم  است. رهبران خوب  

 هنر گوش دادن  و تمرین این کار را دوست دارند. 

 شما چه درکی از فعالیت های جوانان هموفیلی دارید؟ 

اگر درمان برای همه هدف بوزر   

یدراسیون جهان  همویی   اسوت  

که با تمام نیرو برای تحوقوق  ن     

یعالیت م  کند   هدف یک گروه 

از جوانان همویی   که گورد هوم     

م   یند چه م  تواند باشد؟ شاید 

درگام اول بتوانند این شعار را در   

گروه خود محقق کنند؟  یا هوموه   

اعضای گروه با بیماری همویی و   

 شنای  دارند ؟  یا همه تزریق را یاد گریته اند ؟ ایا همه اعضای گروه با قوانین 

بیمه  شنا هستند ؟ و شاید سوا ت جدی تر و عمیق تر!  یا همه اعضای گوروه   

بیماری خود را پذیریته اند؟  یا  نها توانسته اند متناسب با شرایط خود برناموه  

ریزی خاص برای زندگ  خود بنمایند؟ برنامه های گروه برای دختران و پسران 

چیست ؟ و یا عمیق تر و اجتماع  تر مثل اینکه دیدگاه های گروه نسبوت بوه     

ادامه تحصیل چیست؟  یا به معیار های ازدواج یکر کرده اند ؟ همه این ها م  

تواند در تشکل های جوانان همویی   مورد بررس  قرار گیرد و زمینه های  زم 

 برای  موزش در این حوزه ها از طرف سازمان مهیا گردد.

گروه های جوانان همویی   م  توانند بر اساس عالیق هنری شکل بگیرند ایون  

اقدام م  تواند به ارایه برنامه های هنری برای جامعه همویی   بیانجامد. عرصه  

متشکل شدن جوانان  نقدر وسیع و گسترده است که جوانان م  تووانونود بوا       

 سالیق و عالیق خود این گروه ها را تشکیل دهند .

یک  دیگر از حوزه های یعالیت جوانان همویی   مشارکت در یعوالویوت هوای       

داوط بانه برای حمایت از موسسه است . پیوند جوانان همویی   بوا جووانوان         

داوط ب نیکوکاری یرصت ارزشمندی برای یعالیت در گروه های متشک   است 

که هدف مشخص و معین برای حمایت از بیماران و ترویج شعارهای موسسه را 

 دارند. 

 سرن پایانی 

انجمن های م   نباید یرصت متشکل نمودن جوانان همویی و  را از دسوت         

بدهند. باید راه  شنیده شدن صدای  نان را هموار نمایند. یراموش نکنیوم!ایون      

 . جوانان رهبران یردای انجمن های همویی   است

 احمد قویدل                                                                                                          
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مرداد  51شنبه  1جشن با شکوه بیماران همویی   و خانواده های  نان در روز 

به مناسبت هفته حمایت از بیماران همویی   به همت دیتر نماینودگو     59۹9

کانون همویی   ایران در خراسان جنوب  و با حضور مودیور عوامول کوانوون           

همویی   ایران در تا ر میالد ارتش برگزار گردید میهمانان ویژه این موراسوم     

معاونت محترم توسعه منابع استانداری معاونت محترم درمان دانشگاه عو ووم     

پزشک  کارشناس محترم دیتر امور اجتماع  استانداری  مدیرکل محترم بنیاد 

های دیاع مقدس  مسوولین  مسکن  معاونت محترم اداره کل حفظ  ثار و ارزش

محترم ادارات و بانک ها  خیرین و هنرمندان استان  و کشوری بودند. در ایون   

جشن باشکوه جناب  قای دکتر ضیای  مسوول کانون همویویو و  خوراسوان        

جنوب  ضمن خیر مقدم به مسوولین و خانواده های همویی   در مورد بیماری 

همویی   سخنان  ایراد نمودند و سپس معاونت محترم استانداری و موعواونوت    

محترم درمان دانشگاه نماینده محترم کانون همویی   و مدیرعامل موحوتورم      

کانون همویی   ایران به ایراد سخنران  پرداختند. در ادامه برنامه های شواد و     

متنوع )از قبیل موسیق  پاپ  استند  پ کمدی  شعبده بازی و تق یود صودا(     

 برای حاضرین ارائه گردید و کیک تولد  نفر از خانواده های همویی   به دست 

قویدل و گروه  از کودکان همویی   بُرش خورد و این عزیزان کادوی توولود     

خود را به عنوان یادگاری دریایت نمودند. در پایان مراسم به همه خانواده های  

 همویی   حاضر سالن هدیه ای  به رسم یادگار اهدا شد. 

 مراسم پس از صرف نهار به پایان رسید.  

 

 جشن هفته هموفيلي در استان خراسان جنوبي

 با همکاری بي نظير داوطلبين  

 دفتر نمايندگي 

سيستان و 

 بلوچستان 
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پنجمین روز از هفته حمایت با نام همویی   و زنان با اختال ت انعقوادی بوا     

حمایت مال  شرکت  ریوژن یارمد و با همکاری انجمن امداد سورطوان بوا        

مدیریت سرکارخانم قهرمان  در مرکز درمان جامع همویی   ایوران بورگوزار      

 ز  نجائیکه بیماران همویی   و سایر اختال ت خوونوریوزی دهونوده        .گردید

تمرکز موضوعات درمان  خود را در حوزه های خونریزی و مشکالت مرتبط با 

بیماری همویی   قرار داده اند و از سایر موضوعات سالمت دورموانوده انود        

کانون همویی   ایران تالش م  نماید تا توجه بیماران و درمانگران را به سایر 

موضوعات از جم ه توجه به یشارخون  دیابت  ایزایش وزن  پوک  استوخووان   

دیتر مرکزی  در پنجمین روز از هفوتوه حوموایوت از           و ...... را ج ب نماید. 

بیماران همویی   کارگاه  موزش  با عنوان خودمراقبت  و پویوشوگویوری از          

 .سوووورطووووان سوووویوووونووووه را بوووورگووووزار نوووومووووود                       

در ابتدا این کارگاه یی م  با همین عنوان به نمایش گذاشته شد.  دکتر شیخ  

ا سالم پزشک اجتماع  طب پیشگیری پس از نمایش یویو وم  مووزشو           

اعالم رسمی توضیحات کامل تری را ارائه نمودند. براساس اظهارات ایشان و 

خانم یک نفر مبتال به سرطان سینه مخی   51الی  8آمار جهانی از هر 

همچنین ایشان توجه شرکت کنندگان را به اقدام به موقع و سوهوم   .  باشند

با ی مویقیت در تشخیص به موقع را جهت درمان معطوف نمودند. در ایون    

کارگاه ضرورت خودمراقبت  که شامل معاینه شوخوصو  سویونوه  انوجوام             

 سونوگرای  و ماموگرای  بعد از سن چهل سالگ  را به شرکت کنندگان 

 

 پنجمين روز هفته هموفيلي  تصاويری از گراميداشت هفته حمايت 

 روز زنان و دختران با اختالالت انعقادی 
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یاد  وری نمودند. ایشان نقش  موزش را در پیشگیری از سرطان بسیار موهوم      

دانسته و شرکت زنان و دختران را در این نوع برنامه های  مووزشو  ضوروری      

در این کارگاه بعد برگزاری ج سه  موزش  بورای عومووم شورکوت            .دانستند

کنندگان با حضور ارزشمند دکتر خالق نژاد متخصص جراح عموم  این امکان 

میسر گردید تا شرکت کنندگان در این برنامه مورد معاینه پزشک  قرار گریتوه  

بر اساس همین و در صورت نیاز به درمان به پزشکان متخصص ارجاع شوند.   

مورد نخیخاز بخه         4مورد شرکت کنندگان مورد معاینه  15معاینات از 

کانون همویی   ایران ضومون     پیگیری و مراجع مجدد به پزشک داشتند.  

تشکر و قدردان  از شرکت  ریو ژن زیست دارو که در سایه مسوولیت اجتماع  

یرصت برگزاری این کارگاه  موزش  را برای زنان مبتال بوه انوواع اخوتوال ت         

انعقادی یراهم  وردند  یاد  وری م  نماید با توجه به انتخاب تصادی  شرکوت  

درصد از جامعه انتخوابو  زنوان و         59کنندگان و نتیجه حاص ه  اینکه حدود 

دختران با اختال ت انعقادی مشمول پیگیری مجدد شده اند  مار قابل توجه  

 اسووت.اموویوودواریووم ایوون بوورنووامووه هووای  موووزشوو  تووداوم یووابوود.                     

در این گفت وگوی ت ویزیون  تاکید نمود وقت  ن رسیده اسوت    احمد قویدل 

که جامعه بین الم    برای این جنگ جدید قانون بنویسد. در جونوگ هوای         

کالسیک حقوق مردم غیر نظام  به صورت کو و  و حوقووق کوودکوان و               

سالخوردگان و بیماران بر اساس قوانین بین الم    م  بایست رعایت شوود و    

دولت های  که این حقوق غیر نظامیان را درجنگ ها مراعات نم  کنونود بوه      

عنوان جنایتکار جنگ  شناخته م  شوند و مرتکبین این جنایات تحت تعقیب 

قرار م  گیرند. اما در یر یند تحریم دقیقا غیر نظامیان هدف قرار م  گیورنود.    

چه کس  مسوولیت مع ول شدن کودکان همویی   را در اثر عدم دسترس  بوه  

آمریکا یک دروغ بزرگ می گوید: دارو تخرخریخم     دارو را قبول م  کند؟ 

خزانه داری  مریکا به این اعالم ایتخار م  کند! اما این اعالم ها یقوط   نیست!  

یریب ایکار عموم  جهان را هدف قرارداده است . دارو کا  است و برای خرید  

کا  ایران نیازمند سیستم بانک  و رابطه برای انتقال ارز دارد ول  بانک هوا را    

تحریم م  کنند! راه ارتباط را م  بندد و مدع  تحریم نبودن دارو م  شونود.   

متاسفانه اروپا در برابر این اقدامات غیر انسان  یقط اظهار تاسف م  نوموایود.    

اظهار تاسف کای  نیست باید راه دسترس  بیماران را به دارو و توجوهویوزات         

پزشک  باز کنند.بخش مهم  از در  مد های کشور ما به نفت وابسته اسوت .     

دولت باید ارز در اختیار داشته باشد که برای بیماران دارو تهیه کند ایون کوه     

مثل روز روشن است!  مریکای  ها نفتکش ایران  را شبانه روز تعوقویوب مو         

نماید و تالش م  کند یروش نفت ایران را به صفر برساند. بعد م  گویند دارو  

تحریم نیست!! بعد از این گفت گو خبرنگار ت ویزیون استرالیا با بیماران گفت و   

گو نموده و مستندات موجود را عینا مشاهده و با یک  از کودکان همویی و  و    

 مادرش و همچنین با یک  از بیماران بزر  سال  نیز گفت و گو کردند.

مصاحبه مدير عامل کانون با خبرنگار تلويزيون 

 استراليا در رابطه با تحريم های غير انساني  آمريکا  

4روز زنان و دختران با اختالالت انعقادی  ادامه مطلب ص   
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دوازدهمین ج سه شورای مرکزی شبکه م   موسسات نیکوکاری و خیریه کوه  

کانون همویی   ایران عضو  شبکه و مدیر عامل کانون  از اعضوای شوورای           

واقع در موحول    59۹9مردادماه  54مرکزی  ن شبکه است  روز دوشنبه مورخ 

کانون اسالم  انصار با حضور اعضاء شورای مرکزی و دکتور عو و  ربویوعو            

سخنگوی محترم دولت و دستیار ارتباطات اجتماع  رئیس جموهوور بورگوزار       

در ابتدا رئیس هیات مدیره شبکه )خامنوی( ضمن تشکر از قبول دعوت .گردید

و حضور ایشان در ج سه شورای مرکزی توضیحات  را از چگونگ  و چورائو        

تشکیل گیری شبکه از ابتدا تا کنون ارائه نمودند و در ادامه مدیرعامل شبوکوه   

)ییروزه صابر( با بر شمردن اهداف و مأموریتهای شبکه و تمرکز  ن بر روی سه 

محور اص   )مدیریت حوادث غیرمترقبه  ترویج کارداوط بانوه و قووانویون و            

مقررات سازمان های غیردولت (  بر لزوم همکاری دولت با سازمان های موردم   

نهاد به موجب تحکیم یک  از سه ض ع توسعه اجتماع  در کشور توأکویود و        

دکتر ربیع  در ابتدای سخنان خود ضمن تشکور از    .خواستار تقویت  ن شدند

دعوت بعمل  مده و ابراز خرسندی از تشکیل چنین شبکه ای درکشوور بوه         

عنوان یک  از میانج  های اجتماع  میان دولت و سازمان های غویوردولوتو       

خواستار تعامل و ارتباط بیشتر سازمان های مردم نهاد با دولت بوده و بر ایون    

نکته تأکید داشتند که دولت به تنهای  قادر به حل معضالت اجتماع  درکشور 

نبوده و اجماع های ایق  و عمودی تاکنون مویق به حل مسائل و مشوکوالت     

موجود نشده و راه حل را تنها در اجماع شبکه ای و پرداختن به حل مسائل و   

  .مشکالت امنیوتو  کوه بور سور راه تشوکویول  نوهواسوت خووانودنود                            

درادامه اعضاء شورای مرکزی ضمن بحث و تبادل نظر  برخ  از مسوائول و         

 :مشکالت موجود بر سر راه سازمان های مردم نهاد را اینگونه بویوان کوردنود      

نگاه امنیت  به سازمان های غیردولت   غیرانتفاع  و غیرسیاس  و مشکوالت   -

 مووووجوووود در مسووویووور ثوووبوووت و تووومووودیووود موووجووووز                          

 پیوشونوهواد تشوکویول شوورای عوالو  کوودکوان در سوطو  دولوت                              -

رسیدگ  به مسائل و مشکالت مع ولین که در سالهای اخویور بوا توورم و            -

 مشوووکوووالت مووووجوووود چووونووودیووون بووورابووور شوووده اسوووت.                    

توجه به قانون سازمان های مردم نهاد و نگاه نظم دهو  اجوتومواعو  کوه            -

 جایگزین نگاه توسعه اجتماع  درکشور شده است.

رویکرد غ ط دولت به توسعه اجتماع  و نداشتن برنامه راهبردی برای ط   -

 کردن این مسیر 

عدم همکاری دولت )استانداری  یرمانداری  دهیاری ....(با سازمان های    -

غیردولت  و موسسات خیریه ای که در جهت توسعه پایدار در مناطق گام برم  

 دارند

عدم توجه دولت و نظام حاکمیت  به سازمان های غیردولت  و پیشنهاد  -

واگذاری بخش  از وظایف دولت )تدوین قوانین و مقررات سازمان های مردم 

 )نهاد به دانشگاه و مراکز مرتبط

دستیار ارتباطات اجتماع  رئیس جمهور در انتهای ج سه ضمن قول بررس  

پیشنهادات  مسائل و مشکالت مطرح شده از سوی اعضاء شورا از اینکه 

نهادهای مدن  و توجه به ظرییت های موجود در میان  نها در برنامه های 

راهبردی و عم یات  هیچ دولت  نبوده ابراز تأسف نموده و مرتبط نمودن 

نهادهای سیاس  با نهادهای مدن  و  سیب پذیر نمودن  نها در این مسیر از 

اشتباهات  دانست که در چند ساله اخیر در کشور رخ داده و باید با تغییر 

 .رویکرد نسبت به اصالح  ن گامهای موثر و اساس  برداشت

 دوازدهمين جلسه شورای مرکزی شبکه ملي موسسات نيکوکاری و خيريه  با حضور 

 دکتر علي ربيعي سخنگوی محترم دولت و دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور 
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احمد قویدل  در گفتگو با خبرنگار مهر  ضمن تاکید بر اینوکوه موا راه حول           

پیشنهادی برای عبور از بحران داروی  بیماران همویی   داریم  گفت: متاسفانه  

اطالع رسان  های کانون همویی   ایران در حوزه مشکالت دسترس  بیومواران   

به دارو تا کنون منجر به تحول قابل لمس  نگردیده است. این در حال  اسوت     

که تردیدی وجود ندارد که وزارت بهداشت به وظایف خود در این حوزه عمول  

 .کرده و داروهای بیماران همویی   از طرف سازمان غذا و دارو تامین است

وی ایزود: متاسفانه این سازمان های بیمه گر هستند که عم کرد مالو   نوهوا       

شفاف نیست و بده   نها به مراکز داروی  و عدم پرداخت این بده  ها مجووز  

اقدامات غیر انسان  گردیده که دارو در انبار شرکت پخش باشد و بیمار به  ن   

 .دسترس  پیدا نکند

سخنگوی کانون همویی   ایران در ادامه گفت: ما مکررا این مشکل را اطوالع     

رسان  م  کنیم  اما اساسا مسوو ن ذی ربط از قرار برایشان مهم نیست کوه    

چگونه سرنوشت یک کودک به خاطر ط بکار بودن یک  و بدهکار بودن دیگری 

 .مع ول شود. واقعا تک یف شهروند ایران  و حقوقش چیست

وی ایزود: بهداشت و درمان از حوزه های حاکمیت  است و اینکه به سوادگو       

یک شرکت پخش که به اعتراف خودشان سود ناچیزی هم از این داروهوا بوه     

دست م   ورد دارو را به ع ت بده  حبس م  کند واقعا با چه منطق  توجیه 

 .م  شود

قویدل گفت: در حال حاضر یک  از داروخانه های مهم کشور که از پشوتووانوه     

مال  خوب  هم برخوردار است چنودیون روز اسوت در          

 ۰مشهد سهمیه داروی  اش تحویل نم  شوود  چوون         

می یارد بده  به یک شرکت پخش دارد. وقت  چونویون       

داروخانه بزر  و دارای پشتوانه مال  محکم به سوادگو    

مورد تحریم شرکت پخش قرار م  گویورد  سورنووشوت        

داروخانه های دیگر که گردش مال   نها یک دهوم ایون     

  .داروخانه هم نیست  کامال روشن است

وی ادامه داد:  خرین ارزیاب  ما از استان های مخت ف حکایت از  ن دارد کوه     

در استان های  ذربایجان غرب    البرز  خراسان رضوی  قزویون  کوردسوتوان        

کرمانشاه  همدان   گیالن  کهگی ویه و بویر احمد  سیستان و ب وچستان یک یا 

دو ق م از داروهای بیماران همویی   در دسترس نیست و در استان های دیگور  

داروهای موجود هم وضعیت طبیع  ندارد و دسترس  از نظر مقداری کواهوش   

یایته است. جالب توجه  ن است که سهمیه های داروی  با همان نسبت قب و    

 توسط وزارت بهداشت اختصاص م  یابد اما عمال این شرکت های پخش 

هستند که ط بکاری را مجوز ورود به حوزه های حاکمیت  کورده انود و در           

سخنگوی کانون همویی   ایران در    .دسترس  بیماران به دارو اخالل م  کنند

پاسخ به سوال خبرنگار مهر  مبن  بر اینکه نقش تحریم های غیر انسان   مریکا 

و متحدانش در این مشکالت چیست  گفت: در ظاهر عمال موضوع به توحوریوم     

های  مریکا مربوط نیست  چون داروهای بیماران همویی   عمال در ایران و در   

انبارهای شرکت های پخش دارو است. اما اساسا نم  توان منکر شود   

که یشارهای حوزه تحریم برای محدود کردن یروش نفت ایوران بور     

تمام حوزه های زندگ  مردم یشار وارد م  کند. خزانه داری  مریکوا   

در حال  که برای یریب ایکار عموم  دائما تب یغ م  نموایود دارو و       

تجهیزات پزشک  در زمره اقالم تحریم نیست اما با تحریم بانک ها و   

بستن راه مباد ت بانک   عمال مردم ایران از دسترسو  بوه دارو و         

درمان محروم م  نماید. ب  تردید اثر این محدودیت ها در تحرک های موالو     

 دولت هم تاثیر گذار است و م  تواند در حوزه های مخت ف اثر منف  بگذارد

قویدل در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبن  بر اینکه شما چه راه حو و      

برای حل مشکالت داروی بیماران دارید  ایزود: به اعتقادما دولت م  بوایسوت      

 .اقدام را  برای حل این بحران دردستور کار قرار دهد 55

دولت م  بایست با همکاری سازمان های مردم نهاد و مردم تحوریوم   نرست، 

های غیر انسان   مریکا و متحدانش را در حوزه های دارو و تجهیزات پزشوکو    

 به صورت گسترده ایشا کند. دادستان  کشور م  بایست سازمان های 

 چالش ها و راهکارهای  تامين داروی بيماران هموفيلي

به اعتقاد کانون  دولت 

اقدام را   ۱۱مي بايست 

برای حل اين بحران 

 .دردستور کار قرار دهد
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در غرفه  شرکت سامان داروی هشنم 

8توليد کننده داخلي فاکتور   
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مردم نهاد را در رابطه با گفتگو با شبکه های خارج  ع یه تحریم هوای غویور      

انسان   مریکا نه تنها  زاد بگذارد ب که ترغیب نماید. یعالیت رسوانوه ای      

ع یه تحریم مخاطبش شبکه های رسانه ای بیگانه است. یایده ای نودارد   

ما در رسانه های خودمان این تب یغات را انجام دهیم  تحریم تجوهویوزات    

پا یشگاه خون و دیگر تجهیزات  زمایشگاه  و یا تحریم سازموان هوای     

بیمه باربری بین الم    عمال حت  حمل و نقل دارو را به مخاطوره مو      

 اندازد. 

دولت م  بایست در یک اقدام یوری مطالوبوات توموامو         راهکار دوم، 

دانشگاه های ع وم پزشک  کشور و داروخانه های تحویل دهنده دارو را     

استعالم و ارزیاب  نماید و امکان تسویه بده  های جاری سازموان هوای     

  .بیمه گر به مراکز درمان و داروخانه ها را یراهم بیاورد

کانون همویی   ایران اعتقاد دارد کنترل مصرف اصوولو      راهکار سوم، 

دارو و همچنین ج وگیری از خروج دارو از چرخه توزیع  جمع  وری پوکه 

های داروهای مصری  است. داروخانه یقط با ارائه پوکه همان داروی  کوه   

 .به بیمار تحویل م  دهد  داروی جدید به بیماران تحویل نماید

اساسا هیچ داروی  نباید انحصاری در کشور باشد  وجود راهکار چهارم، 

انحصاری دارو امکان کنترل دولت را برای ریع مشکالت از بین م  بورد.    

حداقل م  بایست دو منبع یعال تامین هر داروی  طرف قرارداد دولت باشد در 

  .غیر این صورت یقط این شرکت ها به دولت سیاست تحمیل م  کنند

اشاره کرد و ایزود: همانظور که دولت به سادگو  از توولویود          راهکار پنجم  

داخ   حمایت م  کند  داروی تولید داخل به راحت  تحت پوشش بیمه قورار  

م  گیرد   به کارخانه های تولیدی دارو صدها امتیاز م  دهد و حت  قوانوون     

تصویب م  کند که داروی دیگری از خارج وارد نشود  تولید کننده داخ   هم 

باید مالحظه کشورش را بکند. عرضه دارو معادل قیمت داروی خارج  اساسوا   

 .خارج از انصاف است

واقعویوت ایون      راهکار ششم 

است که دولت برای داروهوای  

بیماران خاص یارانه م  دهود.  

بردن بودجه دارو از این جیوب  

به  ن جیب و اینکه بیموه هوا     

یارانه دارو م  دهند  یقط یک 

ادعای تو خال  اسوت. خوارج      

کردن داروهای بیماران صعوب  

العالج از یهورسوت داروهوای      

مشمول قاچاق اساس خوالف    

قووانووون تشوودیوود مووجووازات      

قاچاقچیان است. مصوبه هیوت  

باید باطل گردد و در تمام  مبادی مورزی کشوور خوروج          ۹۹وزیران در سال 

داروهای بیماران کنترل شود و دارو به همراه مسایر باید تعریف و معری  نواموه   

هوزار    4۲۲های ضروری برای  ن صادر شود. در حال حاضر داروهای  با قیمت  

تومان  یک می یون تومان و دو می یون و پانصد هزار تومان  دولت رایگوان بوه     

  .بیمار م  دهد و خروج  ن از کشور قاچاق نیست

این است که اگر اصل بر این باشد که هرچه در داخل تولید مو   راهکار هفتم 

شود دولت باید بخرد  این مصوبه با برگزاری مناقصه خرید دارو منایوات دارد.    

م  بایست مقررات برگزاری مناقصه برای خرید دارو توسط دولت تغییر و در     

ساختار  ن تجدید نظر شود. دولت یا باید سهمیه معین  از تولیدات داخ   را با 

قیمت مصوب بخرد یا تولید کننده داخ   هم در مناقصه شرکت کند و وقوتو    

برنده نیست حق شکایت ندارد. هم مناقصه برگزار کردن و هم اجبار دولت برای 

  .خرید محصو ت شرکت های داخ   دو امر کامال متفاوت است

این است که برای مشارکت عاد نه تولید کنندگان داروهوای    راهکار هشتم  

پالسمای  در مناقصه های وزارت بهداشت مالک برنده شدن در مناقصه ها ارائه 

قیمت سه محصول قابل تهیه از پالسما قرار گیرد تا شرکت های ایران  امکوان  

 شرکت عاد نه در مناقصه ها را داشته باشند. 

 چالش ها و را هکار های  تامين دارو های بيماران هموفيلي ...

7ادامه مطلب صفحه    
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ادامه مطلب در صفحه 
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در شرایط کنون  بازنده بودن این شرکوت  

ها در مناقصه از قبل روشن است. بررسو     

سال اخیر م  توانود    1اسناد مناقصه های 

 1راهنمای خوب  برای اجرای راهکار های 

  .باشد 9و 

وزارت بوهوداشوت در اداره        راهکار نهم، 

مدیریت بیماری ها و پویوونود   بوانوک            

اطالعات  از بیماران خاص دارد که توسوط  

کارشناسان دانشگاه ع وم پزشک  در سراسر کشور به روز رسانو  مو  شوود.        

مالک شناسای  بیماران باید این بانک قرار گیرد و سال هاست قرار است ایون    

بانک اطالعات  به سازمان های بیمه گر مرتبط شود ول  تا کنون مرتبط نشده 

است. سازمان های بیمه گر در یک اقدام غیر کارشناس  از بیماران  زموایوش      

جدید م  خواهند. این در حال  است که به ع ت تحریوم هوا کویوت هوای             

 زمایشگاه  در دسترس همه  زمایشگاه ها نیست و از  ن مهم تر برای انوجوام   

روز  دارو تزریق نکند و یک سفر هم بوه توهوران          5۲این  زمایش بیمار نباید 

 بیاید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدام  نابخردانه است

وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گور از زنوجویوره یوعوال             راهکار دهم، 

خریداران دارو در جنب داروهای تخصص  مط ع هستند. تحت نظر قرار گریتن  

این مراکز به سادگ  خریداران دارو و ارتباط  نها با قاچاق قابول شونواسوایو         

هستند. متاسفانه هیچ اقدام  در این رابطه انجام نم  شود. پناهندگان ایغوان    

یک  از مشتریان حاشیه داروخانه ها هستند. دولت مک ف است تا وقتو  ایون      

پناهجویان به هر دلی   در ایران هستند به  نها خدمات داروی  بودهود و از         

کمیساریای پناهندگان  سازمان م ل تقاضای بودجه نماید. ایون ایوراد یوک           

  .مشتری  ماده برای بیماران نیز هستند

این است که بودجه های دارو در حوزه سازمان های بیمه گور  راهکار یازدهم 

و دانشگاه های ع وم پزشک  م  بایست نشان دار شود و قاب یت بررس  دیووان  

محاسبات را داشته باشد و هر نوع انحراف در هزینه شدن این بودجه ها تخ ف 

 .محسوب گردد

وی در پایان تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد حوزه سالمت به خصووص در     

حوزه بیماری های خاص تا  نجا که من مط ع هستم  ماده همکاری با مراجوع  

ذی ربط برای سیاست گذاری های جدید حل این بحران ها هستند. حوداقول    

انتظار ما از سازمان های بیمه گر و مراجع نظارت  این است نظر خود را درباره 

راه حل های پیشنهادی کانون ارائه نمایند. مسوولین باید این باور را داشوتوه      

باشند که بدون سازمان دادن همکاری گروه های ذی نفع امکان مهار بوحوران   

 های جدی در حوزه دارو میسر نیست.

خانواده از کودکان تحت پوشش این طرح در  5۲یک جشن شاد با حضور تعداد 

دیتر نمایندگ  کانون در استان  خوزستان برگزارگردید. در ابوتودای بورنواموه         

یرمهای نظر سنج  از این طرح به والدین داده و جهت  ن تکمیل راهنوموایو     

شدند. این یرم به همت تهمینه س یم  سر پرستار درمانگاه جامع همویویو و      

ایران تهیه شده بود. در این برنامه غفاری کارشناس ارشود بویومواران خواص           

معاونت درمان دانشگاه  مهمان دیتر  بودند که مدیر دیتر پس از معری  ایشان 

دهه زحمات و تالشهای صادقانه و دلسوزانه  ایشان برای  ۰به حضار   از بالغ بر 

بیماران خاص استان قدردان  نموده و مورد تشویق  قرار گریتند. سوپوس در        

مورد نحوه اجرای طرح و یرمهای ثبت تزریقات و نظرسنج  ها و تشکیل گروه 

در یضای مجازی برای والدین توضیحات  به ایشان ارائه شد پس از  ن  خوانوم   

غفاری درباره این طرح و حمایت های وزارت بهداشت از این طرح و همچنیون  

ضرورت توجه والدین به درمان پیشگیرانه و استفاده از این یورصوت طوالیو          

درجهت حفظ سالمت یرزندان برای والدین سخن گفتند. در پایان از تالشهوای   

کانون برای بیماران خصوصا اجرای برنامه های  موزش  و ارتباط موثر با اعضای 

کانون قدردان  نموده و با خبر خوش ایتتاح واحد ارتوپدی در بیمارستان بقای  

سخن خود را پایان دادند. پس از  ن از  قای صالح  پدر یک  از کودکان و از   ۰

ایراد برتر این طرح خواسته شد که از بازده طرح برای یرزندش بورای دیوگور        

برنامه با اجرای دو مسابقه شاد بین کودکان و والدین و   .والدین صحبت نمایند

 .اهدای جوایز به ایشان ادامه و با پذیرای  ناهار و عکسهای یادگاری پایان یایت

احمدبختیاری زاده عضو محترم هیات مدیره منتخب و  جواد دست ایکن عضو  

محترم هیات منتخب بازرس  کانون از استان خوزستان  و همچنیون سورکوار      

 خانم س طانیان از منتخبین بیماران در این برنامه شرکت داشتند.

 چالش ها و راهکار ها  ...

  8ادامه مطلب  صفحه   

(1398سومين روز هفته هموفيلي )  

روز هموفيلي و پروفيالکسي  در خوزستان    
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مدیر مرکز درمان جامع هموویویو و      ع   رضا عزیزی سراج   در این مراسم 

ایران  ضمن خیر مقدم به پرسنل مرکز درمان جامع و تبریک روز پوزشوک از     

دبیر کمیته ین  مرکز محمد جاذب  در خواست نمودند که مراسم را ایوتوتواح    

نمایند. جاذب  ضمن تهنیت روز پزشک به ک یه پزشکان مرکز حضوور دکوتور       

عالء را در مراسم را ایتخاری بزر  دانسته و تاکید کردند اینکه م  توانیوم از    

سال خدمت تج یل بنماییم بسیوار   11پزشک  انسان دوست و دانشمند بعد از 

خرسند هستیم.  استاد یریدون عالء نیز در سخنان کوتاه  ضمن توقودیور از       

پزشکان مرکز به خصوص دکتر بقای  پور . دکتر با هووش از توالش هوای             

ارزشمند پزشکان در این مرکز قدردان  نمودند. ایشان تاکید نمودند که حقوق  

مراکز خیریه به پزشکان در مقابل خدمات  نان خی   کمتر از مراکز دیوگور و     

انعکاس  از تعهد  نان نسبت به بیماران است . مدیر عامل کوانوون نویوز در            

سخنان  ضمن ابراز خرسندی از اینکه پس از سالها در روز پزشک در کونوار       

استادعال هستیم از خدمات ارزشمند ایشان به کشور قودردانو  نوموود. وی            

همچنین از اینکه برای اولین بار مراسم  امکان تقدیر از پزشک بورجسوتوه و      

داوط ب مرکز سرکار خانم دکتر بهنوا یراهم  مده است ابراز خوشحال  نمودند. 

در ادامه این مراسم مدیر عامل کانون ضمن تقدیم سبد گ   به استاد عالء روز 

پزشک را به ایشان تبریک گفتتند و از ایشان و دبیر کمیه یونو  مورکوز در           

خواست نمودند که در اهدا تقدیر نامه و گل و همچنین قواب عوکوس هوای         

خوشنویس  شده از اشعار یردوس  به پزشکان مرکز همکاری نمایند . در پایان  

این مراسم کیک  که به مناسبت روز پزشک تهیه شده بود توسط استاد عال و   

مسوول ین  درمانگاه بریده شد و از حاضرین پذیرای  گردید.  زم به ذکر است 

شرکت  ریوژن یارمد هم کیک  مناسب روز پزشک مزین به  رم این شرکت به 

 این مرکز ارسال نموده بودند که شایسته تشکر است. 

مدیران دیاتر نمایندگ  سراسر کشور به مناسبت این روز از خدمات پزشوکوان   

یعال در حوزه همویی   با تقدیم گل و شیرین  قدردان  نمودند. در تهران نیوز   

پریسا حاتم  مدیر مددکاری دیتر مرکزی با حضور در بیمارستان امام خمین  

) ره ( و بیمارستان کودکان مفید از خدمات و زحمات ارزشمند پزشکان ایون      

 دو مرکزمهم خدمت به بیماران همویی   در تهران قدردان  نمودند. 

 زم به ذکر است اساتید ارجمند  دکتر غالمرضا توگه و دکتر پیمان عشوقو      

ریاست این دو مرکز مهم  بیمارستان   و دکتر کتایون کریم  مدیر درمانوگواه   

 همویی   بیمارستان امام خمین  )ره ( را عهده دار هستند. 
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ساله یک تجربه  44تا  54زنان 
 مشترک دارند

 دوران یائسگی

یائسگ  به معنای پایان تخمک گذاری ماهانوه  

 زنان و بارداری طبیع  است.

 این دوران را نم  توان نادیده گریت چرا که:

بر مغز   استخوان ها   ماهیچه ها و ق وب اثور     

 م  گذارد.

سبب گرگریتگ    اضطراب و مشکالت در خواب م  شود. بعض  ها دچار ب   

اختیاری ادرار و خشک  واژن م  شوند و عجیب نیست که اغ ب زنان تمایول  

به رابطه جنس  را از دست م  دهند. همه این اتفاقات به دلیل هوورموونو        

است به نام استروژن  وقت  سن زنان با  م  رود کمتر ایون هوورموون در          

 بدنشان ترش  م  شود.

 دو زن را نم  توانید پیدا کنید که دوران یائسگ  کامالً مشابه  داشته باشند.

هر کس تجربه متفاوت  دارد عوارض مخت ف و حت  زمان متفاوت   بعض  ها 

سالگ  نا منظم شدن قاعدگ   41زودتر به این دوران م  رسند حت  قبل از 

در زنان  که قاعدگ  شان مرتب بوده م  تواند یک  از حالت های قوبول از       

 یائسگ  باشد.

تا زمان  که قاعدگ  یک سال کامل متوقف نشده نم  توان گفت یوائسوگو     

 شروع شده است.

 ورزش و تغذیه سالم م  تواند عوارض این دوران را تخفیف دهد.

 مردها و اساسا موجودات  که چرخه تخمک گذاری ماهانه ندارند 

 یائسگ  هم ندارند.

چهار گونه از نهنگ های دندان دار و دلفین ها هم دوران یائسگ  دارند. ایون   

 نهنگ ها تنها موجودات  هستند که مانند انسان یائسه م  شوند. 
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  يائسگي چيست؟
 دو توصيه به مردان

توانيد وضعيت را تغييرر   مي-يک  

 دهيد

های یائسگ  را بشناسید. از هموسور      نشانه 

دوست  شریک خود حمایت کنید. گواهو     

یقط باید بشنوید  یقوط حضوور داشوتوه         

باشید  گاه  حوموایوت ایون اسوت کوه             

بپرسیددوست داری کاری برایت بکنم؟ اگر 

داند باید چه کند شاید شما بتوانید کمکش کنید  اموا     شریک زندگ  شما نم 

 بپرسید  نگویید..

هوا   باید بدانید که این تغییری است که زنان هیچ کنترل  بر  ن ندارند. هورمون 

پایویون    ها شروع به نوسان و با  و  کنند. وقت  این هورمون  هستند که عمل م 

توانیود   کنند  شما هیچ کنترل  بر  نها نم  ریتن کنند   نها کار خودشان را م 

تور     تان احساساتو   کنید همسر یا شریک زندگ  داشته باشید. اگر احساس م  

 ورد به جای اینکه شما هم مثل او از کوره دربروید   شده است یا زود جوش م 

کم  مکث کنید  شاید کنار بکشید و یقط از خودتان بپرسید چورا چونویون         

دهند یک  از هور ده     ام که نشان م  چیزی روی داده است. من  ماری را دیده 

زن کار خود را در دوران یائسگ  ترک کرده است  اگر شما مردی هستید کوه    

های  برای حمایت و پشتیبان  از کارکنانو    کارکنان زن دارید  بد نیست به راه

 که در این دوران ممکن است باشند  یکر کنید. 

 چيزهايي هست که اصالً بهتر است نگوييد —دو
خوب این طبیع  است و هموه  ” شنوند:   دو جم ه است که  زنان یائسه مدام م 

ام( خی   هوم خووب و           ام یا خاله مادرم )یا عمه ” و “  گذرانند این دوران را م 

 “راحت این دوران را گذرانده است.

زنند شنیده نومو       ها  یقط از دهان مردان که درباره زنان حرف م  این جم ه”

ا م  شود که خودشوان هوم      ها را از زنان  شنیده شود. متاسفانه این نوع جم ه 

هوایو  کوه خوودموان             ما نباید دیگران را با تجربه“  اند.  این دوران را گذرانده

ها استفاده کنیم و ببویونویوم چوطوور          ایم تحقیر کنیم  باید از  ن تجربه داشته

چیز را فقط در قیاس با  توانیم همه ما نمیتوانیم به دیگران کمک کنیم.   م 

  تجربه  شرصی خودمان بسنجیم

تواند این امور   در این دنیا حت  اگر با تمام وجود هم بخواهد  هیچ مردی نم ” 

را خودش تجربه کند  پس باید یقط این تجربه را دریابد و بفوهومود. درسوت        

ای که زن و هوموسورش     همانطور که هیچ زن  هم حال شوهر یا شریک زندگ 

  .“تواند تجربه کند گذراند  نم  دوران یائسگ  را م 

این موضوع نباید اینقدر وحشتناک باشد. راهش این  ویک توصیه به زوجین:  

است که  ماده باشید. با اطالعات درست   موزش پیش از  نوکوه روی دهود          

توانید با دانش و  گاه  به این دوران از زندگ  خود قدم بگذارید از همدیگر  م 

 حمایت کنید.
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سال از تاریخ  رزوی  که پرویسور سید موید ع ویان برای جواموعوه     4بیش از 

همویی   نمودند م  گذرد. ارزوی  که گام به گام به عم   شدن  ن نوزدیوک    

م  شویم. ب  تردید یک  از عوامل تالشگر در این حوزه مدیران اجرای  کانون  

همویی   ایران در سراسر کشور بودند که تالش م  کنند که حوزه های تحت 

مسوولیت خود از این بیماری پاک کنند. مهمترین رکن اجرای این تصومویوم     

رساندن بیماران به پزشک  . پشتیبان  و حمایت از بیماران در حووزه بورای        

رئیس شبکه هپاتیت ایوران بوا اظوهوار          زمایشگاه   درمان  و داروی  است.  

امیدواری از تالش ب  وقفه تمام  ایثارگران این عرصه  گفت : خی و  امویود       

در تمام  بیماران همویی    C شاهد ریشه کن  هپاتیت 54۲۲داریم در سال 

دکتر سید موید ع ویان در این خصوص تصوریو  کورده        .سراسر کشور باشیم

است: باعث خشنودی است با ورود داروهای موثر و کار مد در درمان هپاتیوت   

س  همراه با دیگران همکاران در سراسر کشور متعهد گشته ایم تا بویومواری    

 هپاتیت س  در بیماران همویی   را تا چهار سال دیگر ریشه کن کنیم.

 بيماران درمان های قديمي و تزريقي را فراموش کنند

گرم  است که    می    4۲۲در حال حاضر  اساس درمان در ایران سویوسبویر          

ها و    گرم یا ولپاتسویر در تمام ژنوتیپ      می    ۹۲به همراه داروی دوم داکالتسویر

 شود.  استفاده م  a1گرم در ژنوتیپ  می   ۹۲یا لدی پسویر 
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1400ها تا سال  در هموفيلي Cريشه کني هپاتيت   

 از آرزو تا واقعيت 

داروهای ذکر شده به صورت ترکیب  و با اسام  تجاری مخت ف در دسترس                

هفته در ایراد بدون      5۰باشند. درواقع  مصرف یک قرص ترکیب  به مدت           م 

سیروز یا بدون سابقه درمان قب   در اغ ب موارد با بهبودی کامل همراه است.               

 ۰4شده یا سابقه درمان قب    مدت درمان            در صورت وجود سیروز جبران     

قرص   ۹تا    1گرم )  می    5۰۲۲تا    5۲۲۲باشد و یا ریباویرین به میزان         م   هفته  

شود.  هفته ایزوده م      5۰گرم ( بر اساس وزن بیمار به درمان            می    ۰۲۲

بنابراین قبل از درمان  بررس  سیروز ضروری است. برای این موضوع  بیوپس             

شود  اما در صورت قابل اجرا        م   کبد یا روش غیرتهاجم  ییبرواسکن توصیه        

های کبدی   توان از تعداد پالکت  سونوگرای  کبد و میزان  نزیم             نبودن م  

 جهت بررس  وضعیت کبد استفاده نمود.

بیماران هموفیلی مبتال به هپاتیت سی اگر درمان نکنند باید انتظار             

 عواقب وخیمی برای سالمتی خود را داشته باشند .

برخ  از بیماران همویی   که در درمان های قب   با دارو های قدیم  با                    

شکست مواجه شده اند  به ع ت عوارض شدید دارو ها در  ن زمان خاطرات                 

ت خ  از درمان بیماریشان دارند و تالش کرده اند اساسا خود را از حوزه های                 

درمان  دور نگه دارند. متاسفانه این قبیل بیماران در معرض سیروز های                  

کبدی شدید قرار دارند و با گذشت سالها از یعالیت ویروس در کبد  نها  جان                

 نها نیز در خطر است. متاسفانه بیماری کبدی بیماری است خاموش که عالیم        

بالین  در هنگام حاد شدن بیماری بروز م  دهد و در چنین موقعیت زمان                  

عمال کار زیادی برای بیماران نم  توان انجام داد. با توجه به بیماری خونریزی              

دهنده این بیماران بعالوه بیماری کبد  همویی   ها کاندیداهای خوب  برای              

 برای پیوند کبد نیز نیستند و متاسفانه شاهد یوت این قبیل بیماران بوده ایم. 

بیماران همویی   باید به این باور برسند که دارو های خوراک  بسیار موثری                

برای درمان  نان وجود دارد که م  تواند به صورت رایگان در اختیار  نان قرار                

گیرد و  نها م  توانند بدون عوارض مانند ریزش مو  تب و لرز و مخاطرات                   

تزریق   بدون غیبت از محیط کار سالمت  خود را باز یابند. درمانگاه جامع                  

همویی   ایران پذیرای ک یه بیماران درمان نشده از سراسر کشور م  باشد.               

بیماران  هم که تحمل سفر به تهران را ندارند م  توانند در استان خود از                    

 خدمات شبکه سراسری هپاتیت بهره مند شوند. 
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