 ۰۰۴ﮐﻮدک ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۰۰۴ﮐﻮدک ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺘﺎن دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮاواﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﯾﺴﻨﺎ اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ رو ﺑﻪ رو ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﻮدک ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮ  ۰۷۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮاواﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دو روش واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،در روش اول واﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻮزاد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ روش ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻮزاد ﺑﻪ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دارای
ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻧﻮع واﮔﺬاری ﻧﺎم ﻧﻮزاد را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای آن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :روش دوم واﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ روش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﯾﺎ اﻣﺪادﺑﮕﯿﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ روش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻣﺪاد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺮ  ۰۰۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎی واﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻃﻮل
ﺳﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۰۴ﺗﺎ  ۰۵ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۰۰۴ﮐﻮدک
ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دارای ﺳﺮﭘﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺮاواﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در وﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء زوج و زوﺟﻪ
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺪارک آﻧﺎن اﺧﺬ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ،ﮐﻮدک ﺑﻪ
آﻧﺎن واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

