ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد و ﮐﻮدک
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻢزداﯾﯽ و درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ  6ﻣﺎه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ آن ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻧﮑﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﻀﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،در
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،اﻣﺮوز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد و ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  40ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره در ﮐﺸﻮر
راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎدران ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ،
درﻣﺎنداروﯾﯽ ﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روانﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﯾﻦ ﻣﺎدران از ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎورهای ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد
رﺑﯿﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل آﺳﯿﺐ را از ﻣﺎدران ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎردار ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎدر و ﮐﻮدک را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن درﮔﯿﺮ
اﻋﺘﯿﺎد و آﺳﯿﺐدﯾﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺎدران ﭘﺲ از ﺧﺮوج و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻟﮕﻮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک آﺳﯿﺐزاﺳﺖ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻋﺒﺎس دﯾﻠﻤﯽزاده ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره رﻓﺘﯿﻢ .او در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ درﺑﺎره
ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺮای دورهای
ﻣﯿﺎنﻣﺪت وارد ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻮدک از ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻫﺮ دو آﺳﯿﺐزاﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دوم اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدرﺷﺎن در ﭘﺎﺗﻮقﻫﺎی ﻣﺼﺮف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در واﻗﻊ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎدران ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ
او ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻓﺰود :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک
ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آنﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدنﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﺮ دو
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدنﺷﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻣﺎدر در ﭘﯽ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎدران را دارد.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺑﺘﺪای ورود ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻊ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ وارد ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ دارﯾﻢ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ اوﻟﯿﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎنراﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮﻫﯿﺰﻣﺪار اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﻫﯿﺰﻣﺪار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ در
ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎن از ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ
دﯾﻠﻤﯽزاده اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻢزداﯾﯽ و درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ  6ﻣﺎه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ آن ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﻀﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد و از ﺳﺮﭘﻨﺎه و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،از
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮح ﺑﺮﻋﻬﺪه NGOﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
او درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮار ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن NGOﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از آن و درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

