
في إطار الجھود المبذولة   االحتیاجات الخاصة لذوي ابیرد ت
 لمواجھة الجائحة

 وزارة عینتھا لجنة اقترحت. بشدة حتیاجات الخاصةاال ذويعلى  كوروناال جائحة أثرت لقد
 على جائحةال عواقب من للحد والرعایة الصحة مجال في اً تدابیر الرعایة وخدمات الصحة

 .مسرھأُ و  الخاصةحتیاجات اال ذوي

 

 .اتقریرھ بتقدیم  اآلن العمللجنة  امت ق

 

 عواقب من للحد ملموسة تدابیر على یحتوي التقریر أن یسعدنيبنت ھوّي "  ،قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة  -
 مدیریة من طلبت ،القصیر المدى على خدماتال لتحسین. ھمسرأُ و حتیاجات الخاصةاال ذوي من  األشخاص على جائحةال

 اإلنترنت عبر ندوة وإجراء دیري شؤون المحافظات،وم البلدیات إلى رسائل وإرسال ،مختصةتوصیاتھا ال تحدیث الصحة 
 حتیاجات الخاصة." اال ذوي وحقوق العدوى مكافحة حول

 

 التعلیم، مدیریةو ،Bufdir سرةوالشباب واأل األطفال، ومدیریة شؤون الصحة مدیریة ممثلین عن من العمل ةلجن تألفت
و   ،)ذوي االحتیاجات الخاصة  لمنظمات التعاون منتدى( SAFO، وذوي االحتیاجات الخاصة منظماتالعام لاالتحاد و

 Mental النفسیة الصحةومنظمة  ، Unge funksjonshemmedeیةالشبابمنظمة ذوي االحتیاجات الخاصة 
Helse، مقدمي الرعایة غیر الرسمیین ومنظمة اتحاد Pårørendealliansenالعامة للصحة الوطنیة الجمعیة، و. 

 

 العزلة  من المعاناة

 الصحة خدمات الحصول على  صعوبةو والوحدة االجتماعیة العزلة منالخاصة  حتیاجاتاال ذوي من العدید عانى
 والعمل الترفیھیة واألنشطة والتعلیمیة المدرسیة والخدمات المتخصصة الصحیة الخدماتكذلك و لبلدیةالتابعة ل والرعایة

 .كورونا جائحة خالل

 

حتیاجات  اال لذوي المساواة عواقب عن) Bufdir )2020سرة والشباب واأل األطفالمدیریة شؤون  عدتھأ تقریر یشیر
 ،لفترة طویلة باآلخرین االتصال  وقلة للعزلة مداأل وطویلة قصیرة مختلفة تأثیراتوجود  إلى كورونا جائحة أثناء الخاصة

مدیریة شؤون ت أفاد تدریجیاً، المجتمع فتح فیھا أعید التي الفترات في حتى. سراألُ  على الرعایة عبء زیادة عن فضالً 
ً بطیئ كان طورالت أن  الى سرةوالشباب واأل األطفال حتیاجات اال لذوي بالنسبة أبطأ كان الحاالت بعض وفي عام بشكل ا
 .الخاصة

 

 

 



 ترّدي الحالة الصحیة 

 بلغواأ تعددة التخصصاتم خدمات إلى یحتاجون الذین المستخدمین أنب واالجتماعیة ةیصحت ھیئة الرقابة للشؤون ال أفاد
 تضم المجموعة ھذه أن إلى التقاریر تشیر على ذلك، عالوة. تدھورت قد صحتھم وأن ،جائحةال أثناء أقل خدمات تلقوا أنھمب

 .الجائحة خالل جھودھم تزاد الذین مقدمي الرعایةوسر األ من نسبة أكبر

 :قیام بالتاليال الصحة مدیریة من الرعایة وخدمات الصحة وزارة طلبت األساس، ھذا علىو

حتیاجات  اال لذوي جدیدة تدابیر وربما الضعیفة، للفئاتالھادفة والملموسة   العامة التدابیر من مزید في النظر .1
 .ةالخاص 

وفقاً   تنفیذھا ینبغي كان إذا وما سرة،والشباب واأل األطفالمدیریة شؤون المقدمة في تقریر  التوصیات تقییم .2
ً مالی المترتبة اقبالعوو التنفیذ، شروطھي  النظر فیما . وكذلكالرعایة وخدمات الصحة وزارةلصالحیات   ا

ً وإداری  .ا

 


