
وضعیت مددجویان بهزیستی در اوج دوباره کرونا

یاسر مختاری  

این  که  هستند  کلماتی  کووید19  و  کرونا 
روزها بخشی از زندگی و مکالمات روزمره 
از  بیماری  است.  شده  زمین  کره  ساکن  هر 
که شرق جهان آغاز شد و به زودی تمامی 
قاره ها و کشورها را در نوردید. این بیماری 
در کشورهای مختلف و شهرهای آنها با فراز 
و فرودهایی مواجه شد اما آنچه که مشخص 
است اوج دوباره و شدت بیماری در بسیاری 
از کشورهایی است که چندین ماه با آن دست 
و پنجه نرم می کنند. وضعیت  به گونه ای شده 
است تا دوباره مقرراتی را که در اوایل شیوع 
بیماری برقرار شده بود بازگردانده و با اجرای 
آن بتوانند وضعیت را بهبود بخشند. در حال 
حاضر در ایران 25 استان در وضعیت قرمز 
و هشدار بیماری قرار دارند. وضعیت تهران 
به عنوان پایتخت کشور نیز به گفته علیرضا 
کالنشهر  کرونا  مدیریت  ستاد  فرمانده  زالی 
سپید،  گزارش  به  است.  کننده  نگران  تهران 
زالی که در در وبینار بین المللی بررسی روند 
کرونا  اپیدمیولوژیک  تشخیصی   و    بالینی 
در ایران و اروپا، سخن می گفت، اظهار کرد: 
تهران  استان  در  کشور،  جمعیت  باالترین   «
و  است  تهران  شهر  در  خاص  طور  به  و 
از  بعد  جمعیتی  باالی  مطلق  قدر  بر  عالوه 
خمینی شهر، بهارستان و شهر تهران باالترین 
چگالی تراکم جمعیتی را به خود اختصاص 
می دهد. توزیع جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی 
پایتخت  گانه   22 مناطق  در  متفاوتی  کاماًل 
حاکم است. حاشیه های شهر در قسمت های 
یکی  تهران  استان  غربی  و  جنوبی  شرقی، 
بهداشتی  شبکه  یک  استقرار  چالش های  از 

هستند.« محور  عدالت 
حضور  همچون  پدیده هایی   « افزود:  وی 
دیگر  از  شهر  سطح  در  متجاهر  معتادین 
نقاط برجسته آسیب های اجتماعی است. طبق 

گزارشات بالغ بر 1۸ هزار معتاد متجاهر در 
تهران مورد شناسایی قرار گرفته اند و یکی از 
چالش های بهداشتی ابتدای سال جاری، آزاد 
شدن برخی از این معتادین بود که خوشبختانه با 
تالش جمعی اسکان و غربالگری بخش زیادی 
پدیده هایی  همچنین  گرفت.  آنها صورت  از 
از  مثل زباله گردی، کودکان کار و مواردی 
که  است  برجسته ای  نقاط  از  یکی  قبیل  این 
به عنوان آسیب های اجتماعی کالن شهر تهران 

مورد توجه است.«
زالی یادآور شد: » طبق منحنی وضعیت عمومی 
جهانی آمریکای شمالی و جنوبی و تا حدی 
هم کشورهای آفریقایی و آسیایی، که ما جزو 
است  رشد  به  رو  بیماری  شیوع  هستیم،  آن 
و تعداد موارد ابتالء و موارد مرگ هم سیر 

فزاینده ای را در پیش گرفته است.«

نگرانی برای مراکز بهزیستی
در میان سخنان زالی، بخشی از آسیب دیدگان 
اجتماعی به عنوان چالش های بهداشتی مد نظر 
اجتماعی   آسیب دیدگان  این  گرفته اند.  قرار 
کودکان  معلوالن،  مانند  گروه هایی  اضافه  به 
گروه هایی  جمله   از  سالمندان  بی سرپرست، 
هستند که سازمان بهزیستی کشور می بایست 
در این شرایط کرونایی برای آنها چاره اندیشی 
ابتالی  از  پیشگیری  برای  را  تدابیری  و  کند 
آنها به این بیماری در زمانی که کرونا دوباره 
پیش  است،  بازگشته  خود  اوج  روزهای  به 
بگیرد. چندی قبل مصطفی سراج، مدیرکل دفتر 
مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی با ابراز 
نگرانی از شدت یافتن دوباره کرونا گفت: »اگر 
شیوع کرونا شدت یابد، یکی از مراکزی که در 
معرض خطر قرار می گیرند، مراکز بهزیستی 
از مشکالت موجود هزینه های  هستند. یکی 
می شود  تحمیل  مراکز  به  که  است  مضاعفی 
اینکه پرسنل بیش از روزهای  با توجه به  و 

آنها  از  مالی  نظر  از  باید  می کنند  کار  عادی 
را  فرایند  همین  بخواهیم  اگر  شود.  حمایت 
ادامه دهیم، نیاز به حمایت های مالی داریم. از 
سوی دیگر این مراکز اتاق های قرنطینه خاص 
تهیه و مواد بهداشتی خریداری می کنند. تردد 
بین محل اقامت و مراکز درمانی مددجویان 
زیادی  هزینه  می شوند  بیماری  درگیر  که  ما 
تالش  تاکنون  دولت  البته  دارد.  پی  در  را 
باید  و  نیست  کافی  تالش ها  این  اما  کرده 
حمایت های مالی بیشتر و ویژه تری صورت 
گیرد، چراکه معلوالن و سالمندان در نزد ما 
امانت هستند و باید از آنها مراقبت کنیم که 

ملزومات خاص خود را دارد.« 
بهزیستی حدود 2 هزار و 530 مرکز نگهداری 
روزانه و شبانه روزی دارد که تا اواسط تیرماه 
نزدیک  و  شده  آلوده  ویروس  به  مرکز   104
هزار و 333  نفر از افرادی که در این مراکز 
نگه داری می شدند به این ویروس مبتال شده  
سازمان  این  بودند.  جانباخته  نیز  نفر   133 و 
مانند  پرخطری  افراد  از  نگهداری  دلیل  به 
در  بیماری کووید19  آغاز  از  پیش  سالمندان 
سختگیرانه ای  بهداشتی  پروتکل های  کشور، 
تهیه و به تمامی استان ها ابالغ کرد. از جمله 
این مواد این پروتکل ها ممنوعیت مالقات از 
در  ساکن  معلوالن  و  سالمندان  برای  بیرون 
مراکز و عدم پذیرش مددجوی جدید بود. این 
تدابیر موجب کنترل بیماری در میان مراکز شد 
با شیوع  که  کهریزک  مرکز  مانند  حتی جایی 
بیماری در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته 
بود بالفاصله بیماری کنترل و به وضعیت عادی 
بیماری کرونا  با فروکش کردن  اما  بازگشت. 
در ماه های میانی بهار برخی از خانواده ها که 
افراد معلول یا سالمند خود را همزمان با شیوع 
کرونا از مراکز خارج کرده بودند دوباره به این 
مراکز بازگرداندند. سراج در این رابطه گفت: » 
یکی از سیاست های سازمان بهزیستی این بود 

که از خانواده های 51 هزار نفری که در مراکز 
شبانه روزی نگهداری می شدند، درخواست کرد 
تا در صورت امکان معلول و یا سالمندشان را 
نزد خود ببرند. خانواده ها در درازمدت توانایی 
نگهداری از سالمندان و معلوالن را ندارند و به 
همین دلیل خانواده ها برای بازگرداندن اعضای 
خود به مراکز بهزیستی مراجعات مکرر داشتند.
بهزیستی تالش کرد که با رعایت پروتکل های 

بهداشتی پذیرش ها را از سر گیرد.«
وی افزود: »بسیاری از افراد از طریق احکام 
و  می شوند  داده  ارجاع  بهزیستی  به  قضایی 
بهزیستی حتی در اوج شیوع کرونا نیز ناچار 
طریق  از  که  را  معلوالنی  و  سالمندان  است 
احکام قضایی به مراکز ارجاع داده می شدند 
بپذیرد. البته اکنون که پذیرش ها را با رعایت 
در  کرده ایم،  آزاد  بهداشتی  دستورالعمل های 
مناطق قرمز کشور مطلقًا پذیرش آزاد جدید 
نداریم و در مناطق زرد و سفید نیز محدودیت 
قائل شده ایم. در مراکز نیز باید استانداردهای 
الزم بهداشتی رعایت و فاصله گذاری ها اجرا 
شود و وقتی فردی می خواهد به مراکز وارد 
شود باید آزمایش دهد و نتیجه منفی آزمایش 

اخذ شود.« 

بازگشت مددجویان به مراکز نگهداری
مدیرکل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان 
بهزیستی یادآور شد: » از زمان شیوع بیماری 
حدوداً سه هزار نفر به خانواده ها تحویل داده 
از یک  بعد  یعنی  زمان،  مرور  به  شدند ولی 
و  مراجعه  خانواده ها  از  بسیاری  ماه  دو  تا 
خواستار پذیرش سالمند و معلولشان شدند که 
سیستم مددکاری درخواست آنها را بررسی و 
از خانواده هایی که  توانایی نگهداری داشتند 
در  را  خود  سالمند  و  معلول  که  خواست 
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