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سازمان  تعاریف  براساس 
جهانی،  بهداشت 
»معلولیت« به حالتی 
که  می شود  گفته 
به  فرد  یا ذهنی  توانایی های جسمی 
طور جزیی یا کلی کاهش یابد و می تواند 
تاثیرات  ژنتیک،  اختالالت  از  ناشی 
که  باشد  و...  تصادف  سن،  افزایش 
درنتیجه آن قابلیت های فرد در آموزش و 
شغل تحت تاثیر قرار می گیرد. با این حال 
»معلولیت« را نمی توان تنها یک مشکل 
سالمت دانست زیرا در واقع پدیده ای 
پیچیده درنتیجه واکنش میان ویژگی های 
جسمی یک فرد از جمله فلج مغزی، 
نشانگان داون و... و عوامل شخصیتی 
و محیطی مانند نگرش منفی دیگران، 
ساختارهای  و  حمل ونقل  روش های 
اجتماعی  و حمایت  نامتناسب  شهری 
محدود است. قطعا غلبه بر موانع پیش 
روی این افراد، مستلزم تبیین راهکارهایی 
برای بهبود شرایط زندگی خواهد بود.

معلولیت در گوشه و کنار جهان
آمارها نشان می دهد در حال حاضر بیش 
از یک میلیارد انسان با نوعی از معلولیت 
در گوشه و کنار دنیا زندگی می کنند که 
حدود 15درصد جمعیت جهان را شامل 
می شود. بین 110 میلیون )2/2 درصد(،190 
میلیون )3/8 درصد( افراد باالتر از 15 سال با 
مشکالت کارکردی جدی روبرو هستند. به 

عالوه، آمار معلولیت با توجه به روند افزایش 
جمعیت، افزایش طول عمر و پیشرفت های 

پزشکی رو به گسترش است. 
براساس برآوردهای بانک جهانی، 20 درصد 
افراد بسیار فقیر در دنیا دارای معلولیت هستند. 
از طرفی بسیاری از دختران و زنان مبتال به 
معلولیت در جوامع مختلف از جمله هند از 
خشونت های مختلف رنج می برند که این مساله 
در مورد کودکان معلول نیز دیده می شو،. حال 
آنکه این افراد حتی به رغم تحمل جراحت 
قادر به مداخالت پلیس، اقدامات قضایی و 
حتی مراقبت های پیشگیرانه نیستند و آمارها 
نشان می دهد خشونت علیه کودکان معلول 

1/7 برابر بیشتر از کودکان سالم است. 
گزارش یونیسف نیز حاکی از آن است که 30 
درصد کودکانی که در خیابان رها می شوند 
دارای انواعی از معلولیت هستند و بسیاری از 
کودکان معلول در کشورهای در حال توسعه 

امکان تحصیل ندارند. 

معلولیت و سالمت
افراد معلول نیز مانند دیگر افراد جامعه حق 
برخورداری از خدمات سالمت عمومی مانند 
واکسیناسیون، آزمایش های تشخیص سرطان 
و... را دارند. البته در بیشتر موارد آنها بیشتر 
انزوای  فقر،  در معرض مشکالت سالمت، 
ناشی  به عوارض سالمت  ابتال  اجتماعی و 
هستند.  سالمت  وضعیت  به  بی توجهی  از 
غالبا  معلوالن  داده های موجود،  به  توجه  با 
با موانعی روبرو هستند که مانع تسهیل در 
دریافت خدمات سالمت و شرایط سازگار 

با نیازهای آنها خواهد بود. 
معلولیت در جنبه های بسیار متعدد قابل بررسی 
است. گرچه برخی بیماری های مرتبط با معلولیت 
با ضعف سالمت و نیاز به مراقبت های جدی 
درمانی همراه است، برخی دیگر این گونه نخواهد 
بود. البته افراد مبتال به هر نوع معلولیتی نیازمند 
دریافت مراقبت های سالمت عمومی با توجه به 

شرایط خاص خود هستند و باید به خدمات 
مراقبت سالمت عمومی دسترسی داشته باشند. 

کمبودهای جدی خدمات سالمت
در  سالمت  مراقبت های  و  خدمات  کمبود 
مورد معلوالن ملموس تر و بیشتر است که با 
توجه به جامعه محل زندگی، معلوالن بیشتر 
ابتال به بیماری های ثانویه مانند  در معرض 
زخم بستر، دردهای عضالنی- اسکلتی، پوکی 
استخوان، عفونت های ادراری و...، مشکالت 
افزایش سن و رفتارهای پرخطر  به  مربوط 
هستند و احتمال مرگ زودهنگام در آنها آمار 

باالتری را نشان می دهد. 
آخرین  از  یکی  مساله،  این  اهمیت  به رغم 
مطالعات در این زمینه نشان می دهد 35 تا 
50 درصد افراد مبتال به اختالالت ذهنی جدی 
در کشورهای پیشرفته و بین 76 تا 85 درصد 
این افراد در کشورهای توسعه نیافته هیچ نوع 
خدمات درمانی را طی 1 سال پیش از بررسی 

دریافت نکرده بودند. 
ارتقای خدمات و اقدامات پیشگیرانه به ندرت 
مثال  به عنوان  می شود.  انجام  معلوالن  برای 

آزمایش های تشخیصی سرطان پستان و سرطان 
دهانه رحم در مورد خانم های معلول کمتر از 
دیگران است، مبتالیان به اختالالت ذهنی و 
دیابت چندان از نظر وزن کنترل نمی شوند و 
نوجوانان و بزرگساالن معلول بیش از دیگران 
از برنامه های آموزش مسائل جنسی محروم اند. 
همچنین باید به برخی شرایط که زمینه بروز 
بیماری ها را در انواع  معلولیت ها تشدید می کند،  
توجه داشت. به عنوان مثال، شیوع دیابت در 
مبتالیان به اسکیزوفرنی حدود 15 درصد است 
که در مورد جمعیت عمومی 2 تا 3 درصد 
برآورد می شود. از طرفی روند سالمندی در 
بعضی از انواع معلولیت ها زودتر از سن طبیعی 
آغاز می شود و ممکن است این عالئم در سنین 

04 یا 05 سالگی بروز کند. 
پژوهش ها حاکی از آن است که بروز رفتارهای 
پرخطر مانند استعمال دخانیات، عادات غذایی 
ناسالم و بی تحرکی در معلوالن باالست که لزوم 
توجه و برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه 

و درمانی را در این زمینه می طلبد. 

موانع مراقبت های سالمت معلوالن
همان طور که اشاره شد، معلوالن با مجموعه ای 
از موانع در زمینه دسترسی به خدمات مطلوب 

سالمت روبرو هستند که می توان آنها را از 
چند جنبه بررسی کرد:

موانع مالی: تامین مالی هزینه های خدمات 
سالمت و حمل ونقل متناسب با شرایط معلوالن 
دو عامل مهمی است که این افراد را از مراجعه 
کم درآمد  کشورهای  در  خدمات  مراکز  به 
بازمی دارد. این مسائل در مورد جمعیت فاقد 
معلولیت حدود 31 درصد است که در مورد 

معلوالن به 53 درصد نیز می رسد. 
کمبود  محدودیت خدمات مراکز درمانی: 
مراقبت های  و  خدمات  بتوانند  که  مراکزی 
بهداشتی- درمانی متناسب با شرایط و مشکالت 
معلوالن ارائه دهند نیز مانع مهم دیگری در این 
زمینه است. به عنوان مثال، پژوهشی که در دو 
ایالت هند انجام گرفت گویای این است که 
پس از مشکالت مالی حوزه سالمت، چنین 
کمبودهایی دومین عامل بازدارنده معلوالن به 

مراکز درمانی است. 
در  معلوالن  شرایط  به  بی توجهی 
راهروهای  وجود  شهری:  زیرساخت های 
باریک در بیمارستان ها و درمانگاه ها و نبود 
آسانسور، تجهیزات پزشکی نامتناسب با شرایط 
معلوالن، نبود سرویس های بهداشتی مناسب و 
دسترسی نداشتن به پارکینگ از جمله موانع 

حوزه سالمت معلوالن است که غالبا در بسیاری 
به عنوان مثال یکی  از جوامع دیده می شود. 
از دالیلی که بیشتر خانم های معلول امکان 
سرطان  تشخیصی  خدمات  از  برخورداری 
پستان و رحم را ندارند این است که تخت های 
معاینه بلند هستند و این افراد امکان استفاده 
ندارند یا اینکه در انجام تست های ماموگرافی 

به شرایط این افراد توجهی نمی شود. 
مهارت ناکافی کارکنان حوزه بهداشت و درمان

نارضایتی معلوالن از اطالعات و قابلیت های 
مردم  سایر  از  بیشتر  برابر   2 درمانی  کادر 
با  افراد 4 برابر دیگران  است. همچنین این 
بدرفتاری های کارکنان در بخش های بهداشت 
و درمان روبرو هستند. از طرفی امتناع از ارائه 
خدمات  برای این افراد حدود 3 برابر اقشار 

دیگر جامعه است. 
چگونگی غلبه بر موانع پیش روی سالمت 
معلوالن: دولت ها می توانند با بهبود دسترسی به 
سرویس های سالمت باکیفیت، کاهش هزینه ها 
و در اختیار گذاشتن منابع موجود به بهترین 
نحو، وضعیت سالمت معلوالن را در جامعه 
ارتقا دهند. مانند بسیاری از عوامل تاثیرگذار 
تبیین  مراقبت های سالمت،  به  دسترسی  در 
اصالحاتی در تمام جنبه های سیستم سالمت 

مهم خواهد بود. 
سیاست و قانون گذاری: ارزیابی چارچوب ها 
برای  اولویت ها  تعیین  موجود،  خدمات  و 
سالمت  و  بهداشت  نابرابری های  کاهش 
و  بهبود  برای  راهکارهایی  آوردن  فراهم  و 
به عنوان  پیشرفت خدمات سالمت می تواند 
سیاست های خدمات بهداشتی و درمانی مورد 
توجه قرار گیرد. البته در این زمینه اقدامات 
دیگری مانند تصویب قانون های ویژه معلوالن، 
ارائه استانداردهای بهداشتی مراقبت از معلوالن 
و مکانیسم های نظارت بر این شرایط نیز در 
راستای سیاست های ارتقای سالمت معلوالن 

موثر خواهد بود. 
تامین بودجه: در صورت پوشش سازمان های 
بیمه برای تامین هزینه های مالی درمان، افراد 
معلول نیز باید از این مزیت برخوردار باشند و با 
توجه به نیازهای خاص خود از چنین خدماتی 
بهره مند شوند. البته در عین حال هزینه های 
بیمه نیز باید برای این قشر از جامعه مقرون 
تشویقی  سیاست های  ارائه  باشد.  به صرفه 
توسط دولت به مراکز بهداشتی- درمانی نیز 
می تواند این نهادها را در ارائه بهتر خدمات 
به معلوالن ترغیب کند. همچنین یارانه هایی 
برای معلوالنی که از نظر مالی بضاعت کافی 
برای تامین هزینه های درمان ندارند از سوی 
نهادهای مربوط در نظر گرفته شود تا از این 

نظر مشکل مضاعفی بر آنها تحمیل نشود. 
ارائه  از  اطمینان  خدمات:  ارائه  در  ارتقا 
مجموعه ای از اصالحات و الحاقات معقول 
برای تسهیل دسترسی به سرویس های بهداشت 
و سالمت می تواند گامی موثر در برطرف شدن 
موانع پیش روی معلوالن در حوزه بهداشت و 
سالمت باشد. به عنوان مثال تعبیه بخش هایی در 
بیمارستان ها برای معلوالن جسمی-حرکتی، 
حضور افرادی در مراکز درمانی برای پیگیری 
روند درمان معلوالن، در نظر گرفتن صندلی در 
قسمت های مختلف و ارائه نسخه، بروشورهای 
دارویی، اطالعات پزشکی و... به شکل خط 

بریل از جمله این اقدامات خواهد بود. 
عالوه  درمانی:  کادر  قابلیت های  افزایش 
و  اقتصادی  زیرساخت های  اصالح  بر 
اجتماعی، تربیت نیروهای متخصص نیز نقش 
انکارناپذیری در بهبود سالمت معلوالن دارد. 
ادغام آموزش سالمت معلوالن در برنامه های 
مختلف  رشته های  دانشجویان  همه  درسی 
نیروهای  آموزش  و  درمانی  و  بهداشتی 
پیشگیرانه  خدمات  ارائه  درمورد  متخصص 
این  در  موثر  اقدامات  جمله  از  معلوالن  به 

زمینه خواهد بود. 

اقدامات سازمان بهداشت جهانی 
برای ارتقای سالمت معلوالن

عضو  کشورهای  از  حمایت  و  راهنمایی   •
برای توجه بهتر نسبت به مشکالت معلوالن 
این  مشکالت  گنجاندن  برای  موثر  اقدام  و 
قشر در سیاست ها و برنامه های ملی سالمت
انتشار  و  اطالعات  جمع آوری  تسهیل   •

اطالعات و داده های مرتبط با معلولیت
حوزه  متخصصان  مهارت های  ارتقای   •

بهداشت و سالمت
• گسترش راهکارهای مبتنی بر آگاهی معلوالن 

نسبت به شرایط خود
بخش های  کارکنان  حفاظت  و  حمایت   •
بهداشت و درمان نسبت به حقوق و حفظ 

کرامت معلوالن
بهتر  خدمات  ملزومات  و  شرایط  توسعه   •

سالمت و بهداشت.
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»معلولیت« را غول »محدودیت« ندانیم!
 ترجمه: 
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کاظمی
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می دهد در حال 
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انسان با نوعی 
از معلولیت در 
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کارکردی جدی 
روبرو هستند

»تئوری همه چیز«، فیلمی براساس 
زندگی استیون هاوکینگ و همسرش

 The Theory of( چیز  همه  »تئوری  فیلم 
Everything(« در سال ۲۰۱۴ میالدی براساس 
زندگی عاشقانه   »استیون هاوکینگ« ساخته شد. 
این فیلم به کارگردانی جیمز مارش نامزد 5 جایزه 
اسکار در سال ۲۰۱5 میالدی در بخش های بهترین 
فیلم، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر 
نقش اول مرد، بهترین موسیقی و بهترین فیلمنامه 
اقتباسی شد. ادی ردمین برای بازی در نقش استیون 
هاوکینگ، یکی از معروف ترین معلول ها، جایزه 
گلدن گلوب و اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد 
را کسب کرد. جین، همسر سابق استیون هاوکینگ 
در مصاحبه با رادیو بی بی سی ۴ درباره بازی فلیسیتی 
جونز در این فیلم گفت: »وقتی فیلم نهایی را دیدم، 
از اینکه جونز دقیقا از الگوهای رفتاری و صحبت 
استفاده کرده، شگفت زده شدم.« داستان  کردنم 
ساخته شدن این فیلم، از عالقه »آنتونی مک کارتن«، 
فیلمنامه نویس »نظریه همه چیز« به کتاب »تاریخچه 
زمان« هاوکینگ در سال ۱۹۸۸ میالدی شروع شد. او 
در سال ۲۰۰۴ میالدی کتاب »سفر به ابدیت: زندگی 
من با استیون« را مطالعه کرد و بدون هیچ هماهنگی، 
نگارش فیلمنامه ای براساس کتاب خاطرات »جین 
هاوکینگ« را شروع کرد. او سپس مالقاتی با همسر 
سابق این دانشمند داشت و در سال ۲۰۰۹ میالدی 

به تهیه کننده ای به نام »لیزا بروس« معرفی شد.

استیون هاوکینگ
استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری، کیهان شناس، نویسنده بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز 
کیهان شناسی نظری در دانشگاه کمبریج بود. دستاوردهای او با جوایز و تقدیرنامه های 
بسیاری همراه بود، از جمله مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا. او همچنین عضو 
جامعه سلطنتی هنر و عضو ثابت جامعه اسقفان دانشمند بود. استیون در سال 1942 
میالدی در شهر آکسفورد به دنیا آمد. او از کودکی به ریاضیات عالقه مند بود و آرزو 
داشت روزی دانشمند شود. استیون از زمان به دنیا آمدن تا حدود 21 سالگی کامال 
سالم بود اما در سال 1963 میالدی بعد از مراجعه به پزشک به دنبال زمین خوردن 
مکرر و دشوار شدن امور روزمره، متوجه شد به بیماری نادر و درمان ناپذیری به نام 
ALS مبتال شده است. در این بیماری بخشی از نخاع، مغز و سیستم عصبی تحت تاثیر 
قرار می گیرد و اعصاب حرکتی بدن به تدریج از بین می روند. درنتیجه بیمار دچار فلج 
عمومی می شود و توانایی هرگونه حرکت را از دست می دهد. مبتالیان به این بیماری 
طول عمر زیادی ندارند. این مدت برای استیون نیز 2 تا 3 سال تخمین زده شده بود 

کند!  بهره مند  خود  کشفیات  از  را  جهان  و  بماند  زنده  سالگی   76 تا  توانست  او  اما 
استیون پس از آگاهی از خبر بیماری، برای چند ماه دچار افسردگی شدید شد و تمام 
آرزوهای خود را بر باد رفته می دید. او ساعت ها بی حرکت و تنها در اتاق می نشست و 
دقیقه ها را برای نزدیک شدن به زمان مرگ خود می شمرد. او یک شب خواب می بیند 
که محکوم به اعدام شده و وی را برای اجرای حکم می برند. از آن زمان به بعد متوجه 
می شود هر لحظه از زندگی چقدر ارزشمند است. از طرفی مدتی در بیمارستان با یک 
جوان مبتال به سرطان خون هم اتاق بود و فریادهای او از درد را به یاد می آورد و به 
خود امیدواری می داد که حداقل درد نمی کشد. سرانجام استیون اعتمادبه نفس خود را 
بازیافت و با وجود تمام چالش های رو به رشد بیماری، مجدد به کار مشغول شد و 
حتی ازدواج کرد. درنهایت او از سال 1985 میالدی قدرت تکلم خود را از دست داد 
اما با کمک رایانه پیشرفته می توانست با دیگران ارتباط برقرار کند. استیون به مدت 30 
سال، جایگاه »کرسی ریاضیات لوکس« را از آن خود کرده بود. از کتاب های رکورددار 

او می توان به »تاریخچه زمان« و »طرح بزرگ« اشاره کرد.

7تقویم سالمت شماره ششصدوهفتادوهفت  سی تیر نودوهفت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، 
در یکصد و شصت و چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
روز چهارشنبه )96/10/6( با ریاست دکتر الریجانی به رسیدگی 
گزارش کمیسیون مشترک در مورد الیحه حمایت از حقوق افراد 

دارای معلولیت پرداخته شد.
 ماده 1 به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول - کلیات
ماده 1( تعاریف

الف( فرد دارای معلولیت شخصی است که بر اساس طبقه بندی 
بین المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تایید کمیسیون 
پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی 
کشور با انواع معلولیت ها در اثر اختالل و آسیب جسمی، حسی 
)بینایی، شنوایی(، ذهنی، روانی یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر 
در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه است.

ب( وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ( سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت( دستگاه های مشمول: دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصالحات و 
الحاقات بعدی آن، قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و شورای نگهبان و سازمان ها و موسسات وابسته و تابعه 
آنها، شهرداری ها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شمول آنها 
مستلزم ذکر نام است یا به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت 
استفاده می کنند یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می  شود.
محیط  ایجاد  با هدف  که  است  اقداماتی  دسترس پذیری:  ث( 
بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت 
در همه حوزه های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در 
برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، مانند سایر افراد، انجام 
می شود. دسترسی شامل: سامانه )سیستم( حمل ونقل، محیط فیزیکی، 
اطالعات، آموزش وپرورش، فناوری )تکنولوژی(، اشتغال، منابع 

مناسب ارتباطی و رسانه ای است.

ج( شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد: شبکه هایی ملی )کشوری 
هستند( مرکب از تشکل های افراد دارای معلولیت گروه های اصلی 
معلولیتی )آسیب دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و 
روان( که به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل های 

عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می شوند.
فصل دوم – مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک

 ماده 2 به شرح ذیل به تصویب رسید:
»ماده 2- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و 
احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی 
به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای 

افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.
تبصره- وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و 
نهادهای عمومی و انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد 
دارای معلولیت، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، 

معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب 
ساالنه خود مناسب سازی کنند.

گزارش تصویب کلیات الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس
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