ﻓﺮار  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ
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رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل در ﺳﺎل ، ۵۹ﮕﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﻓﺮار دﺧﺘﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺎﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی اورژاﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺒﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  5 ، 95ﻫﺰار و  38ﻣﻮرد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼع داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه در  4ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  118ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ،ﯾﮏ ﻫﺰار و 14
ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر ،دو ﻫﺰار و  579ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ  123و  259ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در  6ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ  96اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ زﻣﺎن اﺷﺎره
ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان  644ﻣﻮرد ،ﺧﻂ  ، 123ﯾﮏ ﻫﺰار و 727ﻣﻮرد ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر  515ﻣﻮرد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ  144ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  4ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮕﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
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