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فاووردخان هااع ها ااو              ۴در تاارخا       ۹۹۱۱در اولین روز های بهار سال  

هاای     های اجتماعی، سازها  اهور اجتماعی کشور و هدخوکل سازهاا   هشارکت

هودم نهاد وزارت بهداشت در هوکز درها  جاهع هموفیلی اخوا  هتا الاه با        

کانو  هموفیلی اخوا  رسماً ارائ  خدهت آزهاخشگاهی تست کوونا در اخن هوکاز  

ف الً اخن خدهت با بهتوخن شواخط اخمنی بوای هواج ین و همچانایان    .آغاز شد

کارکنا  بو اساس توافه با آزهاخشگاع هوجع سالهت صاوفاًا با  کاارکاناا              

های درها  کوونا با هدف هواقبت هتموکزتو از اخن کارکنا  فداکار و  بیمارستا 

 .گودد همچنین تأهین آراهش روانی آنا  ارائ  هی

دکتو عابدخنی با انجام داوطلبان  اولین تست کوونا در اخن هوکز ب  صورت کاهالً 

اجواخی در جوخا  تمهیدات اخمنی و تخصصی اخن هوکز و دقت در نمون  گیوی 

های اجتماعای وزارت کشاور و هادخاو کال                 ه او  هشارکت .قوار گوفتند

 های هودم نهاد وزارت بهداشت پس از  سازها 

3 

درمانگاه هموفيلي ايران به شبکه 

 آزمايشگاهي تست کرونا پيوست

 فروردين  82 -آوريل   71

 روز جهاني هموفيلي  در سايه کرونا 

هم  سال  روز جهانی هموفیلی فوصتی بزرگ است ک  انجمن های هموفیلای  

در سواسو جها  بتوانند ضمن جلب توج  هودم و دولت ها ب  هوضوع بیماری 

های خونوخزی دهندع ارثی راع را بوای شناساخی بیشتو اخن بیمارا  از خک سو 

 و تاهین دستوسی آنها ب  دارو درها  از سوی دخگو بگشاخند .  

۴ادامه گزارش  صفحه   

1 

رئیس افتخاری هوکز درها  جاهع هموفیلی         استاد فریدون عالء      

 گودخد.   فدراسیو  جهانی هموفیلی 0202اخوا  بوندع جاخزع 

۵ادامه مطلب در صفحه   
2ادامه مطلب در صفحه   

 افتخار بين المللي ديگری 

 برای ايرانيان 
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در روز جهانی هموفیلی اهاکن ههم شهوهای کشور ب  رنگ قوهز درآهاد،    

فووردخن هو سال ب  رسم آگاهی بخشی در هورد  0۱آورخل هصادف با  ۹۱

کشاور در       ۹0۹گیوند.   های ان قادی تمام کشورها بزرگداشت هی بیماری

حال حاضو عضو فدراسیو  جهانی هموفیلی هستند و از اخن هانااسابات     

کنند در اخن روز اهااکان هاهام            بوای آگاهی رسانی جهانی استفادع هی

شهوهای کشور با نور قوهز آراخش شد تا با اخن حوکت نماادخان کااناو        

هموفیلی هوجب آگاهی رسانی در جاه   شود. اهسال اجوای پوخش ناور     

قوهز در اخوا  دو پیام دارد. پیام اول آ  دعوت هودم ب  شانایادع شاد         

صدای بیمارا  هموفیلی و پیام دوم آ  وض یت قوهز پاندهی کاووناا در       

از هادخاوا      را      جها  است. کانو  هموفیلی اخوا   هواتب قدردانی خود 

ها در شهوهای هختلف و وزارت  هیواث فوهنگی، صناخع  ارجمند شهوداری

 دستی و گودشگوی  کشور اعالم هی نماخد.  

کانو  هموفیلی اخوا  با همکاری ارزشمند اخن هسئولین توانست  است نام 

اخوا  را در کمپین نور قوهز در عوص  بین المللی هنا اکاس نامااخادبا           

آباد، شهوکاود، جایاوفات،        هناسبت اخن روز شهوهای تهوا ، شیواز، خوم

سیوجا ، شهوکود، اخالم، اروهی ، بندرعباس،کوها ، دزفول، خزد، اصفهاا   

و سنندج ب  کمپین نور قوهز پیوستند و اهاکن ههمی همچاو  هایادا       

آزادی، پل طبی ت، تخت جمشید، قل   فلک االفالک و دخگو اهاکن را باا    

نور قوهز روشن شدند. کانو  هموفیلی با اخن حوکت نمادخن تاال  دارد     

 توج  هسئولین کشور را ب  هطالبات بیمارا  هموفیلی اخوا  جلب نماخد.

از جمل  هطالبات جاه   هموفیلی اخوا  و دخگو هاباتاالخاا  با  اناواع            

های ارثی تصوخب قانو  بازنشستگی پیش از هوعد و  اصالح قانو   بیماری

از کار افتادگی و پاخا  داد  ب  هحووهیت اخن بایاماارا  از خاک حاه            

شهووندی است. هتاسفان  علیوغم دستور رئیس جمهور وقت هبانای باو       

سال اسات     ۹۹الوخت بیمارا  هموفیلی در اختصاص سهام عدالت بالغ بو 

 اخن بیمارا  از اخن اهتیاز نیز هحووم هاندع اند.  

های دولت در حوزع درها  و دارو وجاود نادارد، اهاا         تودخدی در حماخت

سازها  بهداشت جهانی تاکید دارد اگو ب  هوازات حماخت در حوزع درها  

های اجتماعی و رفاهی از بیمارا  تحقه پیدا نکند، عاماال      و دارو حماخت

های انجام شدع در حوزع درها  نیز ب  نتاخج ثماو   حتی همکن است هزخن 

بخش خود نوسد. حماخت های اجتماعی و رفاهی هوجب افزاخش اهید با    

 زندگی و افزاخش کیفیت زندگی بیمارا  هی شود.

در حوزع درها  نیز اخن توقع از دولت وجود دارد حال ک  ب  لطف تاال     

 در کشور فواهم  ۱هتخصصین و کارشناسا  کشور اهکا  تواخد فاکتور 

شدع است، هحدودخت  رو  درهانی پووفیالکسای   پایاشاگایاوی از              

سال هحدود گودخدع است بوداشت  شود.  ۹1ه لولیت ( ک  ب  کودکا  تا  

فدراسیو  جهانی هموفیلی در اظهار نظو های اخیو خود قاط انا  زناگ     

پاخا  رو  درها  ب د از خونوخزی را ب  صدا درآوردع است و باو اخان         

اعتقاد است تنها رو  اصولی بوای درها  بیمارا  هاماوفایالای رو           

پووفیالکسی اساسا جلوگیوی از خو  رخزی در اخن بیمارا  اسات. هاو        

خونوخزی در هفاصل پس از درها  صده  جزخی   را ب  هفاصل وارد های    

سال تبدخل ب  ضاخ ات بزرگی باوای   02آورد، اخن صدهات جزخی در طی 

بیمارا  و ه لولیت هاخی های  

گودد ک  دخگو غایاو قاابال         

درها  است . بیمار ب  هوور ب   

گون  ای درگیو هی شود کا     

هجبور ب  ت وخض هفاصل در   

سنینی هی گودد ک  هدخوخت 

آ  هم بسیار پو هزخن  و هام  

 بسیار دشوار است . 

کانو  هموفیلی اخوا  بو اخن اعتقاد است پزشکا  و کارشنااساا  حاوزع      

هموفیلی ضوورت دارد شجاعان  با تکی  بو هنابع و هستندات علمی تال  

جدخدی را بوای هتقاعد نمود  سیاست گذارا  حوزع درها  هموفایالای    

 آغاز نماخند.  

اجوای رو  پیشگیوی از ه لولیت های هفصلی در بزرگساال  حتی اگاو  

با دوز کم  دارو در کشور ها آغاز شود خک هوفقیت ارزندع بوای تااهایان      

سالهت بیمارا  هموفیلی هحسوب خواهد شد. اختصاص دارو  هادف         

های خو  رخزی دهندع  دخگو آگاهی بخشی و اطالع رسانی دربارع بیماری

های فاهیلی از ابتالی کاودکاا  با  اناواع          ارثی است، با پوهیز از ازدواج

هاای     های خونوخزی دهندع ارثی جلوگیوی نماخیم چاو  ازدواج    بیماری

 ها ب  کودکا  است.  فاهیلی هوجب انتقال بسیاری از بیماری

خکی دخگو از اهداف بوگزاری روز جهانی هموفیلی کمک ب  شانااسااخای     

های خونوخزی ارثی از طوخه اطالع رسانای   بیمارا  هبتال ب  انواع بیماری

و آگاهی بخشی است. شناساخی زنا  و دخاتاوا  هاباتاال با  اناواع                   

های خونوخزی دهندع ارثی بسیار اهمیت دارد، خونوخزی هاهیانا    بیماری

ی ههمی بوای بورسی وض یت  بیش از خک هفت  در دختوا  و زنا  نشان 

سالهت آنا  است، شناساخی اخن زنا  و دختوا  و تاهین دستوسی آناا   

ب  دارو و درها  نقش ههمی در کاهش آهار هوگ و هیاو زناا  حایان         

زاخما  دارد. رسید  ب  اخن خواست  ها در گووی هشارکت بیمارا  در پی  

 گیوی اخن هطالبات بو حه است. 
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 ادامه مطلب صفحه يک...  روز جهاني هموفيلي 
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 به مناسبت روز جهاني هموفيلي 

 ايران قرمز شد
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  2020کمپين نور قرمز فدراسيون جهاني هموفيلي  در سال 

 نماد های شهری ايران همزمان با شهر های کشور قرمز شد

  2020کمپين نور قرمز فدراسيون جهاني هموفيلي  در سال 

  2020کمپين نور قرمز فدراسيون جهاني هموفيلي  در سال 

 ياد آوری روز جهاني هموفيلي  و اعالم مخاطره بيماری کرونا 

  اروميه
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بو اساس .کوونا را در دستور کار قوار دهند ک  اخن هأهورخت با هوفقیت اجوا شد

فووردخن هاع  از ساواساو کشاور           ۴های روزان  هدخوا  کانو  تاتارخ   گزار 

خوشبختان  هورد ابتالی بیمارا  هموفیلی در کشور دو هورد بودع اسات. خاک      

هورد در دزفول و خک هورد در تهوا  ک  هودو هورد اال  در شواخط قونطایانا     

خانگی هستند و حالشا  رو ب  بهبود است. دستوسی ب  داروهاای بایاماارا           

هموفیلی در سطح کشور در شواخط بحوا  کوونا ب  جز هوارد ه دود کمبودهای 

ها شاهد عادم   هقط ی ک  ب  هحض اعالم بو طوف شدع است در بوخی از استا 

های بیم  گو بوای تأخید نس  از راع دور هستیم ک  کاهاالً باا      همکاری سازها 

های اعالم شدع هدخوا  کشوری آنها در تضاد است و اهیدوارخم بو طوف  سیاست

 .شود

کانو  هموفیلی اخوا  تمام تال  خاود را ها اطاوف با  اطاالع رساانای                   

های بهداشتی ب  اعضا نمودع ک  با توج  ب  آهار ارائا  شادع اخان         دستورال مل

فوآخند اطالع رسانی و هیزا  پاخبندی بیمارا  ب  رعاخت هوارد بهاداشاتای باا       

کنم و با  بایاماارا         اندکی اغماض خوب است. هن از اخن فوصت استفادع هی 

هموفیلی توصی  اکید دارخم اگو در خانوادع سالمند دارخد و هجبور ب  هواج   ب  

های بهداشتی را رعاخت ناماودع و        شوخد شدخداً دستورال مل هواکز درهانی هی

های بیوو  خود را در آستان  ورودی هنزل خارج و جهت شساتاشاو در       لباس

کیس  پالستیکی قوار دهند و پس از استحمام با آب گوم و صابو  در هجااورت  

 .سالمندا  قوار گیوند

درمانگاه هموفيلي ايران به شبکه آزمايشگاهي تست 

 کرونا پيوست
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7ادامه مطلب  صفحه   

های اخن هوکز درهانی با  افتتاح اخن خدهت در هوکز ضمن بازدخد از آزهاخشگاع 

های علمی و تجهیزاتی آ  ب  خصوص نظارت بین المللی بو عمالاکاود     ظوفیت

های آ  آشنا گودخدع و اظهار اهیدواری نمودند ک  بتوانند در رابط  با  آزهاخشگاع

توی بوای آ  کاماک    توس   خدهات کمک اخن هوکز با تأهین ساختما  بزرگ

 .نماخند

های اجتماعی وزارت کشور، طی خادداشتی  دکتو زهوا عابدخنی ه او  هشارکت

هاای     ک  در زهوع اسناد اخن هوکز نگهداری خواهد شد ضمن تشکو از تاال    

کارکنا  هوکز درها  جاهع هموفیلی اخوا  ابواز اهیدواری کودند ک  با همکاری 

های هودم نهاد، هواکز درهانی و خیوخن اخن بیماری هنحوس از    هودم، سازها 

 .کشور رخش  کن شود

احمد قوخدل هدخو عاهل کانو  هموفیلی اخوا  با توج  ب  نزدخکی اخن هاوکاز     

درهانی و آزهاخشگاهی ب  وزارت کشوراعالم آهادگی نمود در حاوزع اناتاقاال         

های بهداشتی در وزارت کشور باوای     اطالعات و نظارت بو رعاخت دستورال مل

هقابل  با بیماری کوونا و همچنین انجام تست کارکنا  اخن وزارتخان  در صورت 

تأهین کیت آزهاخشگاهی کوونا، خدهات با کیفیتی ب  اخن وزارتخان  ههم کشور 

با هدف حفظ سالهت هنابع انسانی آ  در بحوا  کوونا ارائ  نماخد. وی تصوخاح   

نمود در اخن رابط  ناه  رسمی قبل از سال نو ب  اخن وزارتخان  تحوخل گودخادع  

 .و هنتظو پاس  هستیم

کانو  هموفیلی اخوا  از لحظات اولی  بحوا ، ستاد کوونا را با هشارکت هدخوا  

دفاتو نماخندگی، هدخو هوکز درها  جاهع و هدخوا  اجواخای دفاتاو هاوکازی          

تشکیل دادع و در اولین گام با انجام تمهیدات خاص بهداشتی هحیاط هاوکاز      

درها  جاهع را در سطح باال اخمن نمودع و در دفتو هوکزی و دفاتو نماخنادگای   

تمهیدات خاص بهداشتی را اجواخی نمودع و با اجوای طوح نوبت کاری با کسب 

هجوزهای الزم از هیأت هدخوع کانو  اجواخی نمودع است. در گاام دوم طای          

های هت ددی با هادف کااهاش تاودد            ای از وزارت بهداشت در خواست ناه 

ها در اکثاو   بیمارا  و اخمن شد  آنها نمودخم ک  با همکاری خوب ادارع بیماری

هوارد تحقه خافت. در گام سوم پووتکل هواقبت خاص بیمارا  را تهیا  و با         

صورت گستودع اطالع رسانی نمودع است. همچنین ب  آزهااخشاگااع وخاووس          

 شناسی هوکز درها  جاهع هموفیلی اخوا  هأهورخت دادع شد ک  هواحل تست 

https://www.mehrnews.com/news/4885284/درمانگاه-هموفیلی-ایران-به-شبکه-آزمایشگاهی-تست-کرونا-پیوست
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استاد فوخدو  عالء دانشمند بوجست  اخوانی، بنیانگدار سازها  انتقال خاو      

اخوا  و رئیس افتخاری هوکز درهانی هت له ب  کانو  هموفیلی اخوا  باونادع     

 فدراسیو  جهانی هموفیلی شدع است.  0202جاخزع 

در هتن اخمیل رئیس فدراسیو  جهانی هموفیلی ب  استاد عالء آهادع اسات     

هن ب  عنوا  رئیس فدراسیو  جهانی هموفیلی و رئیس کمیت  جواخاز اخان     

فدراسیو  ، اخن افتخار را دارم ک  ب  شما اطالع دهم ک  شما ب  عنوا  بوندع 

انتخاب شدع اخد. آلایان وخال               President’s Award  0202جاخزع 

Alain Weill)    ضمن تبوخک ب  دکتو فوخدو  عالء پدر جاه   هموفیالای )

 اخوا  خاطو نشا  نمودع است:

تأسیس شدع است ، ب  اشخاصی ک  در خدهت  02۹2اخن جاخزع ک  در سال  

جاه   هحلی خود بودع و تأثیو بسزاخی در بهبود شواخط زنادگای بایاماارا         

هموفیلی در کشور داشت  و ب  پیشوفت هوثو هاهورخت و اهداف فادراسایاو     

( کمک نمودع اند ت له هی گیود. کمیت  تخصیص    (WFHجهانی هموفیلی 

جواخز فدراسیو  جهانی هموفیلی از تأثیو کار خستگی نااپاذخاو شاماا با            

نماخندگی از بیمارا  در اخوا  تحت تأثیو قوار گوفاتا  اسات. کاماکاهاای             

سخاوتمندان  شما در کلی  حوزع ها اعم از وقت ، انوژی و تخصص شما نمون  

ای درخشا  از ت هد عمیه شما ب  جاه   ها است و شما را ب  عنوا  بهتوخن 

 کاندخدای اخن جاخزع ه تبو تبدخل هی کند. 

، از شما بوای کارهاای فاو       WFHب  نماخندگی از هیئت هدخوع و کل تیم 

ال ادع و فداکاری فو  ال ادع شما در جاه   جهانی اختالالت خونوخزی تشکاو  

هی کنم. ها هشتاقان  هنتظو هستیم تا کار خود را ب  نماخندگی از هم  افاواد   

نیازهند اداه  دهیم.  کانو  هموفیلی اخوا  ضمن ابواز خشنودی از اخاناکا        

فدراسیو  جهانی هموفیلی تال  های ارزشمند پدر جاه   هموفیلی اخوا  را 

ب  خوبی درک نمودع است تصوخح هی نماخد هوفقیت دانشمندا  و ف االایان    

 اجتماعی اخوا  در عوص  های بین المللی هوجب هباهات اخوانیا  است . 

در شواخط دشواری ک  هتاسفان  تال  های زخادی در هحافل بین الامالالای     

 بوای خدش  دار کود  چهوع اخوانیا  انجام هی پذخود اخن هوفقیت ها آنچنا  

درخشش دارد ک  بتواند اثو اخن نوع تال  های ضد اخوانی  را خنثای نامااخاد.       

قوخدل در اداه  افزود : اخن نوع جواخز هم  سال  در کنگوع جهانی هموفیلای در     

هواسم های وخژع ی تقدخم بوندگا  هی گودد اها با توج  ب  لغو بوگزاری کنگاوع  

جهانی هموفیلی ک  قوار بود در هالزی بوگزار گودد رئیس فدراسیو  جاهاانای      

هموفیلی در اخمیل خود خطاب ب  استاد فوخدو  عالء تصوخح ناماودع اسات :        

اگوچ  اهسال کنگوع فدراسیو  جهانی هموفیلی بوگزار نمی شود و اهدا جاخازع  

شما در کنگوع هیسو نیست اها تخصیص اخن جاخزع با تهی  فیلمی در بارع شاماا   

اطالع رسانی خواهد گودخد. اخن فیلم در طول اجاالس هاای هاجاازی اخان             

ساخاناگاوی     .  ( اراخ  خواهد گودخاد   0202ژوئن  ۹۱تا  ۹1فدراسیو  جهانی   

کانو  هموفیلی اخوا  در پاخا  گفت: کانو  هموفیلی اخوا  ضمن تباوخاک با        

استاد فوخدو  عالء و همچنین تبوخک وخژع ب  جاه   هموفیلی اخوا  و هدخوا  و 

کارکنا  سازها  انتقال خو  اخوا ، اخن هوفقیت بین المللی را ب  هاودم اخاوا      

تبوخک هی گوخد. دکتو فوخدو  عالء خک الگوی ارزشمند از شخصیتی است کا    

کار علمی را با درک هسئولیت اجتماعی و با آرها  بشو دوستی با ف الیت هاای  

اجتماعی گوع زد و حاصل آ  سازها  انتقال خو  اخوا  بود. اخشا  بال علامای    

شادروا  جمال هحاسب بنیانگذار کانو  هموفیلی اخوا  بودند و سالهاست ک  بار 

راهبوی کانو  هموفیلی اخوا  در حوزع های علمی بو دو  اخن دانشمند انساا   

  دوست است بواخشا  سالهتی و هوفقیت آرزو هی نماخیم.

5 
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خوداد هاع کانو  هموفیلی اخوا  در خک اقدام هشتوک با ستاد باوگازاری      6س  شنب  

هفت  روابط عموهی در تجلیل از ف اال  ارتباطات در حوزع سالهت کشاور اقادام با         

دانشگاع علوم پزشکای اخاوا ،      عمومی روابطبوگزاری هواسمی جهت تقدخو از هدخوا  

 شهید بهشتی و تهوا  نمود. 

ه صوه  صاد  زادع بووجنی قائم هقام و هدخو روابط عموهی کانو  هموفیلی اخوا  در   

آنچ  اخوانیا  اهووز از آ  تحت عاناوا  هادافا اا             اخن رابط  ب  نشوخ  زندگی گفت: 

سالهت تقدخو هی نماخند گذشت  از فداکاری و تال  ارزشمند کارکنا  حوزع ساالهات   

از پزشک و پوستار تا خده  بیمارستانی حاصل تال  هدخوا  روابط عموهی و حاوزع      

ارتباطی دانشگاع های علوم پزشکی است. هدخوا  روابط عموهی حوزع سالهت در ساخ   

سیاست گذاری صحیح، تصمیم سازی، بوناه  رخزی اقداهات ارزندع ای را عوص  اطاالع  

رسانی ب  ثمو رساندند. باخد باور کنیم ارتباط فصل هشتوک و کلید درک اخان تاال       

ارزندع تالشگوا  حوزع سالهت در جاه   بودع است. وی تصوخح کود بوای اولین بار در    

اخوا  کارشناسا  سالهت در حکموانی ن  تنها هشارکت کودند بلاکا  کالایا  ارکاا            

حاکمیت، خکصدا رهبوی و هداخت جاه   توسط کارشناسا  بهداشتی را ب  رسامایات    

 شناختند ک  اخن پذخو  در ساخ  فداکاری بخش سالهت هیسو گودخدع است.

تقدخو ناه  ها و هدخ  ستاد بوگزاری هفت  روابط عموهی توسط رئیس انجامان رواباط      

عموهی و رئیس ستاد بوگزاری هفت  روابط عموهی تقدخم هدخاوا  رواباط عاماوهای          

دانشگاع ها گودخد. کانو  هموفیلی اخوا  نیز با تقدخم هدال سپاس و تقدخاو نااها  از         

 تاالاشااگاوا  حااوزع ارتاابااطاات ساالهاات در دانشااگااع هااا تااقادخاو نامااود.                          

تقدير کانون هموفيلي ايران از  مديران روابط 

عمومي دانشگاه های علوم پزشکي  با همکاری 

 انجمن روابط عمومي  

6 

با تال  کارکنا  هوکز درها  جاهع هموفیلی اخوا  هت له ب  کانو  هموفیالای   

اخوا  اراخ  خدهات دندانپزشکی صوفا بوای هوارد اورژانس بو اساس پاووتاکال      

های حفاظتی وزارت بهداشت در رابط  با بیماری کوونا اهووز آغاز ب  کار کود و 

توج  هونوع هواج   ب  اخن بخاش های      .نفو از بیمارا  اراخ  خدهت نمود  6ب  

کانو  هموفیلی اخاوا  هاواتاب       .باخست با هماهنگی تلفنی قبلی صورت بگیود

قدردانی خود از دندانپزشک هوکز و دستیار وی ک  در خک شواخط بسیار دشوار 

  .اخن خدهت را اراخ  هی کنند، اعالم هی نماخد

 خدمه ایمن در مقابل کرونا! سیمای

اخن سیمای خک خده  اخمان در هاقاابال         

بیماری کووناست. باا تاجاهایاز خادها                

بیمارستا  ها ب  پوشش های حفاظتای، از    

سالهت اخن خدهت گزارا  زحاماتاکاش و       

فداکار سالهت و خانوادع های ارجمنادشاا    

هواقبت نماخیم. شوکت های پیمانکار ب  فکو  

 سالهت خده  بیمارستا  باشند.  

http://www.shara.ir/view/18708/روابط-عمومی-چیست
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کانو  هموفیلی اخوا  دع هسابق  ب  هناسبت هفت  سالهت بوای کلی  اعضاای    

 1کانو  در سواسو کشور، خواهوا  و بوادرا  کودکا  و نو جوانا  هموفیلی    

سال ( والدخن همین کودکا  و والدخن دخگو دانش اهاوزا  تاا پااخا              ۹1تا 

جاواخاز     دوازدهم در اخن روزرهای کووناخی و خان  نشینی طواحی شدع اسات.  

هازار     122جاخازع      ۹6 -جاخزع خک هیلیو  توهانی   ۹6  اخن هسابقات شاهل: 

بوای هو دع هسابق  دع پوستو تهی    هزار توهانی است  022جاخزع  ۹6توهانی و 

و اطالع رسانی گودخد. در اخن اطالعی  تاکید گودخدع است زها  فیلام هاای      

 ارسالی هسابقات از خک دقیق  بیشتو نگودد

       در هواردی ک  عکس اثو در خواست شدع، هانند کاردستی، ناقااشای و

هسابق  باغچ  هن حتما خک دقیق  فیلم با تلفن همواع   ب  صورت افقی(   

از هواحل تولید اثو تهی  و ب  ضمیم  ارسال نماخند. کلایا  هسااباقاات         

سال داوری هی ۹1تا  ۹2و  ۹2تا 1کودکا  و نوجوانا  در دو ردع سنی   

 شود جاخزع هو ردع سنی جداگان  تقدخم هی شود.

 مسابقات دهگانه به مناسيت هفته سالمت 

 با حمايت مالي  شرکت اوين دارو  در دوران قرنطينه 

7 

روابط عموهی کانو  هموفیلی اخوا  خکی از اهداف ههم باوگازاری اخان ناوع         

هسابقات را کشف است داد های بیمارا  هموفیلی در حوزع هاای هاخاتالاف          

فوهنگی  و هنوی و اجتماعی اعالم نمود و تاکید نمود ک  بی تودخد با آثااری    

ک  شوکت کنندگا  ارسال هی کنند هی توانیم از تواناخی هاای بایاماارا  و         

 خانوادع های آنا  در بوناه  های هوسس  استفادع نماخیم. 

دو نمون  از نقاشی های ارسالی را ک  نوجوانا  هموفیلی  ب  خاوبای شاواخاط       

شیوع کوونا در جها  و همچنین ضوورت هاند  در خان  را بوای هقابل  با کوونا 

 توسیم نمودع اند در ه وض دخد خوانندگا  هحتوم قوار دادع اخم. 

در حوزع هوسیقی نیز چند اثو قابل توج  تا کنو  ب  کانو  ارسال گودخدع کا    

 هی تواند ان کاسی از آخندع هوفه کودکا  و نوجوانا  هموفیلی باشد. 

هنوهندا   هموفیلی نماخشناه  ژ  هادر بزرگ هم آثار تصوخوی هتنااساب باا      

 شواخط کنونی ارسال کودع اند ک  هو خک نو آوری های خاص خود دارد. 

در اولین ارسال آثار ب  کمیت  داوری ، داورا  با هشکل قضاوت در بوتوی داد  

آثار ب  دخگوی دچار چالش شدع و اکثوا بو اخن نظو هستند ک  هو خک از اخان    

 آثار در جای خود کاهال با ارز  هستند.
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شناخت عواهل آسییب زا در راستای پاخداری و ارتقا سالهت و تشخایاص با       

 هوقع و درها  هناسب در بیمارخها.

 سطح دارد: ۹پیشگیوی 

اقداهات حفاظتی ک  اهکا  بووز بیماری را از بین ببود. هجموع  طوحاهاای    -۹

ک  بوای ارتقا سالهت و بهداشت و کیفیت زندگی جاه   خا فود ب  کاار باودع       

هیشود.ههمتوخن اخن اقداهات آهوز  شاهل شناخت خطوات بایامااری زا و         

 تووخج سبک زندگی سالم ب  صورت خصوصی خا همگانی هی باشد.هانند: 

 غوبالگوی ناقلین هموفیلی *

اقداهاتی ک  از بووز عوارض بیماری جلوگیوی هی کناد.تشاخایاص زود و          -0

درها  هناسب ک  باعث جلوگیوی از پیشوفت بیماری هی گودد. اخن سطاح از     

 نظو اقتصادی پوهزخن  تو از سطح خک پیشگیوی است. هانند :

آهوز  هدخوخت صحیح درها  در بیمارا  جهت جلوگیوی از آسایاباهاای         * 

 بازگشت ناپذخو در هفاصل 

 بوناه  بیمارخابی در بیماری و  وخلبواند *

 پیشگیوی از عوارض روانی هموفیلی *

 فیزخوتواپی و بازتوانی اعضا آسیب دخدع بیمار *

اقداهات درهانی در جهت کاهش آسیبهای حاد بیماری و ناتوانی و رنجهاای  -۹

 ناشی از آ 

 جواحی ت وخض هفاصل آسیب دخدع 

 

ساطاح باوای         ۹پیشگیوی در بیماری هموفیلی شاهل اقداهات پیشگیوان  در 

 بیمار و خانوادع و در کنار آ  اطالع رسانی همگانی هی شود. 

 ( بیمار و خانواده  7

 ( اطالع رسانی همگانی2

 (بیمار وخانواده :1

 

 اقدامات حفاظتی که امکان بروز بیماری را از بین ببرد.: 1سطح 

 *پيشگيری از تولد کودک هموفيل

بدو  شک بهتوخن راع حل بوای عدم بووز بیمارخها و ه لولیت پیشگیوی از وقوع              

آ  است. در بووز بیمارخهای ارثی خا ه لولیت عواهل ژنتیکی نقش دارد.هشاورع              

 ژنتیک قبل از ازدواج راهکار هناسبی بوای پیشگیوی از اخنگون  بیماری ها است. 

خوشبختان  با پیشوفتهای علمی و گستو  اهکانات ، پیشگیوی از تولد کودکا              

هموفیل در خانوادع هاخی با سابق  بیماری،فواهم است و در اخن راستا                       

در اخن طوح   .انجام هی گیود    هموفیلیغوبالگوی ناقلین قط ی در کانو          طوح

ضمن آهوز  و آگاهی بخشی ب  خانوادع ها، هشاورع و آزهاخش ژنتیک بوای                  

ناقلین احتمالی انجام و ناقلین قط ی شناساخی و ت یین هوتاسیو   جهش                 

ت یین جهش ژنتیکی بانوا  ناقل ک  هیتواند پیش از ازدواج             .ژنتیکی( هی شوند  

صورت پذخود، عالوع بو تصمیم گیوی آگاهان  در ازدواج با فودی ک  اخن هوضوع               

را پذخوفت  باشد، کمک هی نماخد در ابتدای دورا  بارداری ، سوخ تو آزهاخش                 

هوحل  دوم خ نی ت یین جنسیت جنین و درصورت پسو بود  هوحل  سوم خ نی             

 تشخیص بیماری هموفیلی در جنین انجاهشود.

سقط قانونی و شوعی جنین هموفیل باخد با رضاخت والدخن و انجام هشاورع                   

روانشناسی صورت پذخود. آگاهی و توج  ب  هشکالت و پیاهدهای گوناگو                  

داشتن خک کودک هموفیل قط ا دراخن تصمیم گیوی سونوشت ساز کمک                 

 کنندع است.

با اجوای طوح غوبالگوی تولد کودکا  هموفیل کاهش چشمگیوی داشت  و                

اهیدوارخم در آخندع با همکاری بیشتو خانوادع ها و توج  اخشا  ب  فوزندآوری                 

 آگاهان  وآسیبهای ازدواج فاهیلی شاهد صفو شد  اخن آهار باشیم.

 : جلوگيری از عوارض ، تشخيص زود و درمان مناسب 8سطح 

 ( پيشگيری از معلوليت 7

 (  پيشگيری از عوارض رواني هموفيلي8

 پيشگيری در هموفيلي 
 گردآوری: اشرف فرامرزيان پور                                                      
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 پيشگيری چيست؟

 پيشگيری در بيماری هموفيلي

 .است فرزند آوری آگاهانه  و پرهيز از ازدواج فاميلي کليد موفقيت در پيشگيری ازهموفيلي
 

9ادامه مطلب در صفحه   
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برنامه بيماريابي در بيماری ون ويلبراند  و سايرر اترترال ت       ( 3

  تونريزی دهنده زنان

 (پيشگيری از معلوليت 7
دهه اخیر باالرفتن سطح سواد و افزایش آگاهی بیماران و والدین و در کنار آن                   2در  

دسترسی به شبکه های اجتماعی باعث شده است که سطح آسیبهای مفصلی بیماران              
 پایین تر بیاید. 

فدراسیون جهانی هموفیلی با قاطعیت روش پروفیالکسی را تنها روش درمان اصولی              
بیماری هموفیلی دانسته و مدیریت مصرف دارو به صورت پیشگیرانه حتی با میزان کم    
دارو را پیشنهاد می دهد. خوشبختانه در سالهای اخیر با تاثیرگذاری کانون هموفیلی                
سیاستهای وزارت بهداشت به سمت درمانهای پیشگیرانه رفته و با تأمین داروی کافی              
و تجهیز مراکز درمانی به سایر خدمات الزم برای این بیماران شاهد سالمت نسل                  

 جدید بیماران خواهیم بود.
البته همانند تاثیر افزایش دانش والدین و بیماران در تغییر سیاستهای حوزه درمان ، در  

زمینه اجرای موفق درمان پیشگیرانه نیز همکاری خانواده ها نقش بسیار زیادی دارد.   
کانون هموفیلی با برنامه ریزی مدون در این زمینه تاثیر گذاری مثبتی داشته و رابط     

  هوشمند بین بخش درمان و بیماران است.

 راهکارهای پيشگيرانه:

ارتقاء آگاهی و دانش دررابطه با عوامل تهدید کننده سالمت، نحوه درست درمان،               *

 میزان و زمان درست مصرف دارو، رایس و خودمراقبتی جامع و ...

ایجاد امکان دسترسی مستمر به فاکتور  توس  مرکز درمان و کانون هموفیلی                                          *

مراجعه منظم به مرکز درمانی و رعایت دقیق دستورات پزشک درمانگر و همکاری با *

  تیم درمان

 ورز  هناسب و هستمو جسمی و فکوی*

 اخجاد اهکانات فیزخوتواپی در هواکز درها  هموفیلی*

 اخجاد اهکانات آب درهانی*

 آزهاخش دورع ای اخنهیبیتور*

سال ) درمان  7۵پيشگيری از معلوليت کودکان و افراد با ی 

 پروفيالکسي(
گووع خکسا     0راهکارهای خاد شدع جهت پیشگیوی از ه لولیت در اخن                 

سال ب  جهت عدم رعاخت اخن        ۹1است. البت  ب  جهت اخنک  در بیمارا  باالی         

پیشگیوی باخد    ۹نکات آسیبهاخی وارد شدع است، اقداهات دخگوی نیز در سطح    

 انجام شود.

 ب  جهت اخنک  بسیاری از هناطه اهکانات و هنابع در دستوس نیست خا پو  

هزخن  است، آهوز  ههمتوخن اقداهی است ک  باخد بوای بیمارا  انجام گودد.             

های تهدخدکنندع و      خونوخزیدر اخن آهوزشها خونوخزی های راخج ب  وخژع             

کارهای پیشگیوی از آ  ،       خطوناک، عوارض عدم درها  هموفیلی و علت و راع        

هیزا  داروی کافی و ب  هوقع، ساخو اقداهات درهانی در کنار تزرخه فاکتور                  

، شواخط حمل ، نگهداری و تزرخه فاکتور در هنزل، ثبت اطالعات و             riceهانند  

آهیز، داروهای  هاو حوکات هخاطوع تارخ  تزرخقات،  اقداهات دندانپزشکی، ورز 

پوخطو و خطو بیمارخهای وخووسی از جمل  هواردی است ک  باخد آهوز  دادع              

 شود.

 (  پيشگيری از عوارض رواني هموفيلي8

بیماری های هزهن جسمانی بو سالهت روا  هم تاثیو هنفی هی گذارند.                  

عوارض جسمی بیماری هموفیلی، هشکالت و روابط ناهناسب خانوادگی ناشی           

از آ ، بوخوردهای ناهناسب جاه   ، عقب افتادگی تحصیلی، هشکالت اشتغال           

و هشکالت اقتصادی ناشی از آ  با تاثیو هنفی بو نگو  فود ب  خود و زندگی ،        

تاثیوات هخوب بو سالهت روا  فود هموفیل خواهد گذاشت. نقش خانوادع و              

کانونهای حماخت از بیمارا  هموفیل در پیشگیوی از بووز پیاهدهای روانی در             

 اخن بیمارا  بسیار ههم است. 

در درج  اول پیشگیوی از بووز عوارض جسمی هموفیلی در کودکی و هواقبت              

هناسب نقش بسیار ههمی در اخن اهو دارد. در هوحل  ب د آگاهی بخشی ب                   

بیمار و اعضای خانوادع و افزاخش دانش اخشا  بوای داشتن رو  توبیتی                  

 هناسب و حماختهای صحیح از بیمار بسیار اهمیت دارد.

شناخت و پوور  است دادهای کودک، فواهم نمود  هحیط و اهکانات هناسب           

زندگی و تحصیل توسط خانوادع و هدرس ، تشوخه ب  ورز  هناسب،کمک ب               

انتخاب رشت  تحصیلی هناسب با شواخط جسمی، باعث خودباوری و افزاخش              

 اعتماد ب  نفس، داشتن انگیزع و زندگی هدفمند ، داشتن روابط اجتماعی 

 پيشگيری در هموفيلي ...
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8ادامه مطلب  صفحه   

 .ارتقاء آگاهي و دانش بيمار و تانواده و همکاری آنها با تيم درمان کليد موفقيت در درمان هموفيلي است

10ادامه مطلب در صفحه   
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 : اقدامات درماني  3سطح  

 در جهت کاهش آسيب های حاد بيماری 

* جراحي 

تعويض مفاصل 

 آسيب ديده

در ده  های گذشت  

ب  علل هختلف نقش 

ههم درها  پیشگیوان  

هورد توج  قوار 

نگوفت  بود و اخن 

هوضوع در کنار عدم آگاهی خانوادع و بیمار و کمبود اهکانات درهانی و 

دستوسی ناهناسب ب  دارو باعث ه لولیتهای فواوا  بوای بیمارا  هموفیل 

سال دارای حداقل خک خا دو  ۹2گودخد. در حال حاضو اکثو بیمارا  باالتو از 

هفصل آسیب دخدع هستند ک  با عوارض باال رفتن سن تبدخل ب  ه لولیت 

 خواهد شد. 

ضمن انجام توصی  پزشکا  جهت رعاخت ساخو اقداهات در کنار تزرخه ب  هوقع              

و کافی دارو، انجام جواحی های ت وخض هفاصل آسیب دخدع هیتواند ب  بازگشت 

سالهت بیمار و تحوک بدو  درد وی کمک کنندع باشد. خوشبختان  از ده                 

گذشت  اخن اقدام جاری بودع و ت داد زخادی از بیمارا  با هداخت کانو  و                     

همکاری وزارت بهداشت در اهو تهی  پووتز هورد نیاز اخن جواحی را انجام دادع               

اند. پزشکا  ه دودی در کشور اخن جواحی را بوای بیمارا  هموفیل انجام هی              

دهند و ب  نظو هی رسد هدف کانو  در هوحل  ب د باخد تموکز بو توس   اخن                   

 جواحی ها در ساخو استانهای کشور باشد.   

تأهین اهکانات جهت ورز  بیمارا  خصوصًا شنا و داشتن تجهیزات                     

فیزخوتواپی هناسب در هواکز درها  هموفیلی جهت  نتیج  بخشی اخن جواحی             

ها ضوورت وخژع دارد . در غیو اخن صورت حتی ت وخض هفصل نیز رفع هشکل                 

 نخواهد کود.

با توج  ب  اخنک  هشکالت حوکتی بیمارا  هموفیل با افواد سالم تفاوت دارد و 

خونوخزی های هکور در اعمال فیزخوتواپی هم تاثیو گذار است، در اخن راستا 

آهوز  کادر فیزخوتواپی جهت فواگوفتن خدهات تخصصی بیماری هموفیلی نیز 

 ) پایان  قسمت اول (هی تواند خکی دخگو از اهداف کانو  باشد. 

                                                                                                                                                                        : اشرف فرامرزیان پورنویسنده                                      

 خوزستان -مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران 

9ادامه مطلب  صفحه  پيشگيری در هموفيلي ...  

هناسب، انتخاب شغل و شوخک زندگی هناسب و درنتیج  سالهت روانی اخن               

 بیمارا  خواهد شد. 

بیمار نباخد نقش قوبانی بگیود و از اختیار و توا  خود جهت ساختن خک                    

زندگی هناسب آگاع شود. درغیو اخنصورت باعث انزوا و هانع اخفای انجام نقش              

 اجتماعی ا  هی شود.

برنامه بيماريابي در بيماری ون ويلبراند و ساير اتتال ت  (3

 تونريزی دهنده زنان

با توج  ب  هخاطوات خونوخزخهای     

بانوا  و تأثیو هخوب بو جسم و          

زندگی شخصی و اجتماعی اخشا ، 

کانو  با هدف پیشگیوی از اخن        

عوارض هخوب،اقدام ب  بوگزاری      

بوناه  های آهوزشی در حوزع زنا  

و اختالالت خونوخزی دهندع بوای عموم هودم هی نماخاد. در اخن راستا با                   

استفادع از دانش کارشناسا  اخن حوزع و همکاری کارشناسا  حوزع اجتماعی و 

حتی روانشناسی در هواکز هختلفی همچو  هدارس و ادارات باا حضور بانوا              

 آگاع سازی نمودع و تجوبیات زخست  در اخن خصوص را ب  اشتواک هی گذارد. 

در اخن بوناه  بانوا  با اختالالت ان قادی و عوارض و عالئم آ  آشنا هیشوند. در 

اخن خصوص پوسشناه  علمی نیز تهی  شدع ک  باا تکمیل آ  هتوج  نشان                 

های اولی  اختالل خواهند گودخد. بیمارا  درصورت داشتن اخن نشان  ها ب                

 هواکز درهانی هداخت هی شوند.
انتخاب شغل و شوخک زندگی هناسب و درنتیج  سالهت روانی اخن بیمارا                

خواهد شد. بیمار نباخد نقش قوبانی بگیود و از اختیار و توا  خود جهت                     

ساختن خک زندگی هناسب آگاع شود. درغیو اخنصورت باعث انزوا و هانع اخفای             

 انجام نقش اجتماعی ا  هی شود.

 بيمار نبايد نقش قرباني بگيرد. بايد از اتتيار و توان تود جهت ساتتن يک زندگي مناسب آگاه شود.

آگاه سازی زنان و دتتران  در 

تصوص بهداشت  قاعدگي، 

نقش مهمي در سالمت جسماني 

 و باروری ايشان تواهد داشت.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            فصلنامه کانون هموفيلي ايران 

شماره شصت   - 1398بهار سال   
3 

 پيام مدير روابط عمومي کانون هموفيلي ايران 

 به مرنراسربرت روز بريرن الرمرلرلري روابرط عرمرومري                         

روابط عموهی کانو  هموفیلی اخوا  ضمن تسلیت اخام سو گاواری شاهاادت        

هوالی هتقیا  حضوت علی   ع ( اولین داوطلب نیکوکاری در تارخ  اسالم، :فوا    

اردخبهشت روز بین المللی روابط عموهی را ب  کارشناسا  و ف الین  02رسید  

 حاااوزع رواباااط عاااماااوهااای تاااهااانااایااات هااای گاااوخاااد.                     

شاخست  دخدخم ب  اخن هناسبت بین المللی ه وفی کوتاهی از انجامان بایان        

و بخشی از پیام خانم سوتالنا استاوروا رئایاس        IPRAالمللی روابط عموهی

اخن انجمن بین المللی را انتشار دهیم. ابواز اهیدواری هی نماخیم ک  ف االایان     

حوزع روابط عموهی و ارتباطات از دستاورد های بوشمودع توسط اخن شخصیت 

بین المللی در دورا  پاندهی کوونا، جهت توس   ارتباطات در شواخط پسا کوونا 

بهوع هند شوند.تاکید هوشمندان  اخن کارشناس ارزشمند حوزع روابط عموهای   

هبنی بو اخنک  با کنتول بیماری کوونا ب  شواخط عادی بازنمی گودخم، بلک  هاا    

ب  شواخط عادی جدخدی باز هی گودخم ک  باخد آنوا بشناسیم، خک اساتاواناژی    

 هوشمندان  پیشنهادی بوای کارشناسا  روابط عموهی در سواسو جها  اسات. 

تأسیس شد و پیشووتاوخان    ۹۱11انجمن بین المللی روابط عموهی ، در سال 

شبک  جهانی بوای هتخصصا  روابط عموهی در ظوفیت شخصی آناهاا اسات.      

IPR    قصد دارد تا ارتباطات قابل اعتماد و عمل هتکی بواخال  روابط عموهی

را پیش ببود. اخن انجمن از طوخه شبک  سازی ، تدوخن آخین ناه  رفتار رواباط   

 عماوهای و رهاباوی فاکاوی اخان حاوفا  با  اناجاام های رسااناد.                                 

رئیس انجمن بین المللی روابط عموهی سوتالنا استاوروا در پیاهی ب  هناسبات  

 اخن روز بین الملی با توج  ب  پاندهی بیماری کوونا   اظهار ناماودع  اسات:          

رقص جهانی هوگبار  ۹۱با خک احساس آراهش عالی ، شاهد هستیم ک  کووخد 

 خود را کاهش هی دهد ، کشورها در حاال آهاادع شاد  باوای باازگشات               
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ب  حالت عادی هستند. اها اخن شواخط عادی جدخدی است . خک اهاو جادخاد          

جدخد بوای ها ، بوای هشتوخا  ، صن ت و جواهع ها. اخن شواخط عادی جادخاد      

بیماری هم  گیو کوونا س  درس ههم ب  ها دادع است ک  باخد باوای      چیست ؟

 ساااخااتاان شااواخااط جاادخااد از آ  اسااتاافااادع کااناایاام.                             

 کمک ب  خکدخگو،توس   ارتباطات هجازی، اخجاد ارتباط علیوغم وجود آشفتگای  

سوتالنا استاوروا هی افزاخد : از پاندهی کوونا تا کنو  خک سوم جم یت جاهاا     

بیش از دو نیم هیلیارد نفو تحت پوشش ارتباطات دخجیتال قوار گاوفاتا  اناد.       

کوونا تجارت دخجیتالی را ب  سوعت بوای اشخاص حقیقی و حقوقی توس   دادع 

تا کنو  جلسات هاجاازی روزانا  در سایاساتام                02۹۱هارس  ۹۹است . از  

 دو هیلیارد دقایاقا  در روز فاواتاو رفاتا  اسات.                     Google Meetعاهل

سال در هقاخس  با دورا  پیش از کووناست . اخن تجاوبا      ۹۱22اخن آهار ه ادل 

عظیم ب  ها فوصتی هی دهد تا فن آوری های دخجیتالی را با قابلیت های اصلی 

 روابط عموهی جمع کنیم و ارتباطات شخصی تو و ه نادار توی را توس   دهیم.

روابط عموهی کانو  هموفیلی اخوا  در اخن هناسبت بین المللی ضمن دعوت از 

هدخو ارجمند روابط عموهی دانشگاع علوم پزشکی اخوا  و ه اونت هحتوم درها  

اخن دانشگاع بوناه  تقدخو از کارکنا  هوکز درها  جاهع هموفیلی اخوا  ک  نقش 

ههمی را در راع هقابل  با کوونا اخفا نمودع اند را در دستور کاار دارد. هاوجاب           

افتخار اخن هوسس  است ک  با تقدخم هدال سپاس اخن هوسس  ب  ف الین عوص  

اطالع رسانی حوزع سالهت در هقابل  با کوونا از روابط عموهی اخن دانشگاع هاا    

 ناایااز در اخاان روز باایاان الااماالاالاای تااقاادخااو نااماااخااد.                                

الزم ب  ذکو است کانو  هموفیلی اخوا  از جمل  سازها  های هودم نهادی است 

ک  پوچمدار ثبت جا  باختگا  حوزع سالهت ب  عنوا  شهدای سالهت بود کا   

سازها  هودم نهاد دخگو ب  اخن در خواسات، اخان هاطاالابا             ۹62با پیوستن 

 اجاتااماااعای بااا حاماااخاات دخاگااو اقشاار جاااهاا ا  هااحااقاه گااودخااد.                      

 معصومه صادق زاده بروجنی                                                      

 قایم مقام مدیر عامل و مدیر روابط عمومی                                             

 کانون هموفیلی ایران                                                         
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 دعوت از بهبودیافتگان برای اهدای پالسما

عضو هیات رئیس  اتا  تهوا ، رئیس اتحادخ  واردکنندگا  دارو و رئیس هایاات      

هدخوع شوکت درها  آرا از آغاز فوآخند پالسمادرهانی بیمارا  کوونا در اخوا  خباو  

تواند تحولی بزرگ در درهاا  بایاماارا         آهیز بود  هی داد ک  در صورت هوفقیت

وگوخی با اشارع ب  اخناکا     ناصو رخاحی در گفت .کوونا در اخوا  و حتی جها  باشد

رود،    شک خکی از پنج کشور بوتو دنیا در صن ت پالسما ب  شمار های    اخوا  بدو 

توضیح داد: رو  پالسمادرهانی بیمارا  کاووناا در      

اخوا  از ساخو کشورهای جها  جلوتو است و فقط در 

چین اخن رو  ب  هوحل  تزرخه ب  بیمارا  رسیدع و 

در اخوا  در آستان  رسید  ب  اخن هوحل  هستیم ک  

با توج  ب  هوافقت اخیو کمیت  اخاال  در وزارت        

وی  .شود بهداشت، اخن هوحل  نیز ب  زودی آغاز هی

توضیح داد: بطورکلی وقتی وخووسی وارد بد  افاواد   

بادی نداشاتا     شود، اگو فود از طوخه وراثت آنتی هی

باشد خا واکسین  نشدع باشد، هغز استخوا  شووع ب  

باادی با         کند و اگو تولید آنتای  بادی ب  هیزا  انبوع علی  وخووس هی تولید آنتی

بادی ب  هیزا  کافی در    رود. حال اگو آنتی هیزا  کافی انجام نشود، فود از بین هی

بادی در خو  فود  بد  تولید شود، ب د از غلب  بو وخووس همیش  هقدار کمی آنتی

وجود خواهد داشت و در صورتی ک  دوبارع وخووس وارد بد  شود، ب  دلیل داشتن 

بادی، بد  هجددا و اخن بار ب  صورت خودکار اقدام ب  تولید  سابق  تولید انبوع آنتی

رود. الباتا  در هاورد          تو از بین هی بار وخووس سادع کند و اخن بادی هی انبوع آنتی

تو است. در اخن هورد فوضی  اخن است ک  اگاو    وخووس کوونا هوضوع کمی پیچیدع

 بادی پالسمای بیمار بهبود خافت  کوونا، بالفاصل  ب د از بهبودی ک  هنوز تیتو آنتی

COVID-19       در بد  او باالست، ب  بیماری ک  تازع ب  کوونا هبتال شدع خاا در

بادی تولیاد   حال گذراند  دورا  بیماری است و بد  او هنوز ب  هیزا  کافی آنتی

رخاحی عنوا  کود: البت  اخناکا      .کند نکودع، تزرخه شود، فود بیمار بهبود پیدا هی

دقیقا باخد چ  زهانی پالسما از فود بهبود خافت  از کوونا گوفت  شود و چ  زهانی و   

ب  چ  بیمارانی تزرخه شود، نیاز ب  کار پیچیدع تحقیقاتی دارد چوا ک  باخد نقاطا    

 پیکی بوای گوفتن پالسما انتخاب شود 
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بادی باال باشد و هم وخووس در پالسما وجود ناداشاتا        وک  هم تیتو آنتی

باشد. وقتی ها در اخوا  کار روی اخن هوضوع را شووع کودخم، هنوز خباوی   

ها پیش رفت. حاال ظاهوا خاک      در دنیا نبود و حتی کار ها هستقل از چینی

آهوخکاخی نیز کار در اخن زهین  را شووع کودع است. ب  اخان     -شوکت ژاپنی

توتیب تقوخبا از هم  کشورهای جها  در اخن زهین  جلوتو هستیم. کمیتا    

اخال  در وزارت بهداشت نیز با استفادع از اخن رو  درهانی هوافقت کاودع  

تواند جها  را تکا  دهد و  کنم استفادع از اخن رو  هی است و هن فکو هی

  .باعث اخجاد تحولی در درها  بیمارا  کوونا شود

ی تاکید کود: اخنک  چوا کشورهای آهوخکاخی خا اروپاخی هنوز وارد باحاث      و

اند، بیشتو ب  اخن خاطو است ک  کاووناا      پالسمادرهانی بیمارا  کوونا نشدع

خیلی دخوتو از اخوا  ب  اخن کشاورهاا وارد       

شدع و طبی تا اخن کشورها از نظو کار روی   

تو هستند  های کوونا از ها و چین عقب درها 

اها با اخن حال با آلما  و فوانس  در زهایانا     

رو  پالسمادرهانی ارتباط دارخم و آنها بوای 

هاناد      همکاری با ها در اخن زهینا  عاالقا      

کنم اگو هاما  چایاز          هستند. هن فکو هی 

تاواناد      درست پیش بوود، پالسمادرهانی هی

کمک زخادی ب  بهبود بیمارا  کوونا کناد و    

 .ب  افتخاری هم بوای اخوا  تبادخال شاود     

رخاحی با اشارع ب  اخنک  چندخن خودرو بوای درخافت پالسمای بایاماارا       

های هختلف اخان     نفو در بخش ۹22اند و حدود  هبتال ب  کوونا تجهیز شدع

اند، توضیح داد: انتظار ها اخن است ک  با  زودی      پووژع هشغول ب  کار شدع

پالسمای درخافتی از بیمارا  بهبود خافت  از کوونا ب  بیمارا  هبتال ب  کووناا  

های پالسماخی کشور از جمل  درهاا  آرا     تزرخه شود. تقوخبا تماهی شوکت 

اند و سازها  انتقال خو  و اساتید بوجست  اخان   در اخن پووژع شوکت کودع

حوزع هانند دکتو چواغ لی، دکتو ابوالقاسمی و دکتو عشقى کا  هاماگاى       

هاى جهانى خو  و پالسما هستند و نهاختا دکتو صدرى هدخاوعااهال     چهوع

کنند و عدع زخاادى از     شوکت درها  آرا اخن پووژع را رهبوى و هدخوخت هی

هتخصصین کشور و همینطور پزشکا  و پوستارا  داوطلب نیاز هاماکاار       

هااى سااناتاو          هاى پالسماخى و سازها  انتقال خو  و بیمارستاا   شوکت

روزى حتى در اخاام تا اطایاالت         بیمارا  کوونا با فداکارى و ف الیت شبان 

 نوروزى نیز در جوخا  و درگیو اخن پووژع هستند.

 غاز پالسما درماني بيمارانآ

  کرونايي در ايران 

 منبع: فانا
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 سازمان های مردم نهاد خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد:  

دولت اخوا  با کدام هنابع هی تواند هم 

لوازم و تجهیزات بهداشتی و پزشکی را 

بوای هقابل  با کوونا تاهین نماخد و هام  

جبوا  خسارات هنگفت اقتصادی هودم 

 را در خان  نشینی کووناخی بنماخد؟

هاای     شبک  تخصصی سازها   2ناه    

نهاد دارای هقام هشورتی در سازها  هلل هتحد،  سازها  هودم 00نهاد  هودم

نهاد هالای و      سازها  هودم   0۱2انجمن دوستی اخوا  و ساخو کشورها و  ۱

دبیوکل سازها  هلل هتحد در راباطا  باا          “  آنتونیوگوترش” استانی، ب  

ضوورت رفع تحوخم های خکجانب  و غیو انسانی آهوخکا در شواخاط شایاوع      

   بیماری کوونا هنتشو گودخد. 

با استفادع از ظوفیت دبیوکلی سازها  هلال هاتاحاد باا            آقای دبیوکل!  

های غیوانسانی اهکا  هقابل  با بیماری کووناا را باوای        پیگیوی لغو تحوخم

 هودم اخوا  فواهم فوهاخید. 

 اتبار کوتاه 

 اهدای دستگاه گند زدايي 

 افشانه مواد ضد عفوني 

  مرکز درمان جامع هموفيلي ايران 

برادران بسیجی از هدیه ارزشمننند   

شما به مرکز درمان جامع هموفیلنی  

ایران صمیمانه سپاسنگنزاری منی      

آزهاخشگاع وخاووس شانااسای          نماییم.  

هوکز درها  جاهع هموفیلی اخوا  اخایاوا   

 ب  جمع هواکز تست کوونا پیوست. 

اهیدوارخم در صورتیک  ک  کیت ازهاخشگاهی کافی در اختیار اخن هاوکاز قاوار        

گیود، آزهاخش کوونا را بوای جاه   هموفیلی اخوا  بتوانیم راخگا  انجام دهایام.   

اخن هوکز در حال حاضو نمون  های ارسالی از بیمارستانها با رعاخات بااالتاوخان       

 استاندار حفاظتی ب  اخن هوکز تحوخل هی گودد. 

بیمارا  ارجمند توج  کنند رعاخت توصی  های اخمنی هشارکت در حفظ سالهت 

 هودم است.

قهرماني ديگر از جامعه هموفيلي ايران در بحران کرونا 

 سازمان های مردم نهاد و شبکه های تخصصي 382نامه 

 سازمان های مردم نهاد به دبيرکل سازمان ملل متحد  

 جهت کمک به لغو تحريم های يک جانبه و غير انساني آمريکا

 عليه مردم ايران در شرايط پاندمي کرونا  

هاخ  افتخار کانو  هموفیلی اخوا  است پس از در خشید  آقای دکتو ضیاخی 

هدخو دفتو ارزشمند و فداکار کانو  در استا  خواسا  جنوبی شاهد تقدخو 

دانشگاع علوم پزشکی کودستا  از هدخو توانای دفتو نماخندگی کانو  هموفیلی  

هستیم. جناب آقای خالد وکیلی تجوع اخوا  در استا  کودستا    

قدر دا  زحمات شما در ستاد هقابل  با بحوا  کوونا در استا  کودستا  

هستیم. کانو  هموفیلی اخوا  نیز اخن خدهات داوطلبان  و ارزشمند را ارج 

   نهادع و اخن هوفقیت را تبوخک عوض هی نماخد.

خداقوت داوطلب                                                                         
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ستاد هقابل  با کوونای کانو  هموفیلی اخوا  هتشکل از هدخو عاهل، قاخم هقام 

هدخو عاهل ، هدخو درهانگاع جاهع، هدخو هالی، هدخوهددکاری و هدخوا  دفاتو 

نماخندگی کانو  هموفیلی اخوا  در استانهای کشور با هدف کمک ب  هقابل  اصولی 

با شیوع کوونا در جاه   هموفیلی اخوا  توصی  های زخو را جهت اجوا تدوخن و 

انتشار دادع است. بدخهی است اخن توصی  ها با توج  خاص هکمل توصی  های 

 الزم االجوا ستاد هلی هقابل  با کوونا است. 

خط اول هقابل  با بحوا  کوونا هودم و کارشناسا  بهداشتی دقت بفوهاخید  - 1

لذا توج  توصی  های اخمنی کلید هقابل   .کارشناسا  بهداشتی ن  درهانی هستند

با بیماری کوونا است. در صورت عدم رعاخت توصی  های اخمنی هداف ین سالهت 

در شواخطی قوار خواهند گوفت ک  خود خواها  کمک خواهند گودخد. با عاخت 

 توصی  های اخمنی از فوسودع شد  سیستم سالهت کشور جلوگیوی نماخیم. 

 .راع هقابل  با کوونا هاند  در خان  است  -2

  هدخوا  تمام تال  خود ه طوف ب  حل  .بیمارا  ب  هیچ عنوا  سفو نکنند  -3

 هشکالت درهانی بیمارا  در استا  بنماخند(

 بیمارا  بدو  اطالع داد  ب  هدخوا  کانو  ب  بیمارستا  نووند. - 4

هدخوا  تمام تال  خود را ه طوف ب  بیوو  نوفتن بیمارا  از خان  بنماخند و  - 5

 در صورت اجبار در حداقل زها  همکن

بیمارانی ک  ب  بیمارستا  هی روند راهنماخی  هدخوا  کانو  در سواسو کشور، -6

  :نماخند ب د از بازگشت از بیمارستا  باخد هوارد زخو را رعاخت فوهاخند

هنگام ورود ب  هنزل در در گاع ورود ب  هنزل دست ها و دستگیوع در را با  -الف

الکل ضد عفونی و لباس بیوو  را هم در درگاع هنزل در آوردع و در پالستیک 

 بوای شستشو قوار دهند.

 کیف دستی و هحتوخات کیف و جیب خود را ضد عفونی بفوهاخند. -ب

اولین اقدام بیمار پس ار هواج ت از بیمارستا ، رفتن ب  حمام و شستشوی  -ج

 .بد  ب  آب و صابو  است

 بیمارا  و همواها  ب د از استحمام در هجاورت دخگو اعضای خانوادع   -د
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 قوار بگیوخد.

اگو سالمند  -تذکر مهم یک 

در هنزل دارخد توج  کنید اولین 

عضو خانوادع است ک  در ه وض 

 ابتال ب  کووناست 

اگو تلفن  -تذکر مهم دو  

  همواع هوشمند دارخد اپلیکیش

@HEALXAPP   نصب و

سواالت خود را دربارع کوونا قبل 

از رفتن ب  بیمارستا  از پزشکا  

انالخن اخن ساهان  سوال کنید. 

اگو تلفن هوشمند ندارخد در 

تماس  ۴2۹2بیمارستا  با تلفن    صورت تودخد ب  ابتال قبل از رفتن ب 

 گوفت  و توصی  پزشک آنالخن را اجوا فوهاخید.

هدخوا  دفاتو هوظف ب  اعالم شمارع تلفن اورژانس ب  بیمارا  هستند  -7 

و هوظف ب  پاسخگوخی در کلی  ساعات شبان  روز هستند. هنطقی است 

 شمارع تلفن قاخم هقام هدخو هم اطالع رسانی شود. 

هدخوا  هوظفند روزان  حداقل خک تماس با هوکز درهانی و خک تماس  -8 

  .با هوکز تحوخل دارو داشت  باشند و هوارد کمبود را گزار  نماخند

هدخوا  هوظفند هوهورد بستوی در بیمارستا  را ب  هو دلیل، روزان  ب    -9

 گووع تلگواهی هدخوا  و خا هدخو اهور استانها گزار  نماخند

هدخوا  هوظفندکانال های تلگواهی  و دخگو شبک  های اجتماعی را در  -11

خدهت اطالع رسانی بیماری کوونا قوار دهند. ازکانال تلگواهی کانو  

هموفیلی اخوا ، اطالع رسانی های وزارت بهداشت ، دانشگاع های علوم 

 .پزشکی و کانال های ارتباطی ه تبو دخگو ب  عنوا  هنبع استفادع بفوهاخند.

خوابگاع بیمارا  هموفیلی در تهوا  تا اطالع ثانوی ت طیل و ب د از  -11

بازگشاخی احتمالی ب  صورت کاهال هحدود و در هوارد اورژانس بیمارا  را 

 پذخو  خواهد نمود. 

هدخوا  کانو  در هوکز و استانها هوظفند با پیگیوی هصوبات وزارت  -12

بهداشت و ستاد هلی هقابل  با کوونا در رابط  انجام اهور بیمارا  در حوزع 

تاخید نسخ  و دخگو اقداهات قابل انجام از طوخه شبک  های هجازی از تودد 

 های غیو ضووری بیمارا  جلوگیوی نماخند. 

کلی  هدخوا  هوظفند اهکا  ارتباط تلفنی و هجازی بیمارا  را با خود  -13

 ب  طو  هقتضی و راخج فواهم فوهاخند.  

در صورت ابتال کارکنا  و هدخوا  هوسس  ب  بیماری کوونا فود هبتال  -14

هی باخست ضمن اعالم هوضوع ب  هدخوا  هوسس  از حضور در هحل کار 

خود داری و توصی  های ستاد هلی هقابل  با کوونا را در حوزع قونطین  و 

 درها  اجواخی نماخند. 

 توصيه های مراقبتي ستاد مقابله با کرونا

  کانون هموفيلي ايران                   
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ها ضمن تبوخک هجدد سال نو و آرزوی پیووزی هودم اخوا  و جها  بو بیماری 

هنحوس کوونا، در روز جهانی هموفیلی از همواهی و حماخت شاخست  شما از 

بیمارا  هموفیلی با وفاداری ب  اصل ههم هسئولیت اجتماعی شوکتها صمیمان  

 قدردانی هی نماخیم.

هموارع کمک های ارزندع شما هنشاء اقداهات بنیادخن در کانو  هموفیلی اخوا  

بودع است. کمک های شما در ساخت و تجهیز هوکز درها  جاهع و تداوم اخن 

کمک ها در ب  روز رسانی تجهیزات اخن هوکز، اهکا  اراخ  خدهت در اخن هوکز را 

با استانداردهای بین المللی هیسو نمودع است. درپی لغو هواسم بزرگداشت روز 

جهانی هموفیلی در هتل المپیک، پاس  هثبت شما ب  تقاضای اخنجانب هبنی بو 

اختصاص وج  کمک ب  بوگزاری هواسم در راستای تاهین کمک هزخن  ه یشتی 

بیمارا  هموفیلی خارج از اصول و هقوارت هلی و بین المللی شوکت های داروخی 

در شواخط پاندهی کوونا، جلوع ای دخگو از ت هد هوشمندان  شما ب  اصل هسئولیت 

 .اجتماعی شوکت هاست

 احمد قویدل   - 1399فروردین  28نیکی تان ماندگار             
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 پيام مدير عامل کانون هموفيلي ايران 

در روز جهاني هموفيلي به مديران و کارکنان شرکت های 

 سازنده و وارد کننده دارو های بيماران هموفيلي 

قهرمانان مبارزه با 

کرونا در بخش 

تصوصي را به مردم 

 معرفي نماييم. 

  .قهوهانا  هبارزع با کوونا در بخش خصوصی را ب  هودم ه وفی نماخیم

ف الین اقتصادی حقیقی و حقوقی هی توانند در بحوا  کوونا قهوهانا  

  .هودم باشند

وفاداری ب  اصل هسئولیت اجتماعی شوکت ها در شواخط بحوا  ان کاسی 

.از نهادخن  شد  اخن اصل در هو شوکتی است  

.شرکت گلرنگ از شرکت های قهرمان مبارزه با کروناست   

هودم وفاداری ب  اصل هسئولیت اجتماعی شوکت ها را در شواخط بحوا  

.نهند کوونا ارج هی  
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 بسم  ت الی

ُجرم وعناصر آن چیست؟!مُجرم چه کسی است؟! مسئولیت         سوال مهم:   

  کیفری ومجازات یعنی چه؟!

ب  علت پیچیدگی هباحِث حقو  کیفوی،همکن نیست،در چند سطو              پاسخ :   

توضیِح جاهع و تحلیلی هانع،ب  اخن سواالت داد،لیکن بنا ب  ضوورِت آشناخیِ                  

هخاطبین ب  هسائل اِبتدائی حقو  جزاء،ب  هو نحو س ی شد، پاسخی هختصو و               

قانو    0نافع ب  اخن سواالت دادع شود.بدوًا،ب  عوض هی رساند،هقنن در هادع                 

هورفتاری اَعم از ف ل خا توکِ      ”هجازات اسالهی در باب ت وخف جوم،ِاش ار داشت :         

“ هحسوب هیشود. “ف لی ک  در قانو  بوای آ  هجازات ت یین شدع باشد،ُجوم             

 اُصوال،در سیو هواتبِ ارتکابِ جومِ تام، شاهد چهار هوحل  هجزا هیباشیم.

،بنحوی ک ،شخص اِبتدائا قصد و نیت اِرتکاب جوم را داشت  و سپس اِقدام ب  تهی           

هقدهاِت اِرتکاب جوم نمودع و هت اقبًا ب  هوحل   ِاجواخی و هادی جوم هیوسد                   

ونهاختًا پس از عبور از هوحل  ِاجواخی، نتیج  هجوهان  دلخواِع خود را تحصیل                   

 هینماخد.باخد دانست ک ،عناصو و اَرکا ِ جُوم شاهل س  عنصو هیشود:

خ نی هقنن سابقًا،باخد بصورت هجزا،رفتاِرهجوهانِ  هوبوط  را         :الف(عنصر قانونی 

 جوم انگاری نمودع باشد. 

رفتار فیزخکی و ِاجواخی اِرتکاب جوم را،عنصو هادی جوم،         :ب( عنصر مادی جُرم    

ناهگذاری کودع اند و هوجوهی عنصو هادی خاصی داشت  و اخضًا عنصو هادی                  

 جوائم،گاهی با ف ل و هواق ی با توکِ ف ل تحقه هی خابد.

 اخن عنصو شاهل دو رُکن است :جوم:ج(عنصر روانی)معنوی(  

 سوء نیتِ عام:خ نی علم و عمدِ هوتکب در اِرتکابِ رفتارِهجوهان  -۹

.سوء نیِت خاص: خ نی علم و عمِد و قصِد خاِص هوتکب بوای                -0 

 تحقه و توسل ورسید  ب  نتیج  هجوهان  هطلوب.

اصلِ قانونی بود ِ جُوم و هجازات بیا  هیدارد،ک  هیچ رفتاری جاوم نیاست هگاو      

اخنک  قانو  آ  را جوم تلقی کند و هیچ هجاازاتی صاورت نمیپاذخود،هگو اخنکا            

 “قبح عقاب بالبیا   ”هقنن آ  را تجوخز کودع باشد.اخن ههم از قاعدع فقهی و عقلی 

نیز هستفاد است.از نتاخجِ اصل قانونی بودِ  جوم و هجازات،اصاِل تفاسیِو هاضیهِ           

قوانیِن جزاخی است و هطابه اخن اصل در حالتِ شک،باخد حکم با  بوائاِت هتهام         

داد.خکی دخگو از نتاخج اصِل هذکور،اصِل عطِف بما سابه ناشدِ  قاوانین جزاخای             

است،بدخن ه نا ک ،هیچ ف ل خا توکِ ف لی را نمیتوا  بو هبنایِ قانونی ک  هت اقباً    

 وضع و تصوخب هیشود،جوم تلقی نمود و اُصوالً اثوِ قوانین نسبت ب  آخندع 
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است.همچنین از دخگو اُصول هوتبط درحقو  کیفوی،اصِل شخصی بود ِ           

هجازات هاست،و آ  بدخن ه ناست ک  هیچ شخصی غیو از هجوم قابل                

هجازات نیست و علی االصول در حقو  جزاء،هوکس هسئول َاعمال و رفتارِ            

 کیفوی خوخش هیباشد.

اها،کسی ک  رفتار هجوهان  را بصورت کاهل انجام هیدهد،هُجوم است و در             

سیو عملیات هجوهان ،ب  ِاعتباِر هُباشوت خا ِشواکت خا هُ اونت ،هیتواند،نقش          

اخفاء نماخد.هباشو خا فاعلِ هادیِ جوم شخصی است ک  بالواسط  در عملیاتِ 

اِجواخیِ جوم دخیل است و عملیاتِ اِجواخی جُوم هستقیماً هستند و هنتسبِ   

ب  اوست.اها شواکت در جوم،خ نی،هوگاع بیش از خکنفو در عملیاِت ِاجواخی            

جوم دخیل باشند و عملیات ِاجواخی جوم ب  هم  آنها هستند باشد،ب                   

نحوی ک  هم  ِی آنها هباشِو هادِی جوم تلقی گودند.همچنین هطابِه هادع             

قانو  هجازات اسالهی،ه اوِ  در جوم شخصی است ک  با توغیب خا               ۹06

تهدخد خا تطمیع خا تحوخک،دخگوی را وادار ب  اِرتکاب جوم نمودع و خا با                  

دسیس  خا فوخب خا سوء استفادع از قدرت هوجِب وقوع جوم شود خا وساخلِ               

اِرتکاِب ب  جوم را بسازد خا تهی  کند خا طوخه اِرتکاب جوم را ب  هوتکب                   

بدهد خا طوخهِ وقوعِ جوم را تسهیل کند.بوای تحقهِ ه اونتِ در جوم،وحدتِ 

قصد علم و عمِد ه او  و هباشو و رابطِ  علیت( و تقدِم زهانی بین رفتارِ                 

 ه او  و هوتکب جوم شوط است.

همچنین هسولیِت کیفوی خ نی قابلیتِ انتساِب رفتاِر هجوهان  با  شاخصِ        

هوتکب و بوای اخن انتساب ضاووری اسات کا  هوتکاب در لحظا  وقاوع               

جوم،عاقل و بالغ و هختار و قاصد باشد.هنگاهی ک  جاه   از وقاوع جوهای      

لطم  هیبیند،توقع بواخن است،ک  هجوم ب  سازایِ اعماالش بوساد.واکنش       

جاه   نسبت ب  هجوم،در دو قالب هجازات و اِقاداهات تااهینی و توبیتای              

 هوخدا هیگودد.

ت زخوات(،ضمانت ااِلجاوا و پیاهادی      -دخات-قصاص-هجازات خا کیفو حدود  

است ک  هُقنن در هقابل رفتارِ هُجوهان  شخص ب  او هیدهد.از ههام توخان         

اهااااداف هجازاتها،اِصااااالح و بااااازپووری        

هُجوم،پیشگیوِی فاودی و اجتمااعی از وقاوعِ           

هجدد جوم هیباشد.اها در اقاداهات تااهینی و          

توبیتی عالوع بو اصالح هجاوم و پیاشگیوی از          

وقوع جوم در آخندع،هدف بازسازگاریِ اجتماعی  

 هجوم بودع و حتی ب د از دورا  هحکوهیتِ او استموار هی خابد.%والسالم%
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