
 ادامه از صفحه 12 
البته مشکالت موجود موجب شد که پذیرش 

معلوالن و سالمندان را از سر بگیریم.«
که  »تا جایی  کرد:  توصیه  خانواده ها  به  وی 
امکان پذیر است کمک کنند تا ورود و خروج 
به مراکز بهزیستی کمتر شود و مراکز در قالب 
قرنطینه های تعریف شده حفظ شوند. تعداد 
به  نسبت  تاکنون  بهزیستی  مراکز  فوتی های 
اما  است  نداشته  افزایش  گذشته  سال های 
این  کننده  تأیید  مسائل  این  از  هیچکدام 
دچار  آینده  روزهای  در  که  نیست  موضوع 
ماه  چهار  طی  ما  همکاران  نشویم.  مشکل 
گذشته دچار خستگی شده اند و گاهی حتی 
مشکل  دچار  نیروها  کردن  جایگزین  برای 
می شویم. هر مراقب، مددیار و مادریاری را 
و  بفرستیم  شبانه روزی  مراکز  به  نمی توانیم 
مهارت  و  تجربه  و  دیده  آموزش  باید  افراد 

الزم را داشته باشند.«
سراج ادامه داد: »در حال حاضر شرایط در 
است؛  قرمز  کشور  استان های  از  بسیاری 
می توان مددجویان را در مراکز قرنطینه کرد 
اما برای پرسنل نمی توان چنین کاری کرد. با 
تردد پرسنل به خانه هایشان نیز امکان انتقال 
مراکز  دارد.  وجود  مراکز  داخل  به  بیماری 
بهزیستی  معلوالن  و  سالمندان  از  نگهداری 
بر اساس گزارش های وزارت بهداشت جزء 
نحو  به  اگر  می شود  پرخطر محسوب  مراکز 
احسن مسائل بهداشتی در آنها مراعات نگردد 
این  به  بیماری  این  است  ممکن  لحظه  هر 

کند.« سرایت  مراکز 

وضعیت عادی در مراکز تهران
امین شاهرخی، مدیرکل بهزیستی استان تهران 
اوج  به  اشاره  با  سپید  با  گو  گفت و  در  نیز 
به ویژه در تهران  دوباره کرونا در کشور و 
اظهار کرد: » استان ها تابع استانداری هستند و 
آنها نیز بر اساس وضعیت خود تصمیم گیری 
می کنند. در این راستا آخرین ابالغیه ما ناظر 

است.« بوده  مراکز  پرسنل  بر شیفت بندی 

وی افزود: » پیش از شیوع کرونا ابالغیه های 
نظارت های  و  دادیم  مراکز  به  را  خود 
اعمال  رابطه  این  در  را  سخت گیرانه ای 
به  بیماری  که  نیز  حاضر  حال  در  کردیم. 
اوج خود بازگشته است همین کار را دوباره 
در دست اجرا داریم. لغو پذیرش های جدید، 
لغو مالقات ها، لغو تجمعات در قالب جشن ها 
و گلریزان ها، ممنوعیت سرو غذا در سالن های 
غذاخوری مراکز از جمله این اقدامات است 

که دوباره آنها را از سر گرفته ایم.«
شاهرخی بیان کرد: در مورد مراکز دیگر مانند 
مهدکودک ها نیز علی رغم داشتن پروتکل های 
بهداشتی هنوز خانواده ها رغبتی برای ثبت نام 
کودکان خود در آنها ندازند، لذا بسیاری از 
این مراکز نیز تصمیمی به بازگشایی ندارند.«
به  اشاره  با  تهران  استان  بهزیستی  مدیرکل 

و  پروتکل ها  اجرای  بر  سختگیرانه  نظارت 
دستورالعمل های بهداشتی در مراکز نهگداری 
از سالمندان و معلوالن گفت: » خوشبختانه 
تا شیب  که  است  موجب شده  موضوع  این 
این  در  بیماری  پیش بینی  قابل  غیر  افزایشی 
مراکز مشاهده نشود. وضعیت در حال حاضر 
در این مراکز مرتبط با بهزیستی عادی است.«

وضعیت مراکز توانبخشی
بسیاری  کرونا،  شیوع  با  سپید،  گزارش  به 
و  ابتال  خطر  دلیل  به  توانبخشی  مراکز  از 
انتقال بیماری کرونا تعطیل شدند این موضوع 
موجب شد تا هم نگرانی برای افراد معلول 
مراکز  این  آینده  اینکه  بیاید و هم  به وجود 

تهدید شود. نیز 
مجید بهروزی نیا، رئیس هیئت مدیره انجمن 

معلولین  غیردولتی  توانبخشی  مراکز  عالی 
کشور گفت: »مراکز روزانه و شبانه توانبخشی 
غیردولتی به دلیل مشکالت اقتصادی عدیده 
و نداشتن توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت 
در حال تعطیلی هستند و باید برای جلوگیری 
از این اتفاق برنامه ریزی شود. در حال حاضر 
بهزیستی  سازمان  تأسیس  سال  چهلمین  در 
کشور قرار داریم و یکی از حوزه های فعالیت 
این سازمان، حوزه توانبخشی است. وظایف 
موسسات  و  مراکز  به  توانبخشی  حوزه  در 
این  در  و  دولتی سپرده شده  غیر  توانبخشی 
حوزه به گروه های هدف سازمان یعنی معلولین 
جسمی و حرکتی، معلولین ذهنی، حسی شامل 
نابینایان، ناشنوایان، کم بینایان و افراد کم شنوا، 
سالمندان و بیماران مزمن روانی خدمات ارائه 
می شود. در حال حاضر اکثر مراکز توانبخشی 
در سراسر کشور، غیردولتی و تحت نظر سازمان 
بهزیستی کشور هستند. روند تعطیلی مراکز در 
شهر تهران اکنون آغاز شده و اگر شرایط این 
چنین ادامه پیدا کند، شاهد تعطیلی بسیاری از 

مراکز در سراسر کشور خواهیم بود.«

فعالیت محدود مراکز توانبخشی
شاهرخی در رابطه با مراکز توانبخشی و لزوم 
فعالیت  آنها برای آینده خود و بهبود وضعیت 
دارند،  کار  سرو  مراکز  این  با  که  معلوالنی 
از مراکز روزانه توانبخشی  گفت: » تعدادی 
افزایش  از  پیشگیری  برای  آنها  حضور  که 
و  کرده ایم  بازگشایی  است  الزم  معلولیت ها 
محدود  پذیرش  برای  بهداشتی  پروتکل های 
اما  ابالغ شده است.  آنها  به  توان خواه  افراد 
نیز  مراکز  این  از  خانواده ها  نگرانی  دلیل  به 

نمی شود.« استقبالی  مهدکودک ها  مانند 
وی به خانواده هایی که معلولی در خانه دارند 
خود،  تراپیست  هماهنگی  با   « داد:  پیشنهاد 
آموزش های الزم را از تراپیست برای مددجوی 
خود گرفته و آن را در منزل اجرا کنند یا از 
کنند چرا  استفاده  در خانه  تراپیست  حضور 

که فیزیوتراپی برای این افراد الزم است.«

13 شماره 1713 12 مرداد 1399


