Pandemi bağlamında engelli kişiler için
önlemler
Korona pandemisi engelli bireyleri çok fazla etkilemiştir. Sağlık ve
Bakım Hizmetleri Bakanlığı tarafından atanan bir komisyon,
pandeminin engelliler ve yakınları üzerindeki etkilerini azaltmak
için sağlık ve bakım alanında önlemler önermiştir.
Komisyon artık raporunu teslim etmiştir.
– Raporun, pandeminin engelliler ve yakınları üzerindeki etkilerini azaltmaya
yönelik somut önlemler içermesinden memnuniyet duyuyorum. Kısa sürede
daha iyi hizmet sunabilmek için, Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili tavsiyelerini
güncellemesini, ülkenin belediyelerine ve valilerine mektuplar göndermesini ve
enfeksiyon kontrolü ve engelli hakları konusunda bir internet semineri
düzenlemesini istedim, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.
Komisyonda, Sağlık Müdürlüğü, Bufdir (Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Müdürlüğü),
Eğitim Müdürlüğü, Engelliler Birliği, SAFO (Engelli Dernekleri İş Birliği Forumu),
Genç Engelliler, Ruh Sağlığı, Engelli Yakınları İttifakı ve Ulusal Halk Sağlığı Derneği
yer almıştır.
İzole olduklarını hissediyorlar
Korona pandemisi sırasında, birçok engelli sosyal izolasyon ve yalnızlık çekmiş,
belediyenin sağlık ve bakım hizmetlerine, uzman sağlık hizmetlerine, okul ve
eğitim hizmetlerine, boş zaman aktivitelerine ve işe daha az erişim
sağlayabilmiştir.
Bufdir’in, korona pandemisinin engelli kişiler üzerinde eşitlik etkilerini inceleyen
raporu (2020), uzun süreli izolasyonun ve başkalarıyla kısıtlı temasın kısa ve uzun
vadedeki etkilerine ve kişilerin yakınları üzerinde artan bakım yüküne atıfta
bulunmaktadır. Bufdir, toplumun kademeli olarak yeniden açıldığı dönemlerde

bile gelişmenin genellikle yavaş ilerlediğini ve bazı durumlarda engelli kişiler için
daha da yavaş ilerlediğini belirtmektedir.
Daha kötü sağlık
Sağlık Denetleme Kurulu, bileşik hizmetlere ihtiyaç duyan kullanıcıların büyük
ölçüde pandemi sırasında daha az hizmet aldıklarını ve sağlıklarının kötüleştiğini
bildirmektedir. Ayrıca, pandemi sırasında daha fazla çaba harcayan hasta
yakınları içinde en büyük orana bu grubun sahip olduğu belirtilmektedir.
Bu temele dayalı olarak Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanlığı, Sağlık
Müdürlüğü'nden şunları talep etmiştir:
1. savunmasız gruplara yönelik genel tedbirlerin daha fazla hedefe yönelik hale
getirilmesi, veya engelli bireyler için olası yeni tedbirlerin alınması
değerlendirilmelidir.
2. Bufdir raporunda Sağlık ve Bakım Hizmetleri alanındaki tavsiyeler ve bunların
uygulanması gerekip gerekmediği, ve olası uygulama için ön koşulların neler
olduğu mali ve idari etkileri açısından değerlendirilmelidir.

