اقدامات و تدابیر برای معلولین در ارتباط با پاندمی
بیماری همه گیر کرونا افراد معلول را سخت متأثر نموده است .یک هئیت موظف شده از طرف
وزارت صحت عامه و خدمات مراقبتی یک عده تدابیر و اقدامات را برای کاهش تاثیرات پاندمی در
عرصه صحت و خدمات مراقبتی برای اشخاص معلول و اقارب آنها پیشنهاد نموده است.
هئیت مذکور اکنون راپور خود را ارائه نموده است.
بنت هویه ،وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می گوید :خرسندم که این گزارش حاوی اقدامات مشخص برای
کاهش اثرات و عواقب پاندمی برای اشخاص معلول و نزدیکان آنها می باشد .من برای بهبود عرضه خدمات کوتاه
مدت از ریاست صحت عامه خواسته ام که توصیه های حرفوی خود را به روز نموده و برای شاروالی ها و والیان
کشور نامه ارسال نماید تا در مورد تدابیر وقایوی و حقوق معلولین یک ویبینار را برگزار نمایند.
این هئیت متشکل از ریاست صحت عامه ،ریاست امور اطفال ،جوانان و خانواده ( ،)Bufdirریاست معارف،
سازمان مشترک معلولین ،انجمن همکاری سازمان های افراد معلول ( ،)SAFOجوانان معلول ،سازمان صحت روانی
( ،)Mental helseاتحادیه اقارب و نزدیکان و اتحادیه ملی صحت عامه می باشد.
احساس تنهایی و انزوا
تعداد زیاد معلولین در طی این پاندمی احساس تنهایی و انزوا نموده و دسترسی کمتر به خدمات صحی ،مکتب ،آموزش
و فعالیت های تفریحی داشته اند.
در راپور ( )۲۰۲۰ریاست امور اطفال ،جوانان و خانواده ( )Bufdirدر مورد تأثیرات بیماری همه گیر کرونا بر
معلولین ،به اثرات مختلف کوتاه مدت و درازمدت انزوا ،تماس کم با دیگران و همچنین بار افزایش مراقبت برای
اقارب و نردیکان معلولین اشاره شده است .در راپور این اداره آمده است که در مراحلی که جامعه به تدریج بازگشایی
شده بود ،در بعضی موارد برای اشخاص معلول پیشرفت های کمتر صورت گرفته است.
صحت خراب
اداره نظارت صحت گزارش می دهد که استفاده کننده گان خدمات می گویند ،که آنها در جریان پاندمی خدمات کمتر را
دریافت نموده است و صحت آنها نسبت به گذشته بدتر شده است .عالوه بر این ،اقارب این گروه در جریان پاندمی
زحمات زیادی را متحمل شده اند .به همین دلیل ،وزارت صحت عامه و خدمات مراقبتی از ریاست صحت عامه
خواسته است که:
 .۱اقدامات و تدابیر عمومی را برای گروهای آسیب پذیر مشخص و یا هم برای افراد معلول اقدامات جدید را ارزیابی
نماید.

 .۲همچنان ارزیابی صورت گیرد که وزارت صحت و خدمات مراقبتی تا کدام اندازه توصیه های پیشنهاد شدۀ راپور
ریاست امور اطفال ،جوانان و خانواده ( )Bufdirرا عملی نمایند و برای عملی نمودن آنها به کدام شرایط ضرورت
است .همچنین در مورد تأثیرات اقتصادی و اداری آن نیز ارزیابی صورت گیرد.

