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براساس آمار، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا با نوعی 
میلیون   190 تا   110 بین  می کنند.  زندگی  معلولیت 
بزرگسال دچار مشکالت جدی کارکردی هستند که 
حدود 15درصد جمعیت جهان را شامل می شود و با 
توجه به افزایش ابتال به بیماری های مزمن و جمعیت 

سالمند روبه گسترش است. 
معلولیت شرایط مختلفی ایجاد می کند و گرچه در بعضی 
موارد فرد نیاز به مراقبت های جدی سالمت دارد، اما در 
بسیاری دیگر تنها با فراهم آوردن مجموعه ای از شرایط 

و امکانات، فرد قادر به زندگی مستقل خواهد بود. 

کمبود خدمات سالمت؛ درد مضاعف 
معلوالن

افراد  گالیه های  شایع ترین  البته  و  مهم ترین  از  یکی 
معلول، دسترسی ناکافی به امکانات بهداشت و سالمت 
و نارضایتی نسبت به این مساله است. به عنوان مثال 
تحقیقی که در سال 2016 میالدی روی افراد مبتال به 
بین  می دهد  نشان  انجام شد،  ذهنی  اختالالت جدی 
35 تا 50درصد آنها در کشورهای توسعه یافته و 76 تا 
85درصد آنها در کشورهای در حال توسعه هیچ اقدام 
درمانی ای در سال پیش از تحقیق دریافت نکرده اند. 

ارتقای سطح سالمت و اقدامات پیشگیرانه نیز به ندرت 
برای معلوالن مدنظر است. به عنوان مثال، خانم های 
معلول کمتر از دیگران تحت اقدامات پیشگیرانه سرطان 
پستان و رحم قرار می گیرند، به کنترل وزن معلوالن 
ذهنی چندان توجهی نمی شود و نوجوانان و جوانان 
و  جنسی  آموزش های  به  کمتری  دسترسی  معلول 

زناشویی دارند.
از دیگران  بیشتر  افراد معلول  این در حالی است که 

در معرض ابتال به بیماری های ثانویه مانند زخم بستر، 
عفونت های مجاری ادراری، پوکی استخوان و درد مزمن 
هستند. همچنین روند پیری بعضی معلوالن بسیار زودتر 
از حد طبیعی است. به عنوان مثال بعضی افراد که از 
ناتوانی رنج می برند دچار عالئم سالمندی در 40 یا 

50 سالگی می شوند.
شیوع رفتارهای پرخطر و ناسالم مانند استعمال دخانیات، 
بهداشت نامناسب غذایی و بی تحرکی نیز به دلیل نبود 
آموزش و توجه ناکافی دراین گروه باالست. از طرفی، 

گرچه میزان مرگ و میر معلوالن با توجه به وضعیت 
جسمانی متغیر است، تحقیقات نشان می دهد افرادی 
که از اختالالت ذهنی و کمبودهای هوشی رنج می برند 

امید به زندگی پایین  تری نیز دارند.

موانع ارتقای سالمت معلوالن
معلوالن در دستیابی به مراقبت های بهداشت و سالمت 
با موانعی روبرو هستند که از مهم ترین آنها می توان به 

این موارد اشاره کرد:

هزینه های سرسام آور
بیمه  و  سالمت  کم هزینه  خدمات  به  دسترسی  عدم 
کارآمد و از طرفی مشکل در سیستم حمل ونقل مناسب 
ارزانقیمت مهم ترین مشکالت و موانع پیش روی  و 
معلوالن در دسترسی به امکانات بهداشت و سالمت 
است. در کشورهای فقیر حدود 33درصد افراد کامال 
سالم امکان برخورداری از خدمات سالمت را ندارند 

که در مورد افراد معلول به 51 تا 53درصد می رسد.

محدودیت خدمات و امکانات
کمبود خدمات متناسب با شرایط معلوالن مانند نبود 
بهداشتی  سرویس  مناسب،  راهروهای  یا  آسانسور 
نامناسب، دسترسی نداشتن به پارکینگ و... از جمله 
موانع جدی بهداشت و سالمت آنها محسوب می شود. 
همچنین متاسفانه تمهیدات کافی و تجهیزات پزشکی 
مناسب برای معلوالن غالبا در نظر گرفته نمی شود و 
به همین دلیل بسیاری از آنها از اقدامات تشخیص و 
درمان به موقع محروم می مانند. به عنوان مثال تجهیزات 
نامتناسب ماموگرافی و تشخیص سرطان های رحم و 
پستان باعث شده بسیاری از خانم های معلول نتوانند از 

خدمات پیشگیری و تشخیص برخوردار باشند. 

دانش ناکافی و رفتار نامتناسب کادر 
بهداشت و درمان

افراد معلول 2 برابر بیشتر از دیگران با عدم مهارت و 
دانش کافی کادر درمان برای پاسخ به نیازهایشان روبرو 
با  نارضایتی در مورد بدرفتاری  هستند که این اعالم 
آنها به 4 برابر و امتناع از پذیرش فرایند درمان به 3 

برابر می رسد.

معلوالنازمسووالنچهمیخواهند؟

ما یک میلیارد نفریم!
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شعار امسال روز جهانی معلوالن: حرکت به سوی جامعه ای پایدار و 
تاب آور برای همه

معلولیت وضعیتی است که در آن عملکرد فرد نسبت به استانداردهای معمول جامعه و گروه  های اطراف 
خود کاهش  می یابد. این اصطالح اغلب برای نقص  های عملکردی جسمانی، بینایی، شناختی، فکری، 
روانی و دیگر بیماری  های مزمن به کار  می رود. افراد معلول بزرگ  ترین اقلیت جهان را تشکیل  می دهند 
و در زمینه  های سالمت، تحصیلی، فرصت  های اقتصادی و منابع مالی امکانات کمتری دارند. تقریبا 80 
درصد از این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی  می کنند. معلوالن در این کشورها اغلب از دسترسی 
کافی به تکنولوژی  های ارتباطی، عدالت، حمل ونقل مناسب و... محروم هستند و بیشتر از افراد سالم در 
معرض رفتارهای خشونت آمیز قرار  می گیرند. روز جهانی معلوالن هر سال با هدف ارتقای حقوق، رفاه 
و سالمت افراد معلول، تقدیر از دستاوردهای معلوالن موفق به عنوان عامالن تغییر در جامعه و افزایش 
آگاهی نسبت به وضعیت زندگی این افراد در تمام زمینه  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
برگزار  می شود. »حرکت به سوی جامعه ای پایدار و تاب آور برای همه« شعاری است که امسال برای 
افراد معلول خود به عنوان ذینفعان و همچنین عامالن تغییر  انتخاب شده است.  روز جهانی معلوالن 
در جامعه  می توانند روند حرکت به سوی تحوالت پایدار و کامل در جوامع را تسریع بخشند. درواقع 
بخش  و  علمی  موسسات  سازمان  های حامی،  معلوالن،  دولت،  نیازمند همکاری  تحوالت  این  تحقق 

خصوصی با یکدیگر است.
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غلبه بر موانع دسترسی به 
مراقبت های سالمت

مسلما دولت ها می توانند سطح بهداشت و 
سالمت معلوالن را با بهبود امکان دسترسی 
باکیفیت، کم هزینه و  به خدمات سالمت 
ارتقا  موجود  منابع  از  مطلوب  بهره گیری 
متعددی  عوامل  که  همان طور  ببخشند. 
ایجاد می کند، همه  اختالل  زمینه  این  در 
اجزای سیستم مراقبت های بهداشتی نیز به 
اصالح و توجه نیاز خواهند داشت. برخی 
اقدامات برای رفع چنین مشکالتی شامل 

این موارد است: 
موجود،  خدمات  و  اقدامات  ارزیابی  	•
کاهش  برای  اولویت ها  آمارگیری 
بی عدالتی در حوزه سالمت، پیش بینی 
ارائه  و  دسترسی  ارتقای  شرایط 
خدمات سالمت و تنظیم استانداردهای 

مراقبت های بهداشتی معلوالن
اطمینان از پوشش بیمه ای افراد معلول  	•
و اقدامات الزم برای مقرون به صرفه 

بودن حق بیمه
به  معلوالن  همه  عادالنه  دسترسی  	•
برنامه های بهداشت و سالمت عمومی

توجه به نیازهای خاص معلوالن در حوزه  	•
سالمت

عملکرد  برای  جامعه  در  انگیزه  ایجاد  	•
خیرین حوزه سالمت

کاهش یا حذف پرداخت مستقیم برای  	•
افراد معلول بدون تمکن مالی

اطمینان از تغییرات و اصالحات منطقی  	•
برای تسهیل ارائه خدمات درمانی مانند 
تعبیه آسانسور، راهروی مناسب و... در 

مراکز درمانی
توانمندسازی افراد دارای معلولیت برای  	•
به حداکثر رساندن وضعیت سالمت خود 
با ارائه اطالعات، آموزش و حمایت های 

الزم
ترویج توانبخشی در جامعه برای تسهیل  	•

دسترسی معلوالن به خدمات موجود
برنامه های  ادغام آموزش معلولیت در  	•

درسی
آموزش کارکنان برای ارائه خدمات بهتر  	•

به معلوالن
بررسی بیشتر خدمات مورد نیاز افراد  	•
معلول و تالش برای رفع موانع موجود

اقدامات سازمان بهداشت جهانی  	•

سازمان بهداشت جهانی برای بهبود دسترسی 
به خدمات سالمت معلوالن چند اقدام در 

نظر دارد که عبارتند از:
راهنمایی و حمایت از کشورهای عضو  	•
برای افزایش آگاهی آنها از مسائل مربوط 
گنجاندن  از  حمایت  و  معلوالن  به 
معلولیت به عنوان بخشی از سیاست ها 

و برنامه های بهداشت ملی
اطالعات  و  داده ها  تسهیل جمع آوری  	•

مربوط به معلوالن
دیگر  و  بهداشتی  مراقبت های  توسعه  	•

خدمات مورد نیاز در این حوزه
توانمندی  و  مهارت  تقویت  	•
سیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات 

بهداشت و سالمت
با  مبتنی  توانبخشی  اقدامات  ترویج  	•

ساختارهای اجتماعی
گسترش برنامه هایی برای معلوالن برای  	•
و حفظ  با حقوق خود  بیشتر  آشنایی 
کرامت آنها توسط کارکنان بخش های 

مختلف بهداشت و درمان
OMS:منبع
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کاظمی

در هفته ای که گذشت، یکی از مناسبت های مهم در تقویم سالمت، روز جهانی معلوالن بود. روز سوم دسامبر )12 آذر( از سال 1992 میالدی 
به عنوان روز جهانی »معلوالن« در تقویم سازمان بهداشت جهانی ثبت شده تا فرصتی برای دسترسی به امکانات مطلوب زندگی از جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. این نامگذاری همچنین موقعیتی ایده آل است تا بعضی اصول اساسی و فراموش شده این روزها که »همه 
انسان ها آزاد و مساوی در برابر امکانات و حقوق هستند« یادآوری شود. انتخاب شعار در هر سال نیز بهانه دیگری برای توجه جدی به مسائل 
مختلف زندگی معلوالن است، چنانکه انتخاب شعار »جامعه ای پایدار و انعطاف پذیر برای همه بسازیم« در سال 2017 میالدی، اشاره به این دارد که افراد معلول 
نیز می توانند در جنبه های مختلف اجتماعی تاثیرگذار باشند و نباید با نگاهی ترحم  آمیز آنها را از زندگی مطلوب و سازنده دور نگه داشت. در اصطالح عمومی، 
معلولیت به کاهش موقت یا دائمی قابلیت های جسمی و ذهنی ناشی از وراثت، افزایش سن یا حادثه گفته می شود که محدودیت هایی در استقالل و توانایی فرد 
در انجام امور شخصی و فعالیت های اجتماعی ایجاد می کند. البته در نگاه دقیق تر باید معلولیت را تاثیر متقابل شرایط بیمار )فلج مغزی، نشانگان داون و...( با 

مجموعه ای از عوامل فردی و اجتماعی مانند نگرش های منفی، عدم دسترسی راحت به حمل و نقل عمومی و حمایت های اجتماعی محدود دانست.

براساس آمار، بیش از یک میلیارد نفر در دنیا با نوعی 
معلولیت زندگی می کنند. بین 110 تا 190 میلیون بزرگسال 

دچار مشکالت جدی کارکردی هستند که حدود 15درصد 
جمعیت جهان را شامل می شود و با توجه به افزایش ابتال به 

بیماری های مزمن و جمعیت سالمند روبه گسترش است
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