ساالنه نزدیک به  10هزار
ازدواج در استان یزد ثبت
شده که تمام آنها تحت پوشش
خدمات رایگان غربالگری ژنتیک
هستند.
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وی بــا اشــاره بــه برنامــه ششــم توســعه،افــزود :در برنام ـ ه
ششــم توســعه مســئولیت ســامت اجتماعــی بــه عهــده
بهزیســتی گذاشــته شــده اســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد در ادامــه بــا اشــاره بــه
اهمیــت بحــث مســئولیت اجتماعــی ،تصریــح کــرد :ترویــج
شهــای فرهنگــی بــه منظــور ارتقــای ســامت اجتماعــی
ارز 
در جامعــه ضــروری اســت.
ایــن مقــام مســئول در مــورد هفتــه بهزیســتی خاطرنشــان
کــرد :در ایــن هفتــه  23افتتــاح بــا اعتبــاری بالــغ بــر 16
میلیــارد تومــان در اســتان یــزد انجــام مــی شــود.
وی گفــت 61 :برنامــه مختلــف فرهنگی،آموزشی،نشســت
علمــی و کارگاه بــه مناســبت هفتــه گرامیداشــت بهزیســتی
در یــزد تدویــن شــده اســت.
عفتــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه
بیــش از  95درصــد خدمــات ســازمانی بهزیســتی در اختیــار
مــردم اســت،گفت :بیــش از ســه هــزار و  500نیــروی
انســانی در بیــش از یــک هــزار مرکــز فرهنگی،آموزشــی
و خدماتــی در اســتان یــزد فعالیــت میکننــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه ایــن کــه ظرفیــت اســتان
یــزد بیشــتر از نیــاز اســت ،خاطرنشــان کــرد :ســاالنه نزدیک
بــه  10هــزار ازدواج در اســتان یــزد ثبــت شــده کــه تمــام
آنهــا تحــت پوشــش خدمــات رایــگان غربالگــری ژنتیــک
هســتند.
وی آموزشهــای  16ســاعته حیــن ازدواج از دیگــر
اقدامــات انجــام شــده و در دســتور کار ســازمان بهزیســتی
اســتان یــزد دانســت و بیــان کــرد :غربالگــری طیف اوتیســم
از دیگــر اقدامــات انجــام شــده اســت.
مدیــرکل بهزیســتی یــزد بــا بیــان ایــن کــه در ســال گذشــته
بیــش از  15هــزار مــورد آزمایــش ژنتیــک در اســتان یــزد
انجــام شــده اســت ،اظهــار کــرد :طــی دو ســال گذشــته
بیــش از  1200مــورد ســقط درمانــی در اســتان یــزد انجــام
شــده اســت.
عفتــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره
بــه انجــام  150هــزار جلســه مشــاوره از ســوی ســازمان
بهزیســتی اســتان یــزد در ســال گذشــته ،تصریــح کــرد :طــی
ســه ســال اخیــر بیــش از  21هــزار پرونــده طــاق در اســتان
یــزد بررســی شــده کــه  45درصــد آنهــا بــه ســازش ختــم
شــده اســت.
وی دادگاه درمــان مــدار بــا هــدف ارائــه خدمــات درمانــی
افــراد معتــاد را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در اســتان یزد
دانســت و بیــان کــرد :طــرح دادگاه درمــان مــدار در حــال
حاضــر بــه صــورت پایلــوت در چهــار اســتان کرمان،البــرز،
قزویــن و یــزد در حــال اجراســت کــه اســتان یزد در کشــور
پیشــتاز اســت.
عفتــی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بــه رغــم اقدامــات
پیشــگیرانه ،آزمایشــات ژنتیــک و انــواع غربالگریهــا هــر
ســال بــه جمعیــت معلــوالن اضافــه میشــود ،اظهــار داشــت:
آمــر معلــوالن بــه دنبــال انجــام غربالگریهــا و آزمایشــات
ژنتیــک کاهــش یافتــه امــا به دلیــل حجــم بــاالی تصادفات،
همچنــان بــر جمعیــت ایــن قشــر افــزوده میشــود.
وی تاکیــد کــرد :اکثــر معلــوالن قطــع نخاعــی زیــر پوشــش
بهزیســتی ،بــر اثــر تصــادف دچــار قطــع نخــاع شــده انــد و

در هــر حــال تصــادف ،حداقــل یــک ضایعــه بــرای مقطعــی
و در بســیاری از مــوارد تــا پایــان عمــر بــرای مصــدوم بــه
دنبــال خواهــد داشــت از اینــرو نمیتوانیــم مدعــی کاهــش
آمــار معلــوالن شــویم.
عفتــی یــادآور شــد ۴۰ :درصــد آمــار معلــوالن اســتان یــزد
را معلــوالن جســمی و حرکتــی تشــکیل مــی دهنــد کــه
عمــده آنهــا از تصادفــات آســیب دیــده انــد و  ۳۶درصــد
آنهــا معلــوالن ذهنــی ،ناشــنوایان و نابینایــان هســتند کــه
البتــه تعــدادی از نابینایــان نیــز بــه دلیــل تصادفــات دچــار
ایــن معلولیــت شــده انــد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد تصریــح کــرد :هنــوز
نیــاز بــه فرهنــگ ســازی بــرای پیشــگیری از معلولیــت هــا
وجــود دارد و بــه نظــر مــی رســد بعــد از فرهنــگ ســازی
در زمینــه مشــارکت در طــرح هــای غربالگــری و مشــاوره
هــا و آزمایشــات ژنتیــک ،اکنــون بایــد بــه ســمت فرهنــگ
ســازی در زمینــه رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و
رانندگــی حرکــت کنیــم.
عفتــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان کــرد:
در هفتــه بهزیســتی رئیــس ســازمان بهزیســتی بــه یــزد
ســفر خواهــد کــرد کــه در ایــن ســفر  ۲۳طــرح بــا ســرمایه
گــذاری  ۱۶میلیــارد ریــال افتتــاح میشــود.

