
 یاسر مختاری
هفته بهزیستی در کشور بهانه خوبی است که 
وضعیت این نهاد حمایتی، مددجویان بی شمار 
و سیاست های رفاهی در مورد افراد آسیب دیده 
اجتماعی، توانخواه و سالمندان در رسانه ها مطرح 
شود. در آستانه هفته بهزیستی، رئیس این سازمان 
روز شنبه 21 تیرماه در نشست خبری ویدیو 
مراکز  در  کرونا  وضعیت  آخرین  کنفرانسی 
نگهداری معلوالن، سالمندن و ... و همچنین 
حمایت های صورت گرفته از اقشار آسیب پذیر 

را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار سپید، وحید قبادی دانا با اشاره به 
تمهیدات بهزیستی در مقابل کرونا و کم کردن آسیب 
آن به مددجویان خود، اظهار کرد: »تا امروز هزار و 
333 نفر از مددجویان بهزیستی در مراکز نگهداری 
این سازمان شناسایی شدند که ابتالی آنها به ویروس 
کرونا مثبت بود. از این تعداد ۴۵۶ نفر در حال درمان 
بوده و ۱33 نفر از این افراد جان خود را از دست 
داده اند.« وی افزود: »از حدود ۱۲ هزار و ۴۴۷ نفر 
که در کشور بر اثر بیماری کووید۱9 فوت شده اند 
تنها ۱33 نفر از آنها مددجویان بهزیستی بوده اند که 
این رقم حدود یک درصد از کل فوتی های کشور را 
تشکیل می دهد. در حالیکه این میزان در کشورهای 

اروپایی ۴۰ تا ۵۰ درصد است.«
قبادی دانا ادامه داد: »تاکنون ۲۰ نفر از فرزندان 
بهزیستی به کرونا مبتال شده اند و تاکنون موارد فوتی 
در بین فرزندان بهزیستی گزارش نشده است. از این 

تعداد ۱۴ نفر در حال درمان هستند و ۶ نفر نیز که 
ابتالی قبلی داشتند و بهبود یافته اند.«

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه 
از بین ۲ هزار و ۵3۱ مرکز نیز ۱۰۴ مرکز آنها 
به ویروس کرونا آلوده شده اند.گفت: »این نگرانی 
وجود دارد که در روزهای آینده این رقم  افزایش 
پیدا کند. لذا باید اقدامات مراقباتی ما  جدی گرفته 
شود و بخشنامه ها و نظارت های تخصصی و کاملی 

را روی فعالیت مراکز داشته باشیم.«
قبادی دانا افزود: »یکی از گروه های در معرض آسیب 
در بیماری کرونا سالمندان، افراد دارای معلولیت و 
بیماران خاص هستند که نیاز به توجه بیشتری دارند. 
به همین دلیل توجه ما به مراکز نگهداری شبانه روزی 
دو چندان شد. با اینکه بخشنامه وزارت بهداشت با 
تأخیر به بهزیستی ارسال شد اما این سازمان در ۵ 
بهمن ماه اولین بخشنامه خود به همه استان ها ارسال 
کرد. تا امروز نیز بیش از۸۰ دستورالعمل تخصصی 
مراقبتی به تفکیک مراکز مختلف در سراسر کشور 

به آنها ابالغ شده است.«
وی با اشاره به راه اندازی مشاروه تلفنی ۱۴۸۰گفت: 
»این شماره  تلفن در حوزه روانشناسی ازدواج، 
خانواده رفتار با کودکان و نوجوانان و... فعال است. 
در موضوع کرونا هم خط جداگانه ای فعال شد که 
۴۰۰ نفر مشاور کارشناسی ارشد و دکترا در 3۱ استان 
فعال هستند. در سه ماه نخست امسال ۶۱۶ هزار 
تماس و مشاروه تلفنی انجام شده که ۵۰ هزار مورد 
درخصوص اختالالت مرتبط با کرونا بوده است.«
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: »سامانه خود 

ارزیابی وضعیت روانشناسی هم تاسیس شده که 
سه اختالل افسردگی، وسواس و اضطراب را پایش 
می کند.در پویش همدلی مومنانه در مورد کرونا ۲۸۱ 
میلیارد تومان مشارکت مردمی جذب شد که رشد 

قابل توجهی در کمکهای مردمی نشان می داد.«
وی در مورد بیمه اجتماعی مددجویان بهزیستی 
گفت: »هیچ محدودیتی برای صدور دفترچه بیمه 
مددجویان وجود ندارد و پوشش ۱۰۰ درصدی 
خواهیم داشت. بیمه افراد تحت پوشش مجهول 
الهویه برای ۵ هزار نفر طی تفاهم نامه 3 ساله 

منعقد شده است.«
قبادی دانا در ادامه در رابطه با نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی کرونا در مراکز وابسته به این 
سازمان، اظهار کرد: »کارگروه بازرسی و نظارت بر 
پروتکل های مراکز نیز تشکیل شده است، ضمن اینکه 
3هزار و 3۴۱ گزارش جمع آوری شده است که به 
شکل خودارزیابی، ستادی و آنالین انجام شده اند. 
بر اساس گزارش ها تقریبا بین ۸۸ تا 9۵ درصد 
بازدیدهای استانی و کشوری در وضعیت خوب، ۴ 
تا 9 درصد متوسط، ۱تا ۲.۵ درصد شرایط ضعیف 
داشتند. استان های تهران، فارس و گیالن به خوبی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند و استان های 
هرمزگان، چهارمحال بختیاری و آذربایجان غربی 
بیشترین موارد ضعیف اجرای پروتکل ها را داشته اند.«

وضعیت پرداختی مستمری به معلوالن
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به وضعیت 
معلوالن تحت پوشش این سازمان پرداخت و اظهار 

کرد: »در سال 9۸ برای اولین بار ۷3 درصد بودجه 
معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  قانون  اجرای 
تخصیص پیدا کرد که در قسمت های مختلف 
هزینه شد. ریز فعالیت ها و تخصیص مربوط به 
این بودجه نیز بر روی سامانه شفافیت قابل مشاهده 
است. قرار است ۱۶ مورد از پرداختی های بهزیستی 
به معلوالن متمرکز و الکترونیک شود. طی یک سال 
۴۵۸ میلیارد تومان به صورت الکترونیک به عنوان 
مستمری مددجویان بهزیستی از محل اعتبارات 

سازمان پرداخت شده است.«
قبادی دانا با بیان اینکه ۲ هزار و 33۰ میلیارد تومان 
در سال 9۸ مستمری برای یک میلیون و ۶9 هزار 
خانوار پرداخت شده است، تصریح کرد: »همچنین 
بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلوالن برای 
شروع اجرای قانون در خصوص ماده ۲۷ پرداخت 
کمک هزینه نگهداری از معلوالن شدید و خیلی 
شدید دهک های یک تا سه آغاز شد به طوریکه 
۲۸۰ میلیارد تومان در سال به شکل هر سه ماه یکبار 

مبلغی برای ۱9۱ هزار خانوار پرداخت می شود.«
رئیس سازمان بهزیستی کشوردر ادامه با اشاره به 
بودجه 3۶ میلیاردی حق پرستاری و مددکاری 
خانواده های افراد دارای معلولیت شدید و خیلی 
شدید هم گفت: »برای ۱۷ هزار خانوار که از کودکان 
بی سرپرست یا دارای سرپرستان غیر موثر نگهداری 
می کنند ۱3۲ میلیارد تومان در سال اختصاص یافته 
است که سرانه هر کودک از 3۷۰ هزار تومان به 

۶۵۰ هزار تومان رسیده است.«
ادامه در صفحه 19 
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وضعیت کرونا در میان مددجویان بهزیستی
یک درصد تلفات کرونا در کشور در مراکز بهزیستی بود


