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 ۱۸۰۰بيمار تاالسمي در تهران؛

انتقاد از وضعيت مراكز درمان اين بيماري در پايتخت

ايسنا -رييس هياتمديره انجمن تاالسمي از وضعيت نامناسب
مراكز درمان تاالسمي در تهران انتقاد كرد.
ميثم رمضاني با اشــاره به وجود  ۲۰مركز در تهران براي درمان
بيماران تاالسمي اظهار كرد :با وجود اينكه ظرفيت اين مراكز حدود
 ۴۰۰نفر است ،اما در ماه نزديك به  ۸۰۰بيمار را پذيرش ميكنند.
متاســفانه اين مراكز وضعيت خوبي ندارنــد .البته وضعيت مراكز
درمان تاالســمي در شهرســتانهاي دورافتاده كشور تا اين اندازه
اســفناك نيست .بيماران تهراني براي تزريق خون ممكن است در
بخش شيميدرماني و راهروهاي مراكز درماني بستري شوند .وزارت
بهداشت نتوانسته براي اين موضوع كاري انجام دهد و بيماران تهراني
به دليل همين موضوع اذيت ميشوند.
رييس هياتمديره انجمن تاالسمي ايران همچنين اضافه كرد:
در حال حاضر الزم اســت كه ظرفيت اين مراكز افزايش پيدا كند
و بخشهاي تاالسمي طبق استانداردهايي راهاندازي شود كه خود
وزارت بهداشت تعيين ميكند .نبايد بيماران اين چنين تصور كنند
كه مرور زمان شــامل حال آنها خواهد شــد و تا چند سال ديگر از
گردونه خارج ميشــوند چراكه در حال حاضر تعداد نوزاداني كه با
بيماري تاالســمي متولد ميشوند محدود است و موارد تولد فعلي
نيز متعلق به استانهاي جنوب كرمان و سيستان و بلوچستان است
و عمال متولد تاالسمي در ديگر نقاط كشور نداريم.
رمضاني با اشاره به فوت  ۸۵نفر از بيماران تاالسمي در سال  ۹۶به
دليل عوارض بيماري ادامه داد :از جمله علل موارد فوت آنها عارضه
قلبي ،دسترسي سخت به داروي خارجي و همچنين رعايت نكردن
مراقبتهاي درماني بود .در شــهرهاي ديگر وضعيت مراكز درماني
تاالسمي مناسبتر است و به صورت تخصصي فعاليت ميكنند .شايد
استاندارد كاملي نداشته باشند ،اما حداقل كادر و بخش جداگانهاي
براي تاالسمي دارند.
وي بيان كرد :در حال حاضر حدود  ۱۸۰۰بيمار مبتال به تاالسمي
در تهران زندگي ميكنند .استان مازندران در گذشته بيشترين بيمار
تاالسمي را داشت ،اما به دليل غربالگري و پيشگيري ،آمار تولد با اين
بيماري در اين استان كاهش يافت .با اين وجود سال گذشته ۱۸۰
نوزاد مبتال به تاالسمي در سيستان و بلوچستان متولد شدند.
رمضاني با اشاره به علل موارد باالي تولد نوزاد مبتال به تاالسمي
در استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد :خانوادهها در اين استان
به دليل بافت فرهنگي و ،...بحث پيشگيري را به سختي ميپذيرند
و سياستهاي پيشگيري از تولد با اين بيماري در اين استان موفق
نبوده است .به همين دليل نياز به عزمي جدي براي كاهش تولد با
اين بيماري در سيستان و بلوچستان و همكاري آموزش و پرورش،
مولويهاي اين استان ،وزارت بهداشت و رسانهها داريم.

گروه جامعه -اليحه تامين امنيت زنان هم
براي خودش داســتاني شده است؛ بحثهايي
تمامنشــدني و قوانيني كه موافقان و مخالفان
خودش را دارد و هيچ گروهي هم حاضر به كوتاه
آمدن نيستند .يك سر اين كالف فعاالن حقوق
زن ايستادهاند و سر ديگر مخالفان آن كه معتقدند
بايد مادههايي از اليحه حذف شود و حاال انگار
مخالفان گوي سبقت را از هم ربودهاند .آبانماه
سال گذشته معاون حقوقي قوهقضاييه با تاكيد
بر ضرورت كاهش جرمانگاري در قوانين گفت:
ايراد و مسال ه اساسي كه اليح ه تامين امنيت زنان
در برابر خشونت با آن مواجه است ،جرمانگاري
وسيع اين اليحه است.
 اليحه تامين امنيت زنان هم موافقان و
مخالفان خودش را دارد
ذبيحاهلل خدائيان ضمن تاكيد بر لزوم حمايت
از برخي اقشــار آســيبپذير در جامعه نظير
كودكان ،نوجوانان و بانوان به اليحه تامين امنيت
زنان در برابر خشــونت اشاره كرد و در تشريح
برخي ايرادات آن گفت :آسيب اساسياي كه اين
اليحه با آن روبهرو است ،جرمانگاري وسيع آن
است به گونهاي كه برخي مواد آن بهطور متوسط
بيش از  ۲۰جرم جديد را جرمانگاري كرده است.
از آنجا كه اصطالحات و واژهها در مواد مختلف
ايناليحهچندپهلو،قابلتفسيروپردامنههستند
لذا مصاديق آن بسيار زياد است؛ به عنوان مثال
از دل اصطالح «خشونت رواني» ميتوان بيش
از دهها ،عنوان مجرمانه استخراج كرد.
ايــن حقوقدان با اظهار اينكــه تاكنون در
نظام حقوقي با اليحهاي با اين حجم وســيع
از جرمانگاري روبهرو نبودهايم عنوان كرده :در
حقوق جزا و جرمانگاري آنچه به عنوان يك نكته
حائز اهميت به آن توجه ميشود ضرورت استفاده
از كلمــات و اصطالحات صريح و داراي حدود
ت به اين معنا كه كلمات
روشن و مشخص اس 
نبايد به راحتي مورد تفسير واقع شوند .چالشي
كه در اين اليحه بهطور گســترده با آن مواجه
هستيم تفسيربردار بودن بسياري از اصطالحات
آن است؛ مسالهاي كه دست قاضي را براي تسري
قانون بر رفتارهاي مختلف باز ميگذارد.
اين مقام قضايي در ادامه به تشريح ايرادات
شــكلي و ماهوي اليحــه پرداخت و گفت :در
برخي مواد با اصطالحاتي از قبيل بروز آسيب
جدي رواني مواجه هســتيم اما مبنا و معياري
براي تشخيص اين آسيب تعيين نشده است.
همچنين در تعريف خشونت رواني گفته شده
است :خشــونت رواني هر رفتاري است كه به
شخصيت ،عواطف ،احساس امنيت و ...آسيب
برساند و براي آن مصاديقي مانند توهين ذكر
شده است .هر چند «توهين» در حال حاضر جرم
محسوب ميشود اما برخي ديگر از مصاديق اين
تعريف تاكنون جرمانگاري نشده و البته در اين
اليحه نيز تعريف مشخص ،معين و محدودي از
آن ارائه نشده است مانند تحت نظر گرفتن زن
جرم است كه با توجه به اينكه عمل «تحت نظر
گرفتن» ،تعريف و تحديد نشــده است اين امر
ميتواند بحث امنيت اعضاي خانواده و حفظ و
صيانت از خانواده را به چالش بكشاند.
خدائيان ايراد مذكور را در خصوص مصاديقي
ديگــر در اين اليحه نظير «كنترل نامتعارف و

رفتار دوگانه دولت در بیاطالعی مجلس؛

قلع و قمع الیحه تامین امنیت زنان
مكرر» و «مناقشــات مكرر» و ...صادق دانست
و اضافه كرد :در تعريف آسيب اجتماعي گفته
شده هر گونه محدوديت در آزادي اراده نسبت
به تماميت جسماني ،سالمت ازدواج و نظاير آن
كه بر اساس رسوم و سنتهاي ناعادالنه صورت
ميگيرد در يك قســمت آن را با بحث ازدواج
اجباري و رعايت ســامت جسماني مرتبط و
موجه ميدانيــم؛ اما منظور و مصاديق «نظاير
آن» مبهم است.
معاون حقوقي قوه قضاييه همچنين به اين
نكته اشاره كرد كه در اين اليحه انواع خشونتها
تحت عنوان خشونت اجتماعي ،اقتصادي ،رواني
و ...ذكر شــده سپس تاكيد شده است كه اگر
موردي ذيل هيچ يــك از اين موارد نگنجيد،
مجازات درجــه  ۶بايد براي آن در نظر گرفت
يعني اينكه اين اختيار به قاضي داده ميشود
كه هر شخص را هرگونه كه تمايل دارد مجازات
كند .بديهي است كه اين امر مخاطرهآميز است
و اينگونه قانونگــذاري منتج به نتايج مثبت
نخواهد شد.
 حذف  40ماده به دليل تكراري بودن!
همين جمالت كافي بود تا روز گذشته رييس
شوراي فرهنگي اجتماعي ،از حذف چند ماده از
اليحه تامين امنيت زنان خبر دهد .بر اين اساس
و بنا بر اظهارات زهرا آيتاللهي قوه قضاييه اليحه
تامين امنيت زنان در برابر خشــونت را از ٩٢
ماده به  ٥١ماده تقليل داده است .اين اليحه كه
سالهاست دست به دست ميچرخد به اليحه
ضد مرد ،جرمانگارانه ،غربي و خانوادهستيز هم
معروف شده است.
روز گذشــته مديركل حقوقي معاونت امور
زنان و خانواده رييسجمهور با اشاره به حذف
حدود ۴٠ماده از اليحه «تامين امنيت زنان» با
اين بهانه كه مواد حذف شده تكراري بودهاند ،از
حذف آنها خبر داد.
يزادگان با بيان اينكه اليحه تامين
اشرف گرام 
امنيت زنان در برابر خشونت از حدود سال ٩٠

در جريان بوده اســت ،خاطرنشان كرد :در اين
ســالها افراد زيادي روي اين اليحه كار كرده
و نظر دادهاند ولي وقتــي اين اليحه به دولت
يازدهم رسيد نكاتي داشت كه با چند تيمي كه
با آنها همكاري ميكرديم منجر به اصالحاتي
در اليحه شد.
او همچنين با اشاره به اينكه آخرين اصالحات
زماني انجام شــد كه ما اين اليحه را به دولت
داديم ،اظهار كرد :اين اليحه ابتدا  ۹۱ماده بود
و علت آن هم اين بود كه در طي ســالها هيچ
كاهشي در آن اتفاق نيفتاده بود .وقتي اليحه به
دولت رفت و بعضي از موارد آن به دليل اصالح
قانون مجازات اسالمي و آيين دادرسي مدني در
سال  ۹۲و  ۹۴كه موارد مشابه زيادي با اين اليحه
داشت ،اصالح شد .وقتي اين اليحه از دولت آمد،
چون جنبه جرم و مجازات داشت ،بايد براساس
قانون ،قضايي ميشد و به همين دليل ما وارد قوه
قضاييه شديم .اشرفزادگان با بيان اينكه چون
ابتدا قرار شد آنچه كه با قانون مجازات يا آيين
دادرسي كيفري همپوشاني دارد را حذف كنيم،
ابتدا اين موارد مشابه را از اليحه خارج كرديم،
بنابراين  ۴۰ماده حذف شده از اين اليحه به دليل
تكراري بودن با اصالحات قانونگذار در اين مدت
همراه بوده كه امري طبيعي است.
الزم به ذكر اســت با توجه به تعداد باالي
حقوقدانان كــه روي اين اليحه كار و پژوهش
كردند ،تكراري بودن  40ماده كمي دور از ذهن
اســت .چطور ممكن است زماني كه اليحه رو
تدوين ميكردهاند به اين نكته توجه نكنند كه
 40ماده تكراري ننويسند؟!
يزادگان همچنين با تاكيد بر اين موضوع
گرام 
كه فصل اول اين اليحه به تحكيم مباني خانواده
و امنيت زنان و پيشگيري از جرائم خشونتآميز
پرداخته است تا ما از زنان خشونتديده حمايت
كنيم و شاخصهاي دادرسي منصفانه و سطح
آگاهي عمومي را نيز باال ببريم اضافه كرد تمام
زنان كشــورمان و هر كسي كه در ايران مقيم

است شامل اين قانون ميشود .ما در اين اليحه
خشــونت را تعريف و انواع آن را نيز مشخص
كردهايم؛ خشــونت فيزيكي ،رواني ،مزاحمت،
خشــونت جنســي و تجاوز را تعريف كرده و
درواقع يك تعريف جامع و كامل از خشــونت
ارائه كردهايم.
 نمايندگان هم در جريان اليحه نبودند
داستان اليحه تامين امنيت زنان از ابتدا با
ابهامات زيادي روبــهرو بود تا جايي كه طيبه
سياوشي ،نماينده مجلس درباره اين اليحه گفت:
پيش از اين نيز عنوان كردم ما از هر جايي كه
توانستيم پيگيري كرديم اما اصال نتوانستيم به
اين اليحه دسترسي پيدا كنيم .از دكتر خدايي،
معاونت حقوقي قوهقضاييه نيز وقت گرفتهايم و تا
آنجاييكه من اصرار كردم ،توانستيم با دفتر ايشان
ارتباط بگيريم ،چون پيگيريهاي ما نشان داده
آخرينبار اين اليحه در دفتر آقاي خدايي بوده
است و منتظر پاسخ هستيم .ظاهرا ميخواهند
خاصيت اين اليحه را از بين ببرند چون دو سال
تمام است كه به ما ميگويند اين اليحه ميآيد
و نيامده و معلوم نيست دارند با اين اليحه چه
ميكنند .من به معاون حقوقي رياستجمهوري،
خانم لعيــا جنيدي هم پيغام دادم و ايشــان
گفتند بهزودي ميرسد ،خانم ابتكار ميگويند
همين روزها به دست ما ميرسد .از طرفي تمام
خانمهايي كه حقوقدان هستند و روي اين اليحه
كار كردهاند ،گفتهاند آخرين ويرايشاش را انجام
دادهايم و اواخر پاييز سال گذشته گفتند كار تمام
شده و بهزودي ميآيد اما ما در جريان نيستيم
كه چه بر سر اليحه آمده است.
سياوشي همچنين تاكيد كرد :حتي آقايان
اصالحطلب مجلس يا آقايان آكادميك بيرون از
ورطه سياست به من گفته بودند در اين اليحه
جرمانگاري زيادي شده و به حريم خانواده آسيب
ميخورد و من هم تاكيد ميكردم كه بههرحال
حواس من هم روي حفظ حريم خانواده است
و ما دنبال اين هســتيم كه بههرحال مباحث

تحكيم خانواده را كه در اسناد باالدستي وجود
دارد ،پيگيري كنيم .قرار نيســت ما به حريم
خانواده آسيب بزنيم اما نميدانم كه با اين اليحه
چه كردهاند كه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
كه بهشدت نسبت به اين اليحه موضع داشت،
نظــرش يكمرتبه در اين مورد تغيير كرده .ما
اليحه را نديدهايم و احتماال اليحه به شــوراي
فرهنگي اجتماعي زنــان رفته و نميدانم چه
اتفاقي افتاده است.
در رابطه با ابهام اين اليحه پروانه سلحشوري،
رييس فراكسيونزنانمجلس شوراياسالمينيز
با اشاره به اينكه من اصال در جريان جزييات اين
ماجرا نيستم و از طريق مصاحبه خانم آيتاللهي
در جريان اين ماجرا قرار گرفتهام ،گفت :هرگز
اليحه را به ما ندادهاند و يك نسخه را به شوراي
فرهنگي اجتماعي دادهاند و يك نسخه هم در
اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است اما در جريان
بودم كه قوه قضاييه كار بررسي را تمام كرده و
فقط امضاي رياســت قوه باقي مانده است .روز
گذشته ما مصاحبه خانم آيتاللهي را خوانديم
و ايشــان گفتهاند كه نيمي از مواد حذف شده
است .فكر ميكنم بايد نسخه اصلي به مجلس
تحويل داده و بررســي شود تا ببينيم آيا اين
اليحه امنيت به كميســيون حقوقي و قضايي
ارجاع ميشــود يا با توجه به اينكه مساله زنان
را در نظر گرفته به كميسيون فرهنگي ارجاع
ميشــود .اگر اين اليحه به كميسيون قضايي
برود زمان زيادي طول ميكشد تا بررسي شود
اما اگر به كميسيون فرهنگي ارجاع شود ،يك
دســتور كار جدي برايشان در نظر ميگيريم.
يدانم چطور
سلحشوري همچنين تاكيد كرد :نم 
است كه دوستان خارج از مجلس در جريان اين
اليحه هستند و چند نفر به من گفته بودند كه
اين اليحه جرمانگارانه است اما ما هنوز اليحه
را نخواندهايم .وقتي بحــث جرمانگاري در آن
ش آمد از خانم موالوردي درباره اين مساله
پي 
سوال كرديم و ايشان گفتند اصال چنين چيزي
صحت ندارد اما بههرحال در ديدار نوروزي كه
با آقاي الريجاني ،رييس مجلس داشتيم ،تاكيد
كرديم كه آقاي الريجاني كمك كنند اين اليحه
هرچهزودتر به مجلس بيايد.
با اين حساب اين اليحه همچنان در هالهاي
از ابهام اســت و حرفوحديثها درباره اليحه
منع خشونت عليه زنان تمامي ندارد؛ مخالفان
آن ميگويند ناقص است يا جرمانگاري زيادي
دارد ،موافقان آن اما ميگويند بايد هرچهسريعتر
تصويب شود .اين اليحه به منظور جلوگيري از
بيعدالتــي در روابــط خانوادگي و رفع ظلم و
تعدي نســبت به زنان در عرصه خانواده و نيز
پيشبيني راهكارهــا و ضمانتهاي قانوني و
جلوگيري از افراط و تفريط در اين زمينه تدوين
شــده است .حدود يك ماه قبل ،پيش از آمدن
بهار بود كه زني در تبريز قرباني اسيدپاشي شد
و قانون مدوني بــراي كمك به او وجود ندارد.
در شــرايط اينچنيني به نظر ميرسد شايد
بايد اختالفها را كنار گذاشت و قانوني اثرگذار
براي حل مشكالت زنان تعريف كرد؛ قانوني كه
در هر دورهاي و بينياز از زدوبندهاي سياســي
بتواند حقوق زنان را كه ســالها ناديده گرفته
شده به آنها بازگرداند.

گزارش 2
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به موجب دادنامه شماره  9609977591401893مورخ  96/12/06در پرونده
کالسه 114/9به آقای علی نصرت پناهی فرزند ابوالفضل فاقد مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ میشود در
مورد اتهام شما دائر بر رانندگی بدون گواهینامه به پرداخت مبلغ 5میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم
شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت
قانونی قابل اعتراض در این شعبه است.
مالف -2042مدیر دفتر شعبه 114دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای منصور خسایی فرزند نادر فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد شکایت
آقای حسن سروش علیه شما دایر بر شرکت در کالهبرداری به موجب حکم شماره  9609977591301885در
پرونده کالسه  113/960973به تحمل  3سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مال محکوم شدهاید رای صادره
غیابی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
مالف -2043مدیر دفتر شعبه 113دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کالسه بایگانی  960943:شماره دادنامه  9609977592401976:به متهم وحید روزمرای فرزند محمد ابالغ میگردد
به موجب دادنامه فوق از بابت ارتکاب بزه توهین نسبت به شاکی خصوصی فرهنگ فتاحی به تحمل 74ضربه شالق
تعزیری غیر علنی و از بابت ارتکاب بزه تهدید جانی نسبت به شاکی خصوصی به تحمل دو سال حبس تعزیری و از
بابت ایراد صدمه بدنی نسبت به شاکی خصوصی به پرداخت مقادیری دیه ظرف مدت یک سال قمری از تاریخ
وقوع بزه ( )1396/03/14در حق شاکی خصوصی محکوم گردیده است که در هریک از موارد فوق ( بزه توهین و
تهدید ) فقط مجازات اشد قابل اجرا است .رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی
به متهم قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه میباشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز وفق
مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.
مالف -2040مدیر دفتر شعبه 124دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی ابالغ دادنامه به متهمین مجهول المکان
کالســه بایگانی  960794 :شماره دادنامه 9609977592401968 :به متهمین ماشااهلل محمدزاده فرزند حسن و
امیرحسین پوررضایی فرزند عباس ابالغ میگردد به موجب دادنامه فوق به اتهام شرکت در نگهداری یک قبضه
اسلحه کالشنیکف هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند .رای صادره غیابی محسوب و ظرف
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به متهم قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه میباشد و پس از انقضای مهلت
واخواهی ظرف مهلت بیســت روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان
خراسان رضوی میباشد.
مالف -2041مدیر دفتر شعبه 124دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کالسه بایگانی  961114:شماره دادنامه  9609977592401975:به متهم خالق درستکاری فرزند اکبر ابالغ میگردد
به موجب دادنامه فوق به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شاکی خصوصی آقای سعید برجسته به پرداخت
مقادیری دیه در حق شاکی محکوم گردیده است .رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ
واقعی به متهم قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه میباشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز
وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.
مالف -2044مدیر دفتر شعبه 124دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی دادنامه

شماره دادنامه9609973456700333 :
تاريخ تنظيم1396/04/07:
شماره پرونده9609983456700037 :
شماره بايگاني شعبه960042:
پرونده کالســه  9609983456700037شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان تصمیم نهایی شماره
 9609973456700333خواهان :خانم نجما آذرخشی فرزند غالمعباس به نشانی استان کرمان شهرستان سیرجان
شهر سیرجان خ طالقانی کوچه شهید مکی نسب  11پالک 62
خوانده :آقای محسن فخرآبادی فرزند احمد
خواسته :الزام به فك و رد پالك خودرو
گردشــكار :دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي
مينمايد
راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي خانم نجما آذرخشي فرزند غالمعباس به طرفيت آقاي محسن فخرآبادي فرزند
احمد به خواسته الزام به فك پالك خودرو و مطالبه هزينه دادرسي بدين توضيح كه خواهان اظهار داشته يك دستگاه
خودرو پژو 405به شماره انتظامي92د -765ايران 65به خوانده فروختهام كه خوانده از تعويض پالك امتناع مينمايد.
دادگاه با توجه به اينكه پالك خودرو حسب اسناد ارائه شده به نام خواهان ميباشد و با توجه به اينكه خوانده دعوا
عليرغم ابالغ اخطاريه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعي ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخيص
و مستندا به مواد  198و  515و  519قانون آئين دادرسي مدني حكم به الزام خوانده به فك پالك فوق و استرداد
آن و پرداخت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد .راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهي در محاكم
تجديد نظر استان كرمان ميباشد.
 3644مالف -محمد انجمروز -قاضي دادگاه حقوقي شعبه 6دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سيرجان

مشاور معاون درمان در امور بيماريهاي وزارت بهداشت ضمن
تشريحاقداماتاينوزارتخانهبرايحمايتماليودرمانيازبيماران
فمادرحوزهايبيايناستكهدسترسيبيماران
ايبي،گفت:هد 
به خدمت را افزايش دهيم ،از آنها محافظت مالي كنيم و كيفيت
خدمات مورد نيازشان را نيز ارتقا دهيم.
به گزارش ايسنا ،جمشيد كرمانچي با اشاره به اقدامات معاونت
درمان وزارت بهداشت براي ارائه خدمات درماني به بيماري ايبي
گفت :برنامه حمايت از بيماران ايبي از بهمنماه ســال ۱۳۹۵
آغاز و منابع مالي و رديف اعتباري الزم براي پوشش و حمايت از
خدماتدرمانيموردنيازاينبيمارانديدهشد.همچنيناطالعات
مربوطبهاينبيمارانازكلدانشگاههايعلومپزشكيسراسركشور
جمعآوري شد و خانه ايبي هم به عنوان انجمن حمايتي از اين
بيماران اطالعاتي در اختيار وزارت بهداشت گذاشت.
   ۱۰دانشگاه علومپزشكي آماده خدمترساني به
بيماران ايبي
وي با بيان اينكه پيش از اين دانشــگاه علومپزشكي ايران با
تفاهمنامهاي كه با بنياد مستضعفان ،خانه ايبي و بنياد بيماران
خاص بسته بود ،به عنوان متولي ارائه خدمت به بيماران ايبي
فعاليتهايي داشت ،عنوان كرد :در عين حال قصد ما اين بود كه
ارائه خدمت از حالت متمركز خارج شود و بتوان در كل كشور
خدماتدرماني مــورد نياز اين بيماران را فراهم كرد .بر همين
اساس از كليه دانشگاههاي علومپزشكي استعالم كرديم و نهايتا
 ۱۰دانشگاه در كل كشور اعالم كردند كه آمادگي خدمترساني
به اين بيماران را دارند.
  كدام مركز در تهران خدمات دندانپزشكي بيماران
ايبي را ارائه ميكند؟
كرمانچي ادامه داد :ســپس فرآيند تدوين بسته خدمتي
بيماران ايبي را آماده كرديم .در همين راستا با مركز دندانپزشكي
بيمارستان مفيد دانشگاه علومپزشكي شهيدبهشتي در تهران
هماهنگيهايي جهت ارائه خدمات دندانپزشكي به اين بيماران
انجام شد .در عين حال برنام ه ما اين است كه در ساير استانهاي
بزرگ هم بتوانيم براي اين بيماران مركز دندانپزشكي مجهزي
را ايجاد كنيم.
وي همچنين گفت :يكي ديگر از مشــكالت اين بيماران
چسبندگيهاي گوارشي آنهاست؛ بهطوريكه بيماران ايبي هر
چندوقتدچارچسبندگيميشوندوبايدعملشوند.درگذشته
فقط يك تا دو مركز در كشور اين اقدام را انجام ميدادند ،اما ما
براي توســعه آن برنامهريزي كردهايم و در حال حاضر دانشگاه
تهران متولي اين موضوع شده است و قبول كردند كه خدمات
گوارشي بيماران ايبي را ارائه دهند .البته با برنامهريزيهاي انجام
شدهبناستاينخدمتبهشهرهايديگريچونمشهد،اصفهان
و ...هم توسعه يابد.
وي از راهاندازي سامانه ثبت عملكرد بيماران ايبي در پرتال

اعتبار  ۳ميلياردي براي درمان بيماران «پروانهاي»
معاونت درمان وزارت بهداشــت خبر داد و گفت :بر اين اساس
خدمات درماني مورد نياز اين بيماران را مطابق بسته خدمتي
تعريفشدهوبراساسنوعوتناوبخدماتبهبيمارانارائهميدهيم.
البتهاينبيماراننيازويژهايهمبهپانسمانهايمخصوصدارندكه
طي دو سال گذشته سازمان غذا و دارو اين پانسمانها را بر حسب
نيازبيمارانوبهشكلرايگانباپستپيشتازبهدربمنزلبيماران
به صورت ماهانه يا دو ماه يكبار ارسال ميكند.
  اعتبار  ۳ميلياردي براي درمان ايبيها
كرمانچي با بيان اينكه رديف اعتباري كه براي ارائه خدمات
درماني به اين بيماران تعريف شده با اعتباري بالغ بر دو تا سه
ميليارد تومان در ســال است ،گفت :در حال حاضر حدود ۶۰۰
بيمار مبتال به ايبي را ثبت كردهايم و به آنها خدمت ارائه كرده
و بسته خدمات درمان و پانسمانهايشان را به صورت رايگان به
اين بيماران ارائه ميدهيم .بايد توجه كرد كه خدمات درماني كه
در اين بسته خدمتي ديده شده شامل ويزيتهاي تخصصي و
فوقتخصصي ،آزمايش خون و ادرار ،تصويربرداري ،سونوگرافي،
امآرآي و سيتياسكن ،نمونهبرداري از بافت و پاتولوژي از پوست
براي تشــخيص بيماري ،آندوسكوپي ،دندانپزشكي و جراحي
پالستيك در سطح تخصصي هستند .به اين ترتيب هر استان و
دانشگاهي كه توانايي ارائه اين خدمات را داشته باشد ،آنها را به
بيماران ايبي ارائه ميدهد .در غيراين صورت فضا را باز گذاشتيم تا
بيمارانبهتهرانمراجعهكردهوخدماتتوانبخشيودندانپزشكي
را دريافت كنند.
  پرداخت از جيب بيماران ايبي ،نزديك به صفر
مشاور معاون درمان در امور بيماريهاي وزارت بهداشت درباره
نحوهحمايتماليازاينبيمارانوچگونگيپرداختهزين هخدمات
تعريف شده براي آنها ،گفت :مقرر شده است كه بيماران ايبي
دفترچهبيمهپايهداشتهباشند.بهاينترتيباگربيمارشهريباشد،
دفترچه خدمات درماني يا تامين اجتماعي دارد و اگر روستايي
باشد ،ميتواند با فرم ارجاع پزشك روستا به شهر آمده و خدمات
مورد نيازش را دريافت كند .اين خدمات هم مشمول بيمه هستند
و بخشي از فرانشيز سهم بيمار را وزارت بهداشت پوشش ميدهد.
هدف ما اين است كه پرداختي از جيب بيمار تا حد ممكن به
صفر نزديك شود.
كرمانچي با بيان اينكــه در زمان راهاندازي برنامه حدود ۶۰
دانشــگاه علومپزشــكي را دعوت كرديم و درباره اين بيماري
توضيحاتي داديم ،افزود :بر همين اســاس با اطالعرسانيهاي
انجام شده اين بيماري تا حدي شناخته شده است .تقاضاي ما از
كارشناسان بيماران خاص در دانشگاههاي علومپزشكي اين بوده
است كه با تكتك بيماران تماس گرفته و به آنها اعالم كنند كه
خدماتدرمانيموردنيازشاندردانشگاهعلومپزشكيارائهميشود

و از اين طريق خود بيماران هم با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند.
بيماريابي ما نيز بر همين اساس ادامه دارد؛ بهطوريكه با همين
اقدام حدود  ۵۰مورد بيمار جديد را هم تشخيص داديم.
وي ادامــه داد :با اين اقدامات در حال حاضر مســوول اداره
بيماران خاص دانشگاههاي علومپزشكي نسبت به بيماري ايبي
حساس شدهاند و اگر در جايي با عالئم ايبي روبهرو شود ،بيماري
را تشخيص و خدمات الزم را ارائه ميدهند .در حال حاضر سيستم
شناسايي بيمار به حالت فعال رسيده و حمايتهاي الزم در سطح
استان براي افراد انجام ميشود.
  ثبت  ۶۰۰بيمار ايبي در كشور ،پيشبيني وجود
 ۸۰۰بيمار ديگر
مشاورمعاوندرماندراموربيماريهاهمچنينگفت:بايدتوجه
كرد كه در حال حاضر حدود  ۶۰۰بيمار ايبي ثبت شده است
اما برآورد ميشود كه با توجه به آمار شيوع جهاني اين بيماري
و آمار شــيوع آن در ايران ۸۰۰ ،بيمار ديگر نيز در كشور وجود
داشته باشد .شيوع جهاني ايبي  ۹نفر مبتال در هر يك ميليون
جمعيت اســت و در ايران نيز هفت نفر در هر يك ميليون نفر
جمعيت برآورد شده است.
ي ايبي با بسياري از بيماريهاي
كرمانچي با بيان اينكه بيمار 
پوستي و تاولي ديگر تشابه دارد ،اظهار كرد :بر همين اساس ما
يك متخصص پوست كه ترجيحا هيات علمي دانشگاه است در
هر دانشگاه بايد موارد مشكوك به ايبي را مورد معاينه قرار دهد.
در عين حال در مواردي كه تشــخيص بيماري دشوار است ،با
تشخيص آزمايشگاهي و نمونهبرداري از بافت اقدامات تشخيصي
انجام ميشود .حال اگر ايبي در فردي تشخيص داده شود ،بيمار
در سامانه ثبت شده و خدمت دريافت ميكند .در نهايت هم رديف
پانسمانيبرايشدرنظرگرفتهشدهوخدماتدرمانيهمبرحسب
نياز به او ارائه ميشود.
مشــاور معاون درمان در امور بيماريها در ادامه با تاكيد بر
اهميت توجه به آزمايشهاي ژنتيكي براي تشخيص بيماري
ايبي پيش از تولد ،گفت :در ادامه اين اقدامات تصميم گرفتيم
براي بيماري العالجي مانند ايبي كه بار مالي بسيار زيادي را
در پي دارد ،عالوه بر فرآيند درمان و خدمترساني ،بحث انجام
آزمايشهاي ژنتيك و تشخيص قبل از تولد را هم پيگيري كنيم
و حتي بتوانيم تا حد مرز دريافت مجوز سقط هم براي جنيني
كه مبتال به ايبي است،پيش رويم.
كرمانچي بيان كرد :بر اين اساس در وهله اول هدفگذاري ما
انجام آزمايشهاي ژنتيك و قبل از تولد براي خانوادههايي است
كه فرزند اولشان مبتال به ايبي بوده و ميخواهند فرزند دوم
به بعد را هم به دنيا آوردند .بر اين اساس برآورد ميكنيم چند
درصد والدين در سن باروري بوده و تمايل به بارداري مجدد دارند.

سپس آنها را به آزمايشگاههاي ژنتيك هدايت ميكنيم .البته اين
اقدام در شرف انجام است و با همكاري آزمايشگاه مرجع سالمت،
پيشرفتهاي خوبي هم داشته است .از طرفي در خانوادههايي كه
خود پدر و مادر مبتال به ايبي هستند ،مشاوره ژنتيك ارائه شده
و كد ژنتيكي براي بستگان اين زوج هم اعم از برادر و خواهر و...
ايجاد ميشود.
وي با بيان اينكه به دليل پيشــرفته بودن اين آزمايشها
برخي از آنها بايد به فرانسه ارسال شوند ،درباره اعتبار مرتبط با
انجام اين آزمايشات ،گفت :اوال يكسري از آزمايشهاي ژنتيكي
مخصوص ژن و كروموزوم تحت پوشش بيمه قرار دارند .حال
اگر مورد جديدي هم باشد ،خود آزمايشگاه مرجع اعالم كرده
است كه از مناب ع خودشان آن را تقبل ميكنند .البته هنوز در
اين زمينه تصميمگيري دقيقي نشده ،اما ما مشكلي در زمينه
منابع نداريم و نميخواهيم بيمار اين هزينه را تقبل كند .بايد
توجه كرد كه اگر اين آزمايشها پيش از تولد انجام شــود،
بسيار كمككننده است و منابع آن با كمك آزمايشگاه مرجع
و معاونت درمان و وزارت بهداشت تامين ميشود.
كرمانچي تاكيد كرد :مهم اين است كه خانوادهاي كه يك
كودك مبتال به ايبي دارد به اين آگاهي برسد كه حتما براي
بچهدار شدن مجدد الزم است كه تاييد ژنتيكي داشته باشد
تا از ســالم بودن فرزند دومش اطمينان داشته باشد .بر اين
اســاس اگر از طريق نمونهبرداري از بند ناف در فاصله زماني
قبل از  ۱۹هفتگي بيماري در جنين تشــخيص داده شود و
در آن فاصله مجوز قانوني سقط هم اخذ شود ،ميتوانند بچه
را سقط كنند.
مشاور معاون درمان در امور بيماريها با بيان اينكه خدماتي
كه ما در قالب اين بســته خدمتــي ارائه ميدهيم در حوزه
سرپايي است ،گفت:خدمات بستري بيماران ايبي در قالب
طرح تحول انجام ميشود .ساير بيماران خاص هم براي كمك
به بستريشدنشان يك سهميه بستري برايشان ديده شده
است .از طرفي اين بيماران در زمان بستري ،به پانسمانهاي
بيشتري نياز دارند و ما هم داروخانهها را مجاب كرديم كه اين
پانسمان را به آنها ارائه دهند.
ف ما در حوزه ايبي اين است
كرمانچي همچنين گفت :هد 
كه اوال دسترسي بيماران به خدمت را افزايش دهي م زيرا سفر
كردن براي بيماران ايبي بسيار سخت است و بايد خدمت را
به نزديكترين مركز محل زندگيشان توسعه دهيم .دومين
هدفمان هم محافظت مالي از اين بيماران اســت .برهمين
اساس خدماتشان را با تعرفه دولتي محاسبه ميكنيم .هدف
سوم هم ارتقاي كيفيت خدمات است .به عنوان مثال عدهاي
از اين بيماران با نحوه استفاده از پانسمان آشنا نيستند و ما از
سازمان غذا و دارو درخواست كردهايم كه شركتها را موظف
كند به بيماران نحوه استفاده از پانسمان را آموزش دهند.

