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  (54) درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا

 افراد داراي معلولیت و اقدامات الزم
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 چکیده

وجود اختالل در ساختار جسمي و ذهني، بنا به داليلي مانند افراد داراي معلولیت  

هاي خودمراقبتي در مواجهه با اي و محدوديت در رعايت دستورالعملهاي زمینهبیماري

پذيرتر از ساير اقشار جامعه هستند؛ آسیب 19كوويد ـ پذير مانند هاي سرايتبیماري

ويژه سازمان بهزيستي مراقبت ويژه ازسوي نهادهاي مسئول بهرو نیازمند توجه و ازاين

قرار نفر معلول در كشور تحت پوشش اين سازمان  1.531.705هستند. در حال حاضر، 

از طريق اقدامات مختلف در  19كوويد ـ زمان با شیوع اپیدمي د. سازمان فوق همدارن

اين بیماري آثار الش نموده زمینه آموزش، مراقبت و حمايت از جامعه تحت پوشش خود ت

ترين سطح ممکن كاهش دهد. ارزيابي اقدامات كنترل به پايین داراي معلولیترا بر جامعه 

با تهیه و تدوين  توانسته كه اين سازمان در حوزه آموزشاست اين سازمان حاكي از آن 

هاي ارتباطي متعدد در سطح قابل قبولي نیاز هاي مختلف آموزشي و ايجاد كانالبسته

تمركز اين  و حمايتي جامعه معلوالن را در اين زمینه برطرف نمايد. اما در حوزه مراقبتي

نفر( در اين مراكز  51200سازمان بیشتر معطوف به مراكز توانبخشي و جمعیت مقیم )

 65/96است. اين در حالي است كه بخش اصلي جمعیت تحت پوشش اين سازمان )بوده 
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در زمان  هاي اين سازمانو محروم از حمايت سطح جامعهدر  ،درصد( بیرون از اين مراكز

اقالم طور نسبي از به وقفها حاكي از آن است بخش اند؛ نتیجه نظرسنجيبودهكرونا 

له به بهاي ئاما اين مس ،اندمند بودهبهره 19ـ كوويد بهداشتي الزم جهت پیشگیري از 

الشعاع قرار گرفتن خدمات توانبخشي صورت گرفته و راهکار توانبخشي تضعیف و تحت

هاي از راه دور نتوانسته نیاز جامعه هدف را نظر گرفته شده از طريق آموزش جايگزين در

به تداوم بحران كرونا احتماالً جويي و با توجه اي كه در صورت عدم چارهلهئتأمین كند؛ مس

افزون بر اين،  جهي از اين جامعه خواهد انجامید.ها در بخش قابل توبه تشديد معلولیت

دهد، شیوع كرونا در ايران بیش از آن كه سالمت معلوالن را ها نشان مينتايج بررسي

ظرسنجي هاي نمتأثر سازد؛ معیشت ايشان را تحت تأثیر قرار داده است. برحسب داده

شان درصد پاسخگويان، خود يا خانواده 80حدود  صورت گرفته از جامعه معلوالن كشور

رو الزم است ازاين اند.را در شرايط بحران كرونا نیازمند كمك فوري اقتصادي دانسته

مشکالت معیشتي افراد ربط برطرف نمودن سازمان بهزيستي با همکاري ساير نهادهاي ذي

 را در اولويت اول قرار دهد. داراي معلولیت

 

 مقدمه

كند، ثر ميأگرچه كمابیش آحاد جامعه را مت 19كوويد ـ بیماري گیري پیامدهاي همه

بیشتر در معرض خطرات  ،پذيريدلیل سطح باالي آسیبرا به تمعلولیافراد داراي ولي 

تنفسي،  عملکردافراد معلول به داليلي مانند مشکل در دهد. جسمي و اجتماعي قرار مي

پذير شدت در برابر اين بیماري آسیباي و... بههاي زمینهضعف سیستم ايمني، بیماري

در نظر گرفتن مالحظات اضافي براي افراد معلول و  ، شناسايي وروايناز هستند.
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 ضروري است. كرونا الزم وگیري و همه شیوعايام همانند سالمندان در رخطر پُهاي گروه

و به خدمات  دسترسي فوق به اندازه كافي اقشاره اطمینان حاصل شود كه طوري كبه

. حال با دارندبحران مورد نیاز در هنگام بروز  معیشتي و ، درمانيهاي بهداشتيمراقبت

 گزارشدر اين ، 19كوويد ـ یت در برابر لپذيري افراد داراي معلوسیبعنايت به شدت آ

اين در مواجهه با  اين قشرمشکالت و  شناسايي نیازهاي واقعي شود ضمنميتالش 

ارائه و  اين بیماريدر برابر  اين قشرحمايت و مراقبت از  اقدامات الزم براي، بیماري

   .دشوررسي بنیز )حمايت از معلولین(  چالش پاسخ نظام حمايتي به اينمتناسب با آن 

 

 هستند؟ 19کووید ـ مایت و مراقبت بیشتري در برابر ن نیازمند حچرا معلوال

 

از دو ناحیه سالمت )جسمي و  19كوويد ـ گیري در شرايط همه داراي معلولیتجمعیت 

در منابع معتبر علمي اعالم شده كه احتمال »پذير هستند. شدت آسیبرواني( و معیشت به

 برابر 8/4 و عادي جمعیت از بیشتردرصد  3/5ابتال به كرونا در سالمندان و معلولین، 

بسیاري از دلیل اين امر آن است كه  1.«هاستگروه ساير از بیشتر آنها ومیرمرگ احتمال

مزمني هستند كه اين بیماري را براي آنها  اي وزمینه هايمعلوالن داراي بیماري

 هاي بهداشتي بر اصولي مانند:همچنین، در شرايطي كه پروتکل .كندتر ميخطرناک

گذاري اجتماعي تأكید دارند؛ ها، ضدعفوني كردن محیط و فاصلهشستشوي مستمر دست

ها و جسمي و موانع محیطي امکان شستشوي مستمر دست صيادلیل نقمعلوالن به

معلوالن براي انجام امور روزانه خود غالباً  ضدعفوني كردن محیط زندگي خود را ندارند.

                                                 
1. https://behdasht.gov.ir 

https://behdasht.gov.ir/


 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

4 

اطراف خود يا وابسته به كمك ديگران هستند؛ موضوعي نیازمند لمس و گرفتن چیزهاي 

مضاف بر  1.تواند احتمال ابتال به بیماري در میان آنها را افزايش دهدكه به نوبه خود مي

سو و ازسوي ديگر نگراني از باب پذيري جدي معلوالن در برابر بیماري از يكاين، آسیب

شود؛ ايشان داشتي مورد نیاز موجب ميدريافت خدمات توانبخشي، تأمین دارو و اقالم به

پذير شوند. برحسب نتايج نظرسنجي صورت گرفته در لحاظ رواني نیز شکننده و آسیببه

دلیل داشتن معلولیت نسبت به افراد غیرمعلول به درصد پاسخگويان به 6/66 2،اين زمینه

درصد  58ند. امیزان زياد و خیلي زياد سالمتي خود را در معرض خطر بیشتري دانسته

دلیل داشتن معلولیت نسبت به افراد غیرمعلول به میزان زياد و خیلي پاسخگويان نیز به

 اند. اضطراب و استرس بیشتري دانسته ايرازياد خود را د

افزون بر تهديدات جسمي و رواني، بحران كرونا تبعات اقتصادي سنگیني نیز براي 

هاي مجلس است. طبق بررسي مركز پژوهش همراه داشتهمعلوالن و خانواده ايشان به

 4مشاغل غیررسميبیشترين آثار اقتصادي ناشي از بحران كرونا  در حوزه  3،شوراي اسالمي

هايشان يعني همان نقاطي كه بیشتر افراد داراي معلولیت و خانوادهتمركز يافته است؛ 

د معتقد اد افردرص 3/54هاي نظرسنجي صورت گرفته، . طبق دادهكنندامرار معاش مي

                                                 
1. WHO (2020). 2019- nCoV.Disability   

 1403انجام شده است؛  استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران پژوهش كه توسط دكتر محمد كمالي در اين. 2

از  1399تا اول ارديبهشت  25/01/1399هاي مختلف معلوليتي از تاريخ ت در گروهينفر از افراد داراي معلول
 اند.سراسر كشور به تكميل پرسشنامه اقدام كرده

، 1399 ماه( ارزيابي ابعاد كالن شيوع ويروس كرونا، فروردين40كرونا )درباره مقابله با شيوع ويروس . 3

 17011شماره مسلسل: 

بايد توجه داشت كه بسياري از مشاغل از دست رفته در اثر شيوع كرونا )مشاغل غيررسمي و كاركنان . 4

هاي يالت و كمكمستقل(، نه بيمه دارند كه تخفيف در حق بيمه كارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسه
هاي دولت براي حفظ مشاغل در مالي دولت دسترسي دارند. بخش عمده اين گروه مشمول برنامه

شوند. ازسوي ديگر اگر شوك كاهش تقاضاي ناشي از كرونا را موقتي فرض هاي اقتصادي نيز نميبنگاه
اما  ،كرونا احيا خواهد شد هاي بزرگ و متوسط پس از گذر از بيماريكنيم اشتغال از دست رفته در بنگاه

 رو است.بسيار كمتري روبه امكانبا براي اين دسته از مشاغل احياي مجدد و حتي تأمين معيشت روزانه 
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درصد اعالم  2/51كند. اند كرونا شغل آنها را به میزان زياد و خیلي زياد تهديد ميبوده

درصد  7/80اند كرونا به میزان زياد و خیلي زياد درآمد آنها را تغییر داده است. داشته

ا درصد پاسخگويان نیز خود ي 9/79پاسخگويان بیان كردند همواره نیاز اقتصادي دارند. 

 اند.هاي فوري اقتصادي دانستهشان را در شرايط بحران كرونا نیازمند كمكخانواده

راد معلول واسطة اختالالتي كه در نظام حمايت و مراقبت از اففارغ از نکات فوق، به

ديد ممکن است در معرض آسیب و تشافراد داراي معلولیت  ،دهددر دورة كرونا رخ مي

ران به منازل تعطیلي مراكز توانبخشي، عدم مراجعت پرستاران و مددكاناتواني قرار گیرند. 

است كه  موارديواسطه ترس از ابتال و... ي بهمعلوالن يا ترس از حضور در مراكز درمان

 جامعه هدف را به دنبال داشته باشد. هايناتوانيتواند تشديد مي

 

 دچه اقداماتي بای 19ـ  کوویددولت براي حمایت و مراقبت از معلوالن در برابر 

 انجام دهد؟ 

 

و دستورالعمل پیشگیري و ( WHOسازمان بهداشت جهاني ) هايبرحسب پیشنهاد

( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي COVID19كنترل بیماري كروناي جديد )

اقداماتي را در  19كوويد ـ در راستاي مراقبت معلوالن در برابر شیوع  الزم است دولت

 چارچوب محورهاي ذيل انجام دهد:

هاي راهنما در رابطه با چگونگي مراقبت از معلوالن در برابر طراحي و توزيع بستهـ 

 دگیري. بايويروس كرونا و نحوة تأمین نیازهاي معیشتي و درماني ايشان در شرايط همه
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هاي شود كه براي همه گروه اي تدوين و توزيعگونههاي راهنما بهتوجه داشت كه بسته

 معلول اعم از نابینا، ناشنوا و... قابلیت ادراک و دسترسي داشته باشد. 

كننده تهیه و توزيع رايگان اقالم بهداشتي مانند ماسك، دستکش، مايع ضدعفونيـ 

نظارت و كسب  هاي داراي معلول همراه باو... در میان مراكز نگهدارنده معلوالن و خانواده

نکات بهداشتي  ونان از اين نکته كه مراكز نگهدارنده و كلیه مراقبان و پرستاران اصول اطمی

 كنند.را رعايت مي 19كوويد ـ و مراقبتي الزم در برابر 

دهند در هماهنگي و حمايت از مراكزي كه خدمات مراقبتي و توانبخشي ارائه ميـ 

اي در ارائه  خدمات وقفه 19كوويد ـ طوري كه شیوع ت بهزمینه نیروي انساني و امکانا

خدمات بیشتري  به معلوالن ايجاد نکند. با توجه به اينکه در شرايط كرونا معلوالن نیاز به

 رساني به ايشان نشود.اين نیاز منجر به كمبود خدمات ،دارند

یردولتي شناسايي، حمايت و استفاده از ظرفیت افراد، مراكز و مؤسسات دولتي و غـ 

معه معلوالن ان تأمین و ارائه خدمات معیشتي، مراقبتي و توانبخشي مورد نیاز به جاكه تو

 را در چارچوب استانداردهاي موجود دارند. 

گام و ـ انجام غربالگري كلیه مددجويان از نظر احتمال ابتال، جهت تشخیص زودهن

 پیشگیري از انتقال عفونت به سايرين.

از ت مراقبو  پرستاريي داراي معلولي كه براي هاحمايت مالي موقت از خانوادهـ 

هاي خوداشتغالي كه معلوالن خود در برابر كرونا مجبور به ترک شغل هستند؛ يا خانواده

ا گذاشته و امکان ادامه فعالیت ندارند و به داليل اقتصادي ممکن است معلول خود را تنه

 به شغل خود بازگردند.



 

 ____________________________________________________  

 

 

7 

همراه علوالن شاغل جهت انجام كار در منزل بههاي منعطفي براي ماتخاذ سیاستـ 

 حمايت مالي براي خريد و تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت انجام كار در منزل.

 در نظر گرفتن اقدامات مالي مختلف جهت حمايت از خانواده معلوالن و كاهشـ 

 و غیره. يهاي مالي آنها ازجمله پرداخت مستمري، تعويق اقساط وام، بخشودگي مالیاتدغدغه

آموزان يا ها براي دانشتوسط مدارس و دانشگاه یدات الزمدر نظر گرفتن تمهـ 

 دانشجويان معلولي كه مجبورند مدت بیشتري در منزل بمانند.

كننده خدمات در نظر گرفتن خطوط ارتباط مستقیم براي معلوالن و مراكز ارائهـ 

اضطرار  و مراقبان ايشان در شرايططوري كه معلوالن مراقبتي، درماني و توانبخشي، به

 هند.بتوانند در كمترين زمان ممکن درخواست خود را به مراكز مورد نیاز انتقال د

 ارائه با در صورت امکان و همراه معلوالن مستقر در مراكز نگهداري و توانبخشيـ 

 1.شونددر خانواده، از اين مراكز ترخیص  زندگي براي كافي ايخدمات پشتیباني و مشاوره

 

چه اقداماتي  19کووید ـ مراقبت از معلوالن در برابر  برايسازمان بهزیستي 

 داده است؟  انجامرا 

 

مسئولیت مراقبت از جامعه معلولین و ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به آنها در ايران 

موجب قانون حمايت از حقوق برعهده سازمان بهزيستي كشور است. اين سازمان به

ربط شرايط ها و نهادهاي ذي( وظیفه دارد با همکاري ساير دستگاه1396معلوالن )مصوب 

مندي جمعیت معلوالن از حقوق خود در جامعه فراهم سازد. در جدول زير را جهت بهره

                                                 
1. WHO (2020). 2019- nCoV.Disability   
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اقدامات صورت گرفته توسط اين سازمان جهت مراقبت از جمعیت معلول تحت پوشش 

 است.شده ارائه  19كوويد ـ برابر شیوع  خود در

 

 . اقدامات سازمان بهزیستي کشور در زمینه مراقبت از معلوالن 1جدول 

 19کووید ـ در برابر 

 اقدامات حیطه فعالیت ردیف

1 
آموزش و 

 مشاوره

نظران و هاي محتوايي الکترونیك با همکاري صاحبتدوين بستهـ 

آموزي و مراكز توانبخشي، حرفهبرداري در متخصصان، ويژه بهره

 هاي توانبخشي از راه دورهاي تولیدي در برنامهكارگاه

ي در افراد دارا 19كوويد ـ ارسال راهنماي پیشگیري از بیماري ـ 

 هامعلولیت به استان

رل ها با موضوعات پیشگیري و كنتهاي آموزشي به استانـ ارسال فايل

يوي موارد مبتال شده به عفونت ر، پروتکل 19كوويد ـ عفونت بیماري 

 19كوويد ـ ناشي از بیماري 

 19 كوويد ـهاي بهداشتي پیشگیري از ابتال به بیماري ارسال توصیهـ 

 هاي كشورابالغي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به استان

 هاي معلوالن روستاييسازي بین خانوادهتوزيع بروشورهاي آگاه ـ

ز جهت پیشگیري از اضطراب ناشي ا 1480امانه تلفني اندازي سراه ـ

 19 ـ يدوشیوع بیماري كو

گیرندگان رواني( تلفني به تماسـ  هاي )اجتماعيـ راهنمايي و مشاوره

 123خط 

عاد ـ تهیه و ارائه محتواهاي آموزشي ويژه جامعه هدف سازمان در اب

نا تلف كرومختلف بهداشتي، رواني و اجتماعي جهت مقابله با آثار مخ

 اي، مجازي و فیزيکيصورت چندرسانهدر جامعه به
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 اقدامات حیطه فعالیت ردیف

 مراقبت و درمان 2

هاي تخصصي درخصوص پیشگیري ها و بخشنامهـ ارسال دستورالعمل

ه ويژه مراكز توانبخشي تحت نظارت سازمان ب 19كوويد ـ و مراقبت 

 هاادارات كل بهزيستي استان

سالمت و غربالگري فعال م حیاتي، ارزيابي ئـ بررسي روزانه عال

 گیرندگان مراكزخدمت

 19كوويد ـ ـ ابالغ دستورالعمل نحوه مواجهه با بیماران مشکوک به 

 بیماران مشکوک برايويژه مراكز تجمعي جهت ايجاد فضاي قرنطینه 

رت از جامعه هدف سازمان در مراكز و ارجاع به مراكز درماني در صو

 و نقاهتگاهنیاز و همچنین ايجاد اتاق ايزوله 

دوره  هاي ارائه خدمات توانبخشي و مراقبت در منزل درـ انجام فعالیت

هاي تلفني و مجازي، آموزش و مشاوره و صورت پیگیريشیوع به

 درنهايت در صورت لزوم مراجعه و رفع مشکل

با  ـ تدوين و اجراي برنامه توانبخشي از راه دور بر بستر اينترنت

 پايش برنامه در سطح ستاد تا مراكزبیني شرايط نظارت و پیش

ها به ثبت ها در سازمان و الزام استانـ ايجاد سامانه ثبت بیماري

 19كوويد ـ اطالعات و اقدامات مربوط به 

 ارسال پیامك جهت معرفي سامانه غربالگري -

https://salamat.gov.ir گیرندگانبه خدمت 

به اداره كل  EOCست لوازم شخصي كامل از طريق  600تحويل  ـ

 بهزيستي استان تهران
ه بسته اقالم بهداشتي از قبیل صابون، ماد 57000توزيع بیش از  ـ

 كننده و...ضدعفوني

 معیشت و رفاه 3

داراي  هزار نفر افراد 40هزار ريال به  500و میلیون  2ـ واريز مبلغ 

كننده حق و افراد تحت پوشش دريافت معلولیت دچار آسیب نخاعي

ر محور و تعدادي از معلولین شديد و خیلي شديد دپرستاري خانواده

 بنیاد مستضعفان میلیارد ريالي 100اسفندماه با كمك 

https://salamat.gov.ir/
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 اقدامات حیطه فعالیت ردیف

گیرندگان ازاي خدمتهزار ريال به 300میلیون و  5پرداخت مبلغ  ـ

 للیارد ريامی 240روزي توانبخشي مجموعاً به مبلغ در مراكز شبانه

عي روزي توانبخشي و اجتماپرداخت پاداش به كاركنان مراكز شبانه ـ

 میلیون ريال 5نفر با سرانه  19300به تعداد 

ن میلیارد ريال از محل مساعدت بنیاد مستضعفا 200ـ اختصاص مبلغ 

میلیارد ريال از محل مساعدت ستاد اجرايي  100همچنین مبلغ و 

هزينه معیشتي موردي به گروه خت كمكفرمان امام )ره( جهت پردا

 هدف نیازمند تحت پوشش سازمان

: از سازمان ششپو تحت هدف گروه منديبهره شرايط آوردن فراهم ـ

ريال كمك بالعوض رهن و اجاره مسکن از محل  اردیلیم 300 مبلغ

 هالحسنريال تسهیالت قرض اردیمیل 500كمك بنیاد مستضعفان، مبلغ 

يال ر اردیمیل 250 مبلغ مستضعفان، بنیاد سپرده قطري از مسکن وديعه

تسهیالت وديعه مسکن از طريق سپرده صندوق امداد واليت كمیته 

 امداد

 تحويل و توزيع اقالم اهدايي صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به ـ

ـ استان با اولويت و درگیر با مشکل  هشت  یلیاردم 5/12 بالغ بر 19كوويد 

 ريال

هاي مختلف كشور چین اهدايي ازسوي خیرين و شركتـ توزيع اقالم 

 در مراكز تحت پوشش سازمان

به  CBRگران برنامه توزيع سبدهاي غذايي توسط تسهیلـ 

 بضاعتهاي داراي معلولیت بيخانواده

 31هاي حمايتي و معیشتي در تعداد بسته 29000ـ توزيع بیش از 

 استان كشور

فرمايي جامعه هدف ايي و خويشـ اولويت پرداخت سهم بیمه كارفرم

یت و اي اشتغال افراد داراي معلولبا رويکرد حداكثرسازي حمايت بیمه

 هاي هدفساير گروه
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 اقدامات حیطه فعالیت ردیف

4 
بخشي و میان

 فرابخشي

هزينه خدمات مراكز توانبخشي، حرفه ـ حمايت از پرداخت كمك

ر هاي تولیدي، ارائه خدمات توانبخشي و مراقبت دآموزشي و كارگاه

 منظور حفظ ساختار خدماتي مراكز مذكورمنزل به

ها و خیرين جهت ـ جلب مشاركت مؤسسات خیريه، نهادها، ارگان

هاي تحت پوشش و ايجاد پويش حمايت مادي و معنوي از خانواده

صیانت از سالمت مددجويان مقیم مراكز سازمان از طريق جلب 

 هاي مردميمشاركت

ه ردولتي و خیرين جهت تهیـ استفاده از ظرفیت مؤسسات و مراكز غی

 مواد ضدعفوني و بهداشتي

ات هاي سراسر كشور به ثبت اطالعـ الزام ادارات كل بهزيستي استان

ت هاي تحت پوشش در سامانه خودارزيابي وزارتوانخواهان و خانواده

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ات و در جهت تأمین منابع مالي، تجهیز 1ربطرايزني با نهادهاي ذيـ 

اقالم بهداشتي مورد نیاز جمعیت هدف در مراكز براي پیشگیري و 

  19كوويد ـ مقابله با بیماري 

 

سیاستي موجود هاي مرور فهرست اقدامات سازمان بهزيستي و مقايسه آن با توصیه

در اين زمینه، بیانگر آن است كه اين سازمان به نسبت توانسته است اقدامات الزم در 

اي، مراقبتي و حمايتي را براي جمعیت تحت پوشش خود در هاي آموزشي، مشاورهحوزه

ويژه در حوزه منظور ارزيابي اقدامات فوق بهصورت دهد. به 19كوويد ـ مواجهه با اپیدمي 

در میان جمعیت مقیم  19كوويد ـ هاي ناشي از ار مبتاليان و فوتيمراقبتي مراجعه به آم

                                                 
رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي، . 1

(، ستاد (UNICEF( در ايران، نماينده صندوق كودكان ملل متحد UNDPاينده صندوق حمايت ملل متحد )نم

 .ي فرمان حضرت امام )ره(، جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي، مدير عامل شركت شستاياجرا
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در مراكز توانبخشي و مراقبتي سازمان بهزيستي، شاخصي است كه با استفاده از آن 

توان میزان اثربخشي اقدامات سازمان در اين زمینه را سنجید. براساس آمار احصا شده مي

روزي مراكز شبانه گیرنده مقیمفر خدمتن 51200از مجموع  1399 ماهتیر 22در تاريخ 

نفر مثبت گزارش  1395توانبخشي و مراقبتي سازمان بهزيستي، نتیجه تست كروناي 

نفر از  135گیرد و از اين میان درصد كل مقیمان اين مراكز را در بر مي 72/2شده كه 

مان( در اثر درصد كل مقی 26/0افراد داراي معلولیت، سالمندان و بیماران رواني مزمن )

اند. براساس آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال كشور، ابتال به اين بیماري فوت نموده

 31درصد مددجويان فوت شده در مراكز نگهداري سالمندان و معلولین كشور در 

 1399درصد و اين آمار در مدت زمان مشابه در سال  73/0، میزان 1398 ماهفروردين

و فروكش  1399 ماهه است. عدم تغییر نرخ مزبور در پايان فرورديندرصد بود 75/0میزان 

در كشور به نوعي حاكي از تالش نیروهاي حاضر در  19كوويد ـ كردن موج اول شیوع 

بايد  ،ها و اقدامات صورت گرفته توسط ايشان است. البتهاين مراكز و اثربخش بودن برنامه

گر عملکرد سازمان بهزيستي نسبت به به اين نکته توجه داشت كه شاخص فوق بیان

جمعیت تحت پوشش مقیم در مراكز توانبخشي و مراقبتي سازمان بوده است؛ اين در 

درصد از جمعیت معلوالن تحت پوشش اين  65/96نفر معادل  1480505حالي است كه 

ـ گیري سازمان در ايام همه د. بیرون از مراكز اين سازمان و در سطح جامعه بودن 19كوويد 

تر اقدامات بهزيستي، در ادامه گزارش ديدگاه جامعه هدف رو، جهت ارزيابي كاملازاين

 نسبت به اقدامات فوق مبنا و مالک ارزيابي قرار گرفته است. 
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دیدگاه جامعه هدف درباره خدمات ارائه شده به معلوالن در شرایط شیوع 

 چیست؟ 19کووید ـ 

 

رخطر مانند هاي پُپذيري شديد گروهدر كشور و آسیب 19كوويد ـ زمان با آغاز اپیدمي هم

معلوالن در برابر اين بیماري، در يك نظرسنجي اينترنتي توسط دكتر محمد كمالي استاد 

دانشگاه علوم پزشکي ايران، تأثیرات اين بحران بر زندگي افراد داراي معلولیت مورد بررسي 

سال جاري  ماهارديبهشت 1تا  ماهروردينف 25قرار گرفته است. اين پژوهش كه از تاريخ 

تأثیر اين اپیدمي را بر ابعاد مختلف زندگي معلوالن مورد  ،در سطح كشور انجام شده است

 است.شده اي از نتايج آن ارائه توجه قرار داده كه در ادامه خالصه

 

 تلیمعلو. نتایج اولیه نظرسنجي تأثیر بحران کرونا بر زندگي افراد داراي 2 جدول

 معلوالن ارزیابي فعالیت حیطه ردیف

1 
آموزش و 

 پیشگیري

موزش در درصد افراد به میزان زياد و خیلي زياد خود را نیازمند آ 5/30

 اند.مورد كرونا دانسته

ها، زدن درصد افراد با دستورات خودمراقبتي )شستشوي دست 4/94

 اند.ماسك، ضدعفوني كردن سطوح و...( آشنا بوده

دلیل داشتن معلولیت خود را در اضطراب و درصد پاسخگويان به 58

 اند.استرس بیشتري دانسته

2 
مراقبت و 

 درمان

 درصد، 1/55درصد، مواد شوينده  58دسترسي به اقالم بهداشتي ماسك 

 درصد وجود داشته است. 8/32درصد و اسپري حاوي الکل  2/49دستکش 

 اند.قرار داده درصد افراد خود را در قرنطینه 9/95

 اند.هدرصد افراد در تهیه اقالم دارويي خود با مشکل مواجه بود 6/81

درصد افراد تعطیلي موقت مراكز توانبخشي روي وضعیت  7/67براي 

 جسمي و ذهني آنها اثر نامطلوب گذاشته است.
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 معلوالن ارزیابي فعالیت حیطه ردیف

هاي از هاي توانبخشي از طريق آموزشدرصد پاسخگويان برنامه 1/63

 اند.ر را به میزان كم و خیلي كم قابل اجرا دانستهراه دو

 معیشت و رفاه 3

 اند.رو بودههدرصد با مشکالتي براي تهیه مواد غذايي روب 7/72

رآمد آنها اند كرونا به میزان زياد و خیلي زياد ددرصد اعالم داشته 2/51

 را تغییر داده است.

ياد و خیلي شغل آنها را به میزان زاند كرونا درصد افراد معتقد بوده 3/54

 كند.زياد تهديد مي

دلیل درصد افراد با مشکالت ضعف و تحلیل قواي جسمي به 5/49

 اند.رو بودههتحركي و بدي تغذيه روبكم

اري با درصد افراد بیان كردند محل كارشان براي انجام دورك 9/11تنها 

 داشته است.آنها به میزان زياد و خیلي زياد همکاري 

رونا شان را در شرايط بحران كدرصد پاسخگويان، خود يا خانواده 9/79

 اند.نیازمند كمك فوري اقتصادي دانسته

 

گرفته در زمینه نتايج كلي نظرسنجي فوق حاكي از آن است كه اقدامات صورت

سازي جامعه هدف پیرامون اصول بهداشتي و نحوه مراقبت از خود در برابر آموزش و آگاه

طوري كه بخش كوچکي از اعضاي به ،به میزان قابل توجهي مؤثر بوده است 19كوويد ـ 

اين جامعه با دستورات و اصول خودمراقبتي آشنا نبوده و نیازمند كسب آموزش در اين 

ديگر زمان با اين سازمان، كه همنکته را نبايد فراموش كرد  )البته اين اند.هزمینه بود

هاي ا و سیما، سازمانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صد مانندنیز ها سازمان

جهت مراقبت جامعه  آگاهي دانش و در زمینه ارتقايو...   هاي اجتماعيشبکه نهاد،مردم

 95بر همین اساس نیز، بیش از  اند(.فعالیت نموده 19كوويد ـ بیماري  در برابر از خود
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اند. در زمینه وضعیت قرنطینه قرار داده در گیري خود رادرصد از پاسخگويان در ايام همه

ويژه در حوزه تأمین اقالم بهداشتي مورد نیاز مانند ماسك، دستکش و مايع مراقبتي به

اند. لکن، در حوزه قالم فوق دسترسي داشتهطور متوسط به اكننده اعضا بهضدعفوني

اند كه تعطیلي مراكز درصد( بیان داشته 7/67توانبخشي، بخش زيادي از جامعه هدف )

هاي جايگزين يابي آنها گذاشته و برنامهرات نامطلوبي بر روند درمان و توانیتوانبخشي تأث

ايشان به خدمات توانبخشي را به هاي از راه دور نتوانسته نیاز توانبخشي از طريق آموزش

و نیازهاي هاي توانبخشي رسد برنامهنظر ميرو، بهشکل مطلوب برطرف نمايد. ازاين

و مراقبت از معلوالن در  پیشگیريهاي الشعاع برنامهدرماني معلوالن تا حد زيادي تحت

ـ برابر  دهد، شیوع مي قرار گرفته است. افزون بر اين، نتايج اين نظرسنجي نشان 19كوويد 

كرونا در ايران بیش از آن كه سالمت معلوالن را متأثر سازد؛ معیشت ايشان را تحت تأثیر 

درصد پاسخگويان خود را به طبقه  77هاي اين نظرسنجي قرار داده است. برحسب داده

طور كه بیان شد بخش قابل توجهي اند. همانپايین و متوسط رو به پايین متعلق دانسته

اي كه بیشترين آسیب اقتصادي را از حوزه ؛والن در حوزه غیررسمي اشتغال دارنداز معل

درصد  9/79بر همین اساس،  .در كشور متحمل شده است 19كوويد ـ ناحیه شیوع 

شان را در شرايط بحران كرونا نیازمند كمك فوري اقتصادي پاسخگويان، خود يا خانواده

بايست مورد توجه ميهاي اين نظرسنجي سب يافتهكه برح يو مهم آخرنکته  اند.دانسته

هاي گونه كمکي از سازماناند هیچدرصد افراد اظهار داشته 3/86اين است كه  قرار گیرد

درصد و مواد  3/6اند. بیشترين كمك دريافت شده اقالم بهداشتي با دريافت نکرده مختلف

 است كه نظام حمايتي اين واقعیت یانگرببه نوعي  درصد بوده است. اين داده 7/4غذايي با 

هاي مقیم در مراكز مراقبتي و تمركز خود را معطوف به گروه 19كوويد ـ در مواجهه با 
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اين در حالي است  است. ها نمودهمستقر در خانوادهتوانبخشي و بخش كوچکي از جمعیت 

ن مراكز ي معلولیت بیرون از اياافراد دار جمعیت از درصد( 60)حدود  بخش عظیمي كه

  معیشتي هستند. زمینهويژه در كمك فوري بهمند نیاز

 علوم پزشکي توسط دكتر سلطاني استاد دانشگاهافزون بر مطالعه فوق، نظرسنجي ديگري  

 44نتايج اين نظرسنجي حدود كرمانشاه البته با جامعه محدودتري صورت گرفته است. برحسب 

كرونا از ادامه دريافت خدمات درماني و توانبخشي مورد دلیل بیماري كنندگان بهدرصد از شركت

دلیل تعطیلي مراكز اند كه بهدرصد افراد بیان كرده 40اند. حدود نیاز خود صرفنظر كرده

تر شده است. در در زمان آغاز شیوع اين بیماري وضعیت سالمت آنها وخیم توانبخشي و درماني

دلیل بیماري كرونا اند كه بهكننده بیان كردهشركت درصد از افراد 52زمینه معیشتي نیز حدود 

دلیل تعطیلي درصد از افراد نیز بیان داشتند كه به 42درآمد آنها كاهش يافته است. حدود 

مین معاش خانواده خود از ديگران أاند كه براي تناشي از بیماري كرونا مجبور شدهوكارها كسب

در كشور  19كوويد ـ و در شرايط تداوم بیماري موجود  وضعیتدر رو، ازاين 1.پول قرض كنند

عنوان يك اولويت مورد معیشتي بهمالي و ويژه در حوزه حمايت از معلوالن بهشود توصیه مي

شود هاي اين گزارش برآورد ميدر اين راستا، با توجه به داده. توجه نهادهاي حمايتي قرار گیرد

درصد از جمعیت داراي معلولیت تحت پوشش  80دل هزار نفر معا 225میلیون و يك حدود 

هاي حمايتي اين سازمان در مواجهه با كرونا قرار گرفته و سازمان بهزيستي بیرون از برنامه

طور متوسط به هر فرد نوبت بهسه در در سال جاري هستند، چنانچه بخواهیم  نیازمند كمك

میلیارد  700 و هزار 14اعتباري بالغ بر  میلیون ريال پرداخت كنیم به 4داراي معلولیت مبلغ 

                                                 

پزشكي شاهين سلطاني، بررسي مشكالت افراد داراي معلوليت در پيشگيري از كرونا، دانشگاه علوم  .1

 .1399ماه كرمانشاه، ارديبهشت
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صندوق توسعه  میلیارد يورويييك منظور تأمین اين اعتبار نیز كمك ريال اعتبار نیاز داريم.  به

قانون  «14»تبصره «  الف»میلیارد اعتبار مصوب بند  400، ملي به دولت براي مقابله با كرونا

 ها و مراكز آموزشيتوجه به تعطیلي دانشگاه جهت امور تغذيه دانشجويان با 1399بودجه سال 

تواند از آن در هاي مردمي ازجمله منابع در دسترس هستند كه نظام حمايتي ميكمكنیز و 

 جهت حمايت از اين قشر استفاده نمايد.

هاي هدف و عدم منظور كسب اطمینان از حمايت پیشنهادي به گروههمچنین به

توان از طريق هاي مربوطه، ميكار در سازمانقوق و اضافهكرد آن در مواردي نظیر حهزينه

اجد وها را به حساب افراد نفع نهايي( كمكطور مستقیم )پرداخت به ذيداري و بهخزانه

 شوند واريز كرد.شرايط كه توسط سازمان بهزيستي معرفي مي

 

 گیريبندي و نتیجهجمع

 

عنوان اقلیت هها و معلوالن ذهني بحركتيـ  نابینايان، جسميافراد داراي معلولیت اعم از ناشنوايان، 

اي از موارد نیازمندي به مواد غذايي و بزرگي در جامعه با توجه به ساختار زيستي، بدني و در پاره

داروهاي خاص، عدم دسترسي كافي به خدمات درماني و پیگیري در شرايط حاد بهداشتي و 

ـ گیري پذيري باالتري داشته و در شرايط فعلي همهسالمت نسبت به عموم مردم ريسك كوويد 

بیش از ساير اقشار جامعه در معرض خطر ابتال به سندروم حاد تنفسي كرونا و پیامدهاي ناشي  19

یت جهان درصد از جمع 15( حدود WHOاز آن قرار دارند. طبق برآورد سازمان بهداشت جهاني )

هستند. بنابر اعالم سازمان بهزيستي كشور جمعیت معلوالن تحت پوشش  گرفتار شکلي از معلولیت

( هستنددرصد آنان داراي معلولیت شديد و خیلي شديد  2/55) است نفر 1531705 اين سازمان
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، گزارش ارائه شده توسط سازمان اين كه با برآورد سازمان بهداشت جهاني فاصله دارد. با وجود

قع به بحران و انجام اقدامات حمايتي و مراقبتي الزم در حد توان موبهزيستي حاكي از پاسخ به

ويژه در مورد جمعیت معلول مقیم در مراكز توانبخشي و مراقبتي اين سازمان بوده است؛ سازمان به

ومیر افراد مقیم در اين مراكز نسبت به پايین بودن نسبت ابتال به كرونا و ثابت بودن نرخ مرگ

نشان از تالش وافر سازمان بهزيستي در مراقبت از جمعیت معلوالن تحت شرايط ماقبل كرونا 

بايستي  19كوويد ـ پوشش خود است. با اين حال چند نکته پیرامون مراقبت از معلوالن در برابر 

ربط قرار گیرد: نخست، سازمان بهزيستي همانند نظام مورد توجه اين سازمان و ساير نهادهاي ذي

منابع  از يحداكثراستفاده  تمام توان و با 19كوويد ـ جهه با موج اول شیوع درماني كشور در موا

 در مراكز مراقبتي و توانبخشي پرداخت؛ تحت پوشش خود جمعیتبه مراقبت از موجود  امکانات و 

اي كه لهئ، مستحلیل رفته استتدريج به توان خدماتي اين سازمان تداوم بیمارينظر با به ،لکن

ماه به كاهش خدمات كرونايي اين سازمان به جامعه هدف از ارديبهشتدر نوعي بهنمود خود را 

كه  الزم استدر كشور  19كوويد ـ بعد نشان داده است. حال با توجه به شروع موج دوم شیوع 

افراد تحت پوششي  از آن بخش براي ويژهبه خود حمايتيترمیم و تقويت توان  براياين سازمان 

دوم، جامعه  ي جدي بینديشد.اچاره مستقر هستند،كه خارج از مراكز مراقبتي و توانبخشي 

 ، بهداشتيبخشينهاي شديد و خیلي شديد نیازمند خدمات تواويژه در سطح معلولیتمعلوالن به

باشد كه نیاز متداول رو، اين سازمان بايد به اين نکته التفات داشته مر است؛ ازاينتو درماني مس

الشعاع خدمات كرونايي اين سازمان به جامعه معلوالن به خدمات درماني و توانبخشي مستمر تحت

دهد، كرونا تأثیرات نامطلوب ها نشان ميگونه كه نتايج نظرسنجيفوق قرار نگیرد. سوم، همان

ن بهزيستي با همکاري رو الزم است سازماشديدي بر معیشت جامعه معلوالن گذاشته است؛ ازاين

  را در اولويت اول قرار دهد. مشکالت معیشتي معلوالنبرطرف نمودن ربط ساير نهادهاي ذي
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 سیاستي هايپیشنهاد

  ي درصدي اعتبارات مصوب اجراي قانون حمايت از حقوق افراد دارا 100تخصیص

مالي ت ظیم بخشي به مقررانقانون الحاق موادي به قانون ت( 67)برحسب ماده )معلولیت. 

مان بهزيستي ( كلیه اعتبارات و هزينه كمیته امداد امام خمیني )ره( و ساز1380دولت )مصوب 

ر درر قگردد و احکام م%( تخصیص يافته تلقي مي 100انه صد درصد )یهاي سالدر بودجه

 .(گرددانه نافي مفاد اين ماده قانوني نميیقوانین بودجه سال

 ن در قانون حمايت از حقوق معلوال( 27)أمین منابع اجراي كامل ماده بیني و تپیش

 كل كشور.  1400اليحه بودجه سال 

  دجه ون بوقان «14» تبصره  «الف»ها، بند جدول مصارف هدفمندي يارانهاز  28رديف

امور  وتغذيه  تمیلیارد ريال جه 4000مبلغ  رديفن در اي اصالح شود. كل كشور 1399سال 

ها دانشگاه با توجه به تعطیليلکن، رفاهي دانشجويان در سال جاري در نظر گرفته شده است. 

  .استفاده شود یتواند جهت ترمیم مشکالت معیشتي افراد داراي معلولتاين مبلغ مي

 ـ معلوالن در برابر  يپذيربا توجه به آسیب میلیارد  يكبايست بخشي از كمك ، مي19كوويد 

جتماعي و ا، كار و رفاه صندوق توسعه ملي با پیگیري سازمان بهزيستي و وزارت تعاونيورويي 

 جهت حمايت از معلوالن اختصاص يابد. يهمکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 منظور حفظ شرايط موجود الحسنه به افراد داراي معلولیت بهتسهیالت قرض پرداخت

ـ یماري در دوران شیوع ب با اين مضمون  شود يك بنددر اين راستا، پیشنهاد مي .19كوويد 

الحسنه و جاري قرض( ريال از محل منابع 50000000000پنجاه هزار میلیارد ) مبلغ»

( ريال به 100000000الحسنه صد میلیون )براي پرداخت تسهیالت قرضنظام بانکي 

تبصره « و»به بند « 6»عنوان بند به« بهزيستيمعلوالن در شرايط كرونا با معرفي سازمان 
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در اين راستا، سازمان بهزيستي  كل كشور اضافه شود. 1399قانون بودجه سال  «16»

اند را هاي كرونايي اين سازمان قرار نگرفتهموظف است معلوالني كه تحت پوشش كمك

 برحسب اولويت جهت دريافت تسهیالت فوق معرفي نمايد. 

 ايجاد  در اين راستا سازمان بهزيستي با صورت گیرد. هاي مردميكمكجذب جهت  يفراخوان

ي هاي مردمي و مؤسسات اقتصادي )در راستاي مسئولیت اجتماعتواند كمكحسابي مشخص مي

 زينه نمايد.هآوري و در جهت بهبود رفاه و وضعیت معیشت افراد داراي معلولیت سازماني( را جمع
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ها و راهکارهاي حمايت از اقشار ضعیف و محروم مقابله با شیوع ويروس كرونا: چالش درباره. 1

 .16953، شماره مسلسل: 1398 ماهجامعه، اسفند

، روزنامه كیهان، سايت حکايت ناتمام حقوق معلوالن و قوانین بر زمین مانده .درويشي، سعید. 2

 .1398 ماهآبان 20یهان، روزنامه ك

بررسي مشکالت افراد داراي معلولیت در پیشگیري از كرونا، دانشگاه علوم  .سلطاني، شاهین. 3

 .1399 ماهپزشکي كرمانشاه، ارديبهشت

نظرسنجي تأثیر بحران كرونا بر زندگي افراد داراي معلولیت، دانشگاه علوم  .كمالي، محمد. 4

 .1399پزشکي ايران، 

( ارزيابي 40هاي مجلس شوراي اسالمي؛ درباره مقابله با شیوع ويروس كرونا )پژوهشمركز . 5

 .17011، شماره مسلسل: 1399 ماهابعاد كالن شیوع ويروس كرونا، فروردين
6. WHO (2020). 2019- nCoV.Disability. 
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