ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۷۱ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ
ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ راهاﻧﺪازی
 17ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮان را اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز،ﺨﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی،ﮔﯿﻼن ،ﻗﻢ،ﻣﺎزﻧﺪران،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺮﮐﺰی ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺎرس ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن،ﮐﺮﻣﺎن ،اﯾﻼم،ﮐﺎﺷﺎن ،اﯾﺮان ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ دﺧﺘﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ
«آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﺤﺮوم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﻄﻊ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )ﭘﺎﯾﻪ اول( »در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺗﺎب آوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی،
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﻮان از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ.
از اﻗﺪاﻣﺎت در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی رواﻧﯽ از زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی »اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ 45 ،ﻫﺰار زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و
ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻓﺎرس ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻫﻤﺪان و ﯾﺰد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اوﻟﯿﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﻮآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اوﺗﯿﺴﻢ »ﺑﻪ ﻣﺪت  24ﺳﺎﻋﺖ وﯾﮋه  818ﺗﻦ از واﻟﺪﯾﻦ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮآﻣﻮز و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای  409ﺗﻦ از اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻧﻮآﻣﻮزان اوﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ،ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان اوﺗﯿﺴﻤﯽ و
ﻧﺤﻮه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در  15اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ،اﯾﻼم ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ )ﺳﺮوﯾﮑﺲ( در
ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ ،ﻧﻘﺪه ﻫﻢ در ﺳﺎل  94اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  95ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه زﻧﺎن
و دﺧﺘﺮان در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دارد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

