نشریه تخصصی اجتماعی

عملکرد بهزیستی استان یزد در دولت تدبیر و امید
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ســي و شــش ســال پيش زمانــي كه شــهيد دكتــر فياضبخش
بنيــان ســازمان بهزيســتي را بنــا نهــاد  52وظیفــه 102و فرایند بر
عهــده آن گذاشــته شــد ،تــا بــا اتخــاذ تدابیــر و ارائــه خدمــات
و حمایتهــای غیربیمــهای بــا حفــظ ارزشهــا و کرامــت
واالی انســانی و تکیــه بــر مشــارکتهای مــردم و همــکاری
نزدیــک ســازمانهای ذیربــط ،در جهــت گســترش خدمــات
توانبخشــی ،حمایتــی ،بازپــروری و پیشــگیری از معلولیتهــا
و آســیبهای اجتماعــی و کمــک بــه تأمیــن حداقــل نیازهای
اساســی گروههــای کــم درآمــد ،اقــدام نمایــد.
در واقــع ايــن ســازمان بــا هــدف تحقــق اصــول  21و  29قانون
اساســی از ادغام  16كانون ،موسســه و انجمن شــامل :ســازمان
تربیتــی شــهرداری تهــران ،انجمــن حمایــت از معلولیــن،
جمعیــت حمایــت از اطفــال ،کانــون ناشــنوایان ،و ...تشــکیل
گردیــد ،کــه رســیدگی بــه امــور کــودکان بــی سرپرســت،
زنــان بــی سرپرســت و سرپرســت خانوار ،مســئولیت ســامت
روان جامعــه ،امــور مربــوط مهدهــای کــودک ،ســالمندان،
معلــوالن ،کــودکان کار و خیابانــی ،زنــان آســیب دیــده و در
معــرض آســیب ،کاهش طالق ،مشــاوره ،اشــتغال و مســکن،
آمــوزش هــای پیــش از ازدواج و  ...بخشــی از وظایــف آن
اســت .امــروز ســازمان بهزیســتی بــه عنــوان نهــادی برخواســته
از انقــاب کــه وظیفــه رســیدگی بــه دغدغــه هــا و نیازهــای
جامعــه هدف بــا رویکرد توانمندســازی،کاهش آســیب های
اجتماعــی و پیشــگیری از معلولیتهــا را بــه صــورت تخصصــی
برعهــده دارد ،توانســته فعــال تریــن ســازمان کشــور در قانــون
برنامــه ششــم توســعه بــه شــمار رود .بــر همیــن مبنــا در برنامــه
ششــم توســعه بهزیســتی بــه عنــوان متولــی ســامت اجتماعی
تعیین شــد.
ایــن ســازمان طــی ایــن ســالها خدمــات بــس شــاياني را در
حيطــه ســامت روان جامعــه ،اعتيــاد ،آمــوزش ،مشــاوره و
آســيبهاي اجتماعــي ،زنــان و كــودكان ،معلوليــن و ســالمندان،
توانمندســازی و ...بــه جامعــه داده اســت .ســازمان بهزيســتي
اســتان يــزد نيــز در اين خدمترســاني پرونــده درخشــاني دارد.
کاهش آسیب های اجتماعی
گســترش چتــر ســامت اجتماعــی ،کاهــش آســیب هــای
اجتماعــی ،توانمندســازی خانــواده هــای تحــت پوشــش و
زنــان سرپرســت خانــوار ،رصــد آســیب هــای اجتماعــی
و گــروه هــای آســیب پذیــر ،و ...مهمتریــن برنامــه هــای
بهزیســتی در حــوزه اجتماعــی اســت .مــروري بــر عملكــرد
ایــن ســازمان از شــهریور  92تاپایــان ســال  ،95در بخــش
امــور اجتماعــي نشــان مــي دهــد بهزیســتی بــا ارائــه خدمــات
مــددکاری ،مشــاوره و آموزشــی بــه 20هــزار و  298نفــر از
متقاضیــان طــاق توانســته  43درصــد ســازش بیــن زوجیــن
ایجــاد کنــد .ایــن آمــوزش هــا از  4102نفــر در ســال  92بــه
 21266نفــر در ســال  95افزایــش یافتــه اســت .ایــن ســازمان
همچنیــن بــا راه انــدازی مهدهــای کــودک غیردولتــی زمینــه
بهــره منــدی کــودکان از خدمــات آموزشــی را فراهــم اورده
اســت و در حــال حاضــر 29هــزار و  765کــودک در 279
مهدکــودک اســتان تحــت آمــوزش و مراقبــت قــرار دارنــد.
برخــورداری  6231نفــر از کــودکان مهدهــای کــودک

روســتایی و مناطــق محــروم از یــک وعــده غــذای گــرم و
همچنیــن طــرح پرداخــت بخشــی از شــهریه کــودکان ســه
دهــک پاییــن درآمــدی بــه 2725کــودک از دیگــر اقدامات
بهزیســتی اســتان یــزد در حــوزه کــودکان اســت .راه انــدازی
مرکــز تحقیقــات آســیبهای اجتماعــی ،اجــرای طــرح ارائــه
خدمــات مشــاوره و مــددکاری بــه کــودکان طــاق ،راه
انــدازی بانــک اطالعــات آســیبهای اجتماعــی اســتان ،راه
انــدازی مراکزحمایتــی – آموزشــی کــودکان خیابانــی،
خانــه ســامت دختــران و خانــه امــن در بخــش غیردولتــی،
برنامــه تقویــت اورژانــس اجتماعــی و ارائــه خدمــات بــه
 81هــزار و 223نفــر بــه افــراد در معــرض آســیب و آســیب
دیــده اجتماعــی در قالــب مراکــز اورژانــس اجتماعــی ،خــط
تلفــن  ،123خدمــات ســیار اورژانــس و پایگاههــای خدمــات
اجتماعــی از دیگــر برنامــه هــای بهزیســتی اســتان یــزد در
حــوزه آســیب هــای اجتماعــی اســت.
توانمندسازیاجتماعیمعلولین
معلولیــت یــک بخــش جداناپذیــر از زندگی بشــر و همــزاد با
بشــر بــوده و هســت .بــرآورد مــی شــود کــه حــدود  10درصد
از جمعیــت جهــان به نوعــی از معلولیتهــای نهان و آشــکار در
رنجنــد در واقــع معلولیــت بزرگترین اقلیت جهانی محســوب
مــی شــوند .آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه  4/5درصــد جمعیت
جهــان دچــار معلولیــت هــای بــارز متوســط تــا شــدید مــی
باشــند و پیــش بینــی مــی شــود در اســتان یــزد قریــب 48000
نفــر معلــول وجــود داشــته باشــدکه قریــب نیمــی از آنهــا
بطــور مســتقیم تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی اســتان مــی
باشــند .بیشــترین فراوانی معلولیــن در گروه معلولیت جســمی
حرکتــی اســت کــه 40درصــد اجتمــاع معلولیــن را شــامل
مــی گــردد 34.درصــد دچــار معلولیــت ذهنــی و روانــی25 ،
درصــد معلولیــت حســی و یــک درصــد معلولیت گفتــار می
باشند.
عملکــرد ســازمان بهزیســتی در حــوزه معاونــت توانبخشــی
بیــن ســالهای  92تــا  95نشــان مــی دهــد کــه بــا گســترش،
حمایــت و نظــارت بــر مراکــز و موسســات غیردولتــی و
اســتفاده از پتانســیل آنهــا و نیــز مشــارکت عمــوم ،خریــد
خدمــات تخصصــی از بخشــهای غیردولتــی و تقویــت برنامــه
هــا و خدمــات توانبخشــی بــا رویکــرد توانبخشــی پزشــکی،
توانبخشــی آموزشــی ،توانبخشــی حرفــه ای و توانبخشــی
اجتماعــی افــراد ســازمان توانســته اســت نســبت بــه ارائــه
خدمــات مطلــوب توانبخشــی بــه جامعــه هــدف گامهــای
ارزشــمندی بــردارد .ایــن مهــم بــا رویکردهای نویــن درحوزه
توانبخشــی از جملــه ارائــه طرحهــای توســعه و تقویــت مراکز
روزانــه ،ویزیــت در منــزل و مراقبیــن بــا بکارگیــری بهینــه از
ابزارهــای کمــک توانبخشــی ،هنــر و ورزش بــرای معلولیــن،
تقویــت کمیســیونهای تشــخیص نــوع و شــدت معلولیــت بــا
نــگاه بیــن المللــی ،شــروع بــه کار مرکــز تحقیقات ســالمندی
اردکان ،اجــرای طــرح هــای حســاس ســازی تشــخیص و
مداخــات توانبخشــی از جملــه اختــاالت طیــف اتیســم،
اجــرای طــرح توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه در مناطق شــهری
و روســتایی ،ارائــه خدمــات تخصصــی بــه گروههــای خــاص

شــامل بیماریهــای متابولیــک ناتــوان کننده ،حمایــت معلولین
کاندیــد کاشــت حلــزون ،پیگیــری طــرح مناســب ســازی
محیــط ،اماکــن و معابــر ،ســاماندهی و اجــرای شــوراهای
اســتانی و شهرســتانی ســالمندان ،حمایــت هــای آموزشــی
تحصیلــی ،دانشــجویی ،حرفــه آمــوزی ،اشــتغال ،تقویــت
حــوزه مــددکاری در بخــش هــای غیــر دولتــی ،اســتفاده از
پتانســیل موسســات و مجتمــع هــای غیردولتــی بهزیســتی و....
شــتاب فزاینــده ای داشــته اســت.
درحــال حاضــر جــدای از حمایــت هــای مختلف ســازمانی و
نیــز تقویــت بعدحمایتــی ،نظارتی مراکز از ســتاد و شهرســتان
هــای اســتان ،تعــداد  147مرکــز توانبخشــی مختلف ســازمانی
شــامل  59مرکــز روزانــه 25 ،مرکــز ویزیــت در منــزل12 ،
مرکــز مراقبیــن 17 ،مجتمــع غیردولتــی و 14مرکــز شــبانه
روزی معلولیــن و ســالمندان و 2بنیــاد فرزانــگان و  18تشــکل
اســتانی و شهرســتانی معلولیــن و مراکــز توانبخشــی بــا حــوزه
معاونــت توانبخشــی همــکاری داشــته و خدمات ارزشــمندی
بــه جامعــه هــدف ســازمان ارائــه مــی نمایــد.
پیشگیری
خدمــات بهزیســتی در بخــش پیشــگیری از اعتیــاد ،آســیبهای
اجتماعــی و معلولیتهــا پویــا و فعــال اســت و در راســتای
ســامتی جامعــه حرکــت میکنــد .کــه ایــن مهــم بــا اجــرای
طــرح هــای اجتمــاع محــور و پیشــگیرانه از قبیــل مشــاوره و
آزمایــش ژنتیــک ،بینایی ســنجی و شــنوایی ســنجی ،آموزش
مهارتهــای زندگــی و پیــش از ازدواج ،ارائــه خدمات مشــاوره
و روانشــناختی و ...انجــام مــی شــود.
عملکــرد بهزیســتی در بخــش امــور فرهنگــی و پیشــگیری
نشــان مــی دهــد ایــن ســازمان از شــهریور  92تــا پایــان ســال
 95توانســته بــا اجــرای طــرح هــای غربالگــری پیشــگیری از
معلولیتهــا در اســتان موفقیت های چشــمگیری بدســت آورد.
بــه نحــوی کــه بــا پوشــش 92درصــدی طــرح تنبلی چشــم در
اســتان 193هــزار و 223کــودک را ســنجش بینایــی کــرده و
از نابینایــی و کــم بینایــی 1300کــودک و عیــوب انکســاری
و ســایر بیماریهــای چشــمی  6500کــودک پیشــگیری کــرده
اســت .ایــن ســازمان طی ســه ســال گذشــته توانســت پوشــش
غربالگــری بینایــی را از  75درصــد بــه  90درصــد برســاند.
در غربالگــری شــنوایی نیــز ایــن ســازمان موفــق شــد بــا
پوشــش 99درصــدی طــرح غربالگــری شــنوایی در اســتان
اســتان83هزار و  500کــودک کــودک را ســنجش شــنوایی
کــرده و از ناشــنوایی و کــم شــنوایی  128کــودک پیشــگیری
نمایــد .اســتان یــزد رتبــه اول اجرای طــرح غربالگری شــنوایی
را در کشــور دارد.
راه انــدازی مرکــز مطالعــات اعتیــاد اســتان ،راه ادازی مرکــز
تحقیقــات ژنتیــک میبــد ،راه انــدازی مرکــز اجتمــاع درمــان
مــدار  ،TCراه انــدازی مرکــز ارائــه خدمــات بــه معتادیــن
متجاهــر و معرفی شــده از ســوی دادگســتری و ارائــه خدمات
بــه  5هــزار نفــر معتــاد ،اجــرای کارزار رســانه ای پیشــگیری از
مصــرف شیشــه ،اجــرای طــرح مشــاوره ژنتیــک رایــگان بــه
زوج هــای جــوان ،اجــرای طــرح آمــوزش زندگــی خانــواده
بــه زوجیــن در آســتانه ازدواج از جملــه طــرح هــای شــاخص

