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«TS» گفت وگوی خبرنگار «شرق» با خانواده های بیماران

بهزیستی فقط می گوید بودجه نداریم

خانی که رعیت عدالت شد
 در رثای شاپور منوچهری که شاخص وکیل مستقل بود

زینب تعالی*: برای «من» نوشــتن از « او » کاری است سخت اما خواستنی، 
چونان شاگردی که بضاعتش ُخرد است و امیدش َکالن.

شــاپور خان را همان روزی دیدم که وکیل پایه یک شــدم؛ او در کسوت 
نایب رئیس نامــی کانون وکالی مرکز و من در هیئــت کارآموزی که برای 

وکیل شدن سوگند یاد می کرد.
از بخت بلنــدم رو در روی او و بــزرگان هم طرازش چونــان زنده یادان 
بهمن کشــاورز، اســماعیل مصباح اســکویی، محمد فرض پور ماچیانی و 
جهانگیرخان مســتوفی که خود وکیل سرپرســت جنــاب منوچهری بود، 
قسم یاد کردم: « ...که جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خالف 
شــرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم...» و آنگاه که چشم در 
چشــم او شــرافتم را وثیقه قســمم قرار می دادم، در وادی مریدی حیران 
نبودم؛ چرا که وکالی نســل من محضر معمرینی شــریف چون او را درک 

کرده بودند.
اگر از میان تمام محاســن منوچهری مجبور به انتخاب یکی باشیم، من 

و بسیاری « آزادگی » را برمی گزینیم.
او که به واقع تراز وکیل مســتقل بود، آنگاه کــه در فقره تمدید پروانه 

وکیلــی که پرونــده اش در دادگاه انقــالب در جریان رســیدگی بود، هیچ 
مصلحتی را بر عمل به قانون رجحان نداد، تراز وکیل آزاده نیز شد.

وجود منوچهری و ســلوک خیرخواهانه اش فرصتی بود که این جهان 
از حضور شــخصیتی جامع االطــراف که نه فقط وکالت که شــعر، فکر و 
فلسفیدن پیشــه موروثی اش بود، متمتع باشد؛ و کانون وکالی دادگستری 
در این ســال ها چه گنجینه گرانی را در صندوقخانه خلوت و عزلت، خفیه 

گذاشت تا قصه بی مهری به او را کامل کند.
بدون شک نســلی که الگویی تمام عیار از شکوه و شرافت وکالت را به 
دوران خود ندیده باشــد، راه سختی برای حفظ امانت استقالل و به منزل 
رساندن این مقصود خواهد داشت؛ اما همان گونه که زمین هرگز از حجت 
موجه الهی خالی نشده، جامعه وکالت نیز سایه سترگش را با آفتاب اوتاد 
حاضرش بر ســر عدالت حفظ کرده و بر سر سوگندش با حق و عدل باقی 

خواهد ماند.
تا آن روز که حقیقت و عدالت ارزش اســت، جان شــریف استاد شاپور 

منوچهری در کالبد هزاران وکیل زنده است.
*وکیل پایه یک دادگستری

فراخوان کمک به دو برادر خردسال برای تجربه یک زندگی عادی
سرگذشــت تلخ سام و سامان دو برادر خردسالی که با کمک خاله شان بهتر شده با 
کمک شــما می تواند به سرنوشتی روشن تبدیل شود. سام و سامان دو برادر هستند که 
ســن تقریبی آنها حدود ۸ و ۹ سال اســت، این بچه ها از مادری معتاد و پدری خالفکار 
زاده شدند و به همین دلیل شناسنامه هم ندارند. سام و سامان از نوزادی بی خانمانی را 
تجربه کرده اند و زندگی سختی را پشت سرگذشته اند تا اینکه انجمن مردم نهاد کیانا آنها 
را پیدا کرد و با شناسایی خاله بچه ها از او خواست سرپرستی بچه ها را بر عهده بگیرد.

خالــه و شــوهرخاله قبول کردند از ایــن دو برادر مراقبت کنند اما مشــکالت برای 
آنها پایان ندارد، آن طورکه پرونده این دو برادر در انجمن کیانا نشــان می دهد، ســام و 
ســامان شناسنامه ندارند، مادرشــان معتاد خیابان گرد است و پدرشان به دلیل ارتکاب 

جرائم سنگین به حبس طوالنی مدت محکوم شده است، حاال که بچه ها پیش خاله و 
شوهرخاله هستند، کوچکی خانه دردسر جدیدی را درست کرده است. آن طورکه خاله 
سام و سامان گفته و مورد تأیید مددکاران هم قرار گرفته است، خاله این دو پسربچه در 
اصفهان زندگی می کند و همراه شــوهرش هر دو کارگری می کنند تا زندگی خودشان و 
فرزند نوجوانشان را اداره کنند، آنها خانه ای بسیار کوچک دارند و با توجه به حضور سام 
و سامان و درخواست صاحبخانه برای تخلیه خانه مجبور هستند جای جدیدی را اجاره 
کننــد، آنها برای تهیه پول پیش خانه به کمک نیاز دارند. انجمن کیانا به صورت ماهانه 
مبلغ اندکی به عنوان کمک خرج بچه ها به این خانواده پرداخت می کند اما این خانواده 
برای اجاره خانه بــه ۵۰ میلیون تومان پول پیش نیاز دارند تا با ۳۰ میلیون تومانی هم 

که خودشــان دارند بتوانند خانه ای برای پنج نفر اجاره کنند. حاال مددکاران دست به کار 
شــده اند برای سام و سامان شناســنامه بگیرند، فعال یکی از بچه ها شناسنامه گرفته و 
دیگری هنوز در نوبت است. خبر خوب اینکه یکی از برادرها از امسال به مدرسه می رود 
تا شاید زندگی به او لبخند بزند. همچنین در بهزیستی برای این بچه ها از سوی انجمن 
کیانا پرونده تشکیل شده تا به سایر مشکالت بچه ها از طریق بهزیستی رسیدگی شود، اما 
حاال ســام و سامان چشم انتظار یاری شهروندان خیری هستند که با کمک هایشان پولی 
برای رهن خانه جور شود و آنها مهر مادری را که حاال از خاله دریافت می کنند، همچنان 
بچشند. مددکاران انجمن کیانا به صورت مداوم سام و سامان کوچک را تحت نظر دارند 
تا از شیوه مراقبت از این دو کودک اطمینان داشته باشند. در یک سال گذشته بچه ها در 

سالمت بودند و خاله و شــوهرخاله نیز به خوبی از آنها مراقبت کرده اند. با کمک شما 
مردم خیر برای تهیه یک خانه استیجاری مناسب، سام و سامان می توانند سقفی برای 
زندگی در کنار خاله شــان داشته باشــند. کمک های نقدی خود را می توانید به حساب 
شماره ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۵۲۱۸۴۴۱ بانک شهر به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید. باید 
متذکر شویم پولی که خیران اهدا می کنند، به صورت مستقیم به حساب صاحبخانه واریز 
می شود تا راه سوء استفاده از آن بسته شود. همچنین پول تا زمانی که خاله و شوهرخاله 
از بچه هــا مراقبت کنند، برای آنها اســتفاده خواهد شــد و اجاره نامه نیز تحت نظارت 
خبرنگاران معتمد روزنامه «شــرق» منعقد خواهد شد. گزارش این مهر شما به سام و 

سامان در شماره های بعدی منتشر خواهد شد.

شنبه
۲۲ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۷

ســمیه جاهدعطائیان: فاکتور هزینه «بریِس» پای «نیال»، دختربچه مبتال به بیماری 
«تــی اس»، همراه بــا فاکتور عمل جراحی آب مروارید چشــم و ســایر هزینه ها را به 
بهزیســتی تحویل می دهند تا شاید به علت داشــتن کارت معلولیت با درجه شدید، 
بخشــی از هزینه ها تقبل شــود اما بهزیســتی هر بار تمام فاکتور هــا را داخل پرونده 
می گذارد و می گوید «بودجه نداریم!». «نیال» مبتال به بیماری «توبروس اسکلروزیس» 
است و شش سال دارد. خودش به  تنهایی نمی تواند دستشویی یا حمام برود و پوشک 
می شود. مادر «نیال» درباره شــرایط دخترش به خبرنگار «شرق» می گوید: «عضویت 
خانواده هایی با شــرایط ما در سازمان بهزیســتی چه فایده ای دارد؟ بچه های ما فقط 
یک کارت عضویت دارند و زیرمجموعه این ســازمان هستند اما هیچ خدماتی به آنها 
داده نمی شــود. دخترم توانایی راه رفتن ندارد. امســال تابستان هم تالش کردیم تا از 
پوشک جدا شود، به خاطر دیسک کمر نمی توانم برای گرفتنش از پوشک جدی باشم، 
«نیال» بزرگ  شــده و برای پوشک شــدن مقاومت می کند، نمی خواهد پوشک شود. به  
خاطر کمردردم به   سختی می توانم دستشویی و حمام ببرمش؛ به پرستار و یک کمک 
احتیاج است، اما متأسفانه هیچ مبلغی به عنوان هزینه پرستاری، نگهداری و مراقبت 
لحاظ نمی شــود. تمام هزینه های این بیماری باالســت و دیگر امکان  گرفتن پرســتار 
برایمان وجود ندارد. تنها بهانه بهزیستی نبود بودجه و امکانات مالی است. هزینه های 
سرســام آور دارو از یک طرف و هزینه  گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و ... از طرف 
دیگر بسیار باالســت و اگر خدمات کاردرمانی بچه ها متوقف شود، مثل این است که 
درمان در آنها متوقف شــده  است. ما به خاطر تمام این هزینه های مالی و بار سنگین 

روحی نمی توانیم فکر و برنامه ای برای داشتن فرزند دوم داشته  باشیم».
پزشک تنها نام بیماری را روی برگه نوشت!

بیماری «توبروس اســکلروزیس» که به آن « TS» نیز گفته می شــود، یک بیماری 
ژنتیکی نادر و چند سیستمی است که اغلب در دوران نوزادی یا کودکی تشخیص داده 
می شــود. این بیماری باعث رشد تومورهای غیرســرطانی خوش خیم در مغز و سایر 
اندام های حیاتی مانند کلیه ، قلب، چشــم ، ریه و ... می شــود. پوست معموال سیستم 
عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند منجر به ترکیبی از عالئم از جمله 
تشــنج، اختالل در رشــد عقالنی، اتیســم، مشــکالت رفتاری، ناهنجاری های پوستی 
و بیماری های کلیوی شــود. معضل نبود یا گرانی داروهای مربوط به تشــنج یکی از 
مهم ترین مســائل پیش روی خانواده های این بیماران است که با تشنج های مقاوم به 
درمان روبه رو هستند و گالیه های زیادی از کمیاب شدن داروهای خارجی دارند. «نیال» 
۲۰ روز پس از تولد تشــخیص بیماری « TS» گرفته است؛ مادرش به خاطر تشنج های 
مداومش پیگیر بیماری فرزندش می شــود و به صحبت های اطرافیان مبنی  بر اینکه 
این رفتارهای نوزاد طبیعی است، گوش نمی دهد؛ «فرزند اول و تجربه اولم بود. هیچ 
شــناختی از این بیماری نداشــتم. از زمان بســتری کردن دخترم تا روزی  که تشخیص 
گرفتیــم، بدتریــن و غیرحرفه ای ترین رفتارها را در بیمارســتان و مطب های پزشــک 
دیدیم. دانشجوها باالی سر دخترم تشخیص های متفاوتی از انواع بیماری می دادند. 

جگرگوشه ما بستری بود، نگران بودیم، شرایط سختی بود، نوزاد چند روزه مان به صورت 
مرتب با داروهای مختلف امتحان می شد تا تأثیر هر دارو بر روی تشنج هایش آزمایش 
شود. دکترها بدترین ضربه را وقتی می خواستند درباره بیماری فرزندم صحبت کنند، 
زدند. درباره این بیماری توضیح و شــرح حالی ندادند، فقط روی یک برگه نام بیماری 

را نوشته و اعالم کردند خودتان در مورد آن جست وجو کنید!».
پیشنهاد سپردن بچه مریض در مراکز نگهداری!

او از پیگیری ها برای شــناخت بیمــاری فرزندش می گوید؛ «آنچــه در مقاله های 
خارجی درمورد بیماری «TS» می خواندیم، بسیار ناراحت  کننده بود و زمانی  که نتایج 
جست وجو و نگرانی مان را با پزشک در میان می گذاشتیم، اهمیتی به نگرانی هایمان 
نمی داد؛ درحالی  که وقتی پزشک نمی داند که بچه در چه سطحی از بیماری و درگیری 
قرار دارد، نباید صفر تا صد تجویز کند. مثال برای پیگیری مشــکل چشم دخترم که بر 
اثر تشکیل نشدن شــبکیه به درمان نیاز داشت، سراغ پزشکان زیادی رفتیم. درنهایت 
بعد از ماه ها رفت و آمد و جســت وجو در مقاالت متعدد و درمیان گذاشــتن مسائل با 
پزشــکان، تشــخیص نهایی را با تالش خودمان دریافت کردیم». این مادر با اشاره به 
تجویز پزشکان و روان شناسان بسیار گله دارد «پذیرش این بیماری و مشکالت آن برای 
ما بســیار سخت و طوالنی بود و همین مسئله می توانست تشخیص و درمان بچه را 
به تأخیر بیندازد؛ پزشک می توانست با کنار هم گذاشتن تمام عالئم یا نشانه ها و کمی 
جســت وجو درمورد بیماری و مشکالت آن به شــناخت قطعی برسد و کار درمان را 
جلو ببرد؛ اما تالشــی در این زمینه انجــام ندادند. ما برای کنارآمدن با بیماری دخترم 
و پذیرش آن با مشــاوران زیادی مشــورت کردیم که آنها توصیه می کردند بچه را به 
یک مرکز نگهداری واگذار و برای فرزند دوم اقدام کنیم. در حالی که من می خواســتم 
که از فرزندم مراقبت کنم و به آن عشــق بورزم؛ اما روان شناسان با دادن توصیه هایی 
صورت مسئله را برای من پاک می کردند. حتی داروهای سنگینی تجویز کردند که زمان 

مراقبت از فرزندم و برای شیردادن با مشکالتی روبه رو شدم».
داروی کنترل تشنج برای همه کشورها به جز ایران!

مادر«نیال» تأکید می کند که در حال حاضر مشکالت دارویی بیماران «TS» بزرگ ترین 
معضل بوده و موانع مربوط به آن روزبه روز بیشتر می شود «بروز مشکالت پوستی یکی 
از عوارض بیماری «TS» اســت که داروی آن در ایران وجود ندارد. حتی از طریق یکی 
از اقوام به خارج از کشور هم متوسل شدیم که گفتند به  خاطر خاص بودن دارو بدون 
ویزیت بیمار، امکان تهیه آن وجود ندارد. چرا وقتی این دارو در کشورهای دیگر موجود 
است، برای بیماران و بچه های ما موجود نیست؟ مشکالت پوستی، ذهنی، توان بخشی 
و همه مسائل به کنار، نبود دارو با وجود تمام این سختی ها، معضل کمی نیست». او با 
اشاره به داروهای ضدتشنج و نبود آن در ایران ادامه می دهد «تا سال پیش برای کنترل 
تشنج شربت «اپیلیم»، سدیم والپروات به دخترم می دادیم که یک برند خارجی و معتبر 
است؛ اما این شربت ناگهان نایاب شد. بسیاری از داروهای مربوط به تشنج های مقاوم 
به درمان وجود خارجی ندارند و تهیه آن امکان پذیر نیست و حتی مصرف نمونه ایرانی 

این دارو از ســوی پزشک توصیه نشد؛ برای کنترل تشــنج های مکرر دخترم، ۱۰ آمپول 
تجویز شد که با دوندگی های فراوان تهیه کردیم، تشنج ها برای مدت محدودی کنترل 
شد؛ اما این آمپول بعد از تجویز دوباره پزشک در تمام داروخانه ها نایاب شد؛ برای ادامه 
درمان مجبور به تهیه نمونه ایرانی آن شــدیم؛ چون انتخاب دیگری نداشتیم؛ اما این 
نمونه به دخترم ســازگار نبود و در شــرایط بسیار سخت به مدت ۲۰ روز در بیمارستان 

بستری و به دستگاه متصل شد!».
بیماران «توبروس اسکلروزیس» انجمن حمایتی ندارند!

نبــود دارو و عــوارض داروهای ایرانــی، از بزرگ ترین دغدغه هــای خانواده هایی 
اســت که فرزند بیمار دارند و از دوندگی ها برای پیدا کردن دارو خسته شده اند. «یلدا» 
کودک شش ســاله دیگری است که با بیماری «TS» دســت وپنجه نرم می کند. «زهرا 
رئیســی» مادر یلدا همراه با تعداد دیگری از مادران به  تنهایی برای معرفی وضعیت 
و دغدغه های بیماران «TS» در فضای مجازی دســت به اطالع  رســانی زده و از نبود 
انجمــن برای حمایت از این بیماران و پیگیری مشــکالت آنها گالیه دارد. همچنین او 
در ارتباط با چالش های پیش رو و مهم به خبرنگار «شــرق» می گوید: «نبود شناخت 
کافی از این بیماری از طرف پزشکان و حتی نماینده بهزیستی بسیار معضل آفرین شده  
است. تجویز یک داروی اشــتباه یا تداخالت دارویی برای سرماخوردگی هم می تواند 
مشکل ساز شود. کمبود اطالعات پزشــکان درمورد بیماری بارها باعث تجویز اشتباه 
شــده است. عالوه بر این مســئله، بچه ها هر دو ماه یک  بار باید چک آپ شوند و یک 

آزمایش حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد».
TS جراحی های پرهزینه برای بیماران

او به تفصیل از تمام هزینه ها صحبت می کند: «مشکالت پوستی بچه ها بسیار 
حاد اســت و پمادها اگر در کشور پیدا شــوند، حدود دو میلیون تومان باید هزینه 
شود. خدمات مشاوره و روان شناسی که از الزامات خانواده های این بیماران است، 
هیچ هزینه ثابت و مشــخصی ندارند و در کنار هزینه های گفتاردرمانی، کاردرمانی 
و... نیازمند هزینه های گزافی هســتند؛ هر بچه به هفته ای دو جلسه گفتاردرمانی 
نیــاز دارد که باید عالوه  بر هزینه های سرســام آور رفت  وآمد، حدود ســه میلیون 
تومان در ماه هزینه شــود. برای پیگیری مشــکالت قلبی هر ســه ماه یک  بار باید 
اقدام شــود و چکاپ  یا اکو داده شود که حدود یک میلیون تومان برآورد می شود. 
ام آر آی و تصویربرداری ها حدود یک میلیون، ویزیت پزشک اعصاب هم هر سه ماه 
یــک  بار حدود ۵۰۰ هزار تومان اضافه می شــود. هزینه های گرفتن نوار مغزی هم 
باید در نظر گرفته شود و حتی تهیه داروهای مکمل، ویتامین و... به حداقل ماهانه 
یک میلیون تومان هزینه نیاز دارد؛ بچه ها به مرور زمان به جراحی های خاص مثل 
مغز، چشــم، کلیه و... هم نیاز دارند که هزینه هرکدام از جراحی ها بســیار گزاف 
اســت. تهیه کفش های مخصوص به  خاطر انحراف پا ســاالنه پنج میلیون تومان 
هزینه می خواهد که موارد اشاره شــده تنها قســمت کوچکی از نیازهای بچه های 

مبتال به بیماری «TS» است.»

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
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هزینه های گزاف درمان، دارو و تغذیه
این مادر جــوان از خدمات بهزیســتی انتقــاد دارد؛ «بهزیســتی بیمار را 
تعریف  نشــده تلقی می کند و با وجــود خاص بودن بیمــاری، هیچ امکاناتی 
برایشان در نظر نمی گیرد. «یلدا» دخترم حدود پنج سال است که در بهزیستی 
پرونده دارد و با وجود هزینه  های هنگفتی که اشاره کردم، جز یک یارانه ناچیز، 
 «TS» خدماتی دریافت نکرده  است. درگیری و گرفتاری خانواده هایی که بیمار
دارند، بسیار زیاد است و این بیماران اگرچه به انجمنی برای پیگیری و انعکاس 
مشکالت نیازمند هستند اما گرفتاری های مالی و غیرمالی فرصت اطالع  رسانی 
برایشان باقی نگذاشته  اســت». خانواده «یلدا» از شهرستان به اطراف تهران 
مهاجــرت می کنند تا به خدمات بیشــتری برای پیگیری بیماری فرزندشــان 
دسترســی داشته باشند، این در حالی اســت که هزینه اجاره مسکن در تهران 
بســیار باالست و با مشکالت بسیاری روبه رو هستند. مادر «یلدا» در این زمینه 
می گوید: «خانواده های بیماران به  خاطر شــرایط خــاص بچه ها نمی توانند 
هر خانه ای را اجاره کنند و در بســیاری از مواقع همسایه ها از سر و صداهای 
غیرطبیعی، ناراحت و گالیه مند هستند، درحالی که از شرایط ما اطالعی ندارند. 
هزینه ها بسیار باالست. نمی دانیم به مشکالت تغذیه ای بچه ها رسیدگی کنیم 
که به خاطر بیماری با مشکالت کم خونی مواجه هستند و باید میوه و گوشت 
تازه مصرف کند یا عهده دار هزینه های درمان و کاردرمانی بچه ها باشــیم. در 
نهایت هم پزشــک ها یا تجویز اشــتباه می دهند یا مــا را از ادامه درمان مؤثر، 
منصرف و ناامید می کنند. «یلــدا» را ماه ها برای گفتاردرمانی بردم که بعد از 
چند ماه اعالم کردند تأثیر نداشته و بی فایده است. دکتر را هم عوض کردیم اما 

همه همین تشخیص را دادند».
امید به کنترل تشنج با دارویی که نیست!

مشــکالت دارویی بیماران مبتال به «TS» بسیار زیاد است. تشنج بچه ای با 
مصرف یک دارو مثل «فنی توئین کامپاند» کنترل شــده و قطع نمی شــود که 
ناگهان دارو نایاب می شود. نبود دارو برای بچه هایی که تشنج مقاوم به درمان 
دارند، به مرگ یا وقوع عوارض جبران ناپذیر و خطرناک منجر می شــود. «زهرا 
پرسیان» هم بیمار مبتال به «TS» است که ۱۵ سال دارد و به تنهایی نمی تواند 
به حمام یا دستشــویی بــرود و هر لحظه امکان تشــنج و خطر زمین خوردن 
ناگهانی تهدیدش می کند. «مینا ســنگاچینی» مــادر او از کمبود انواع دارو و 
دغدغه برای پیداکردن قرص می گوید؛ «دارو سهمیه بندی است، داروخانه ای 
از ۱۲۰ قرص «سابریل» که برای دخترم تجویز شد، فقط ۳۰ قرص را می دهد و 
مابقی آن در داروخانه ها پیدا نمی شود. تنها امید ما برای کنترل تشنج ها، دارو 

است اما می گویند که «دارو نداریم!».
انتظار داریم برای دارو رایزنی شود

او ادامــه می دهد: «بعضی از بچه های مبتال به «TS» از نظر ظاهری هیچ 
عالئم خاصی ندارند اما از نظر ذهنی با مشــکالت بی شماری روبه رو هستند، 
به همین خاطر مردم از یک بچه بزرگســال توقع برخی رفتارهای غیرمنطقی 
را ندارنــد و زمانی که بــا رفتارهای نامعقــول این بچه ها روبه رو می شــوند 
نگاه هــای خیره یا کش دار دارند یا با صدای بلند «الهی شــکر» یا «خدا شــفا 
دهد» می گویند، ای زمزمه ها برای مادران بســیار آزاردهنده اســت که گرچه 
تمــام این برخوردها نتیجه ناشــناخته بودن این بیماری اســت؛ انتظار داریم 
که درباره بیماران «TS» هم مثل بیماران اُتیســم، اس ام ای، سندروم دان و... 
اطالع  رسانی شود. متأسفانه هیچ انجمن یا نهادی برای شناساندن این بیماری 
خاص به عموم مردم فعالیت نداشته و بیماران، دلسوز و حامی مؤثری ندارند؛ 
نام این بیماری هرگز مطرح  نشــده و عدم شناخت مردم با آن دغدغه های ما 
یعنی خانواده ها را بیشتر می کند، ما از بهزیستی به عنوان تنها نهاد و سازمانی 
که متولی امور افراد با نیازهای ویژه اســت انتظار بررســی حمایت و پیگیری 

مشکالت داریم تا در حوزه دارو با وزارت بهداشت رایزنی کنند.


