ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﮏﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن دارای ﻓﺮزﻧﺪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ
و ﭘﺲ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﮑﺎن دادهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .از
ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ،زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد دارد و در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻮزه آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
آنﻫﺎ آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ،زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد دارد و در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺎن در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ
ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ؛ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎزاده؛ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ؛ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از زﻧﺎن ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻃﯿﻔﯽ از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و آﺳﯿﺐدﯾﺪه اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﯾﻦ زﻧﺎن ،دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  6ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺪدﮐﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮان وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آنﺟﺎ
ﺳﺎﯾﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﺪن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در ﮐﻨﺎر ﻗﻀﺎت
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻤﺴﺮ ،اﺧﺘﻼل رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آزاری ﺑﻪ آﻧﻪا
ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ اﺳﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺑﺪون ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت درﮔﯿﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﺪدﮐﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﯾﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ
زﻧﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺸﺎور ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری ،رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه
او در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه

ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری ﮐﺎﻣﻼً از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ زﻧﯽ اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا او را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و ﭘﺲ
از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ،ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری ﺷﻮد .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﯿﺎد ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ و ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ دارﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮی در ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪدﮐﺎری ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻇﺮف ﯾﮏﺳﺎل از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮش آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آنﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻌﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاردی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻫﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﭼﻮن ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ آنﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .درواﻗﻊ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم را از اﯾﻦ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن دارای ﻓﺮزﻧﺪ
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮏﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن دارای ﻓﺮزﻧﺪ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﮑﺎن دادهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺴﻤﯽ،
رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .از ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎزاده؛ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ داد .او ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺮاﮐﺰ روزاﻧﻪ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
او اﻓﺰود :در ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺬری روزاﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺎﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰی وﯾﮋه زﻧﺎن راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ روزاﻧﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن
اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎری ﮐﻪ در ﭘﺎﺗﻮقﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪﻣﺖ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎری ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص
زﻧﺎن دارﯾﻢ.
ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎر آنﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آنﻫﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
اﻗﺎﻣﺘﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﺎن ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز
ﭘﺰﺷﮏ ﺣﻀﻮر دارد .ﻃﻮل دوره درﻣﺎن زﻧﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﯿﺎنﻣﺪت 28 ،روز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دوره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 3
ﻣﺎه ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در درﻣﺎن ،اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه و در آنﺟﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  500دﺧﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎل  1387ﺑﻮد ﮐﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل و
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در
ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض
آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل دارﻧﺪ زﯾﺮا دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﯾﺮش و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،دارا ﺑﻮدن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯽ و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﭘﺮآﺳﯿﺐ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،روانﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  31ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  90ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ؛ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از راهاﻧﺪازی  31ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ،دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در درﻣﺎن ،اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه و در آنﺟﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و
ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻃﺮفﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪدﮐﺎری
ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮاوان و آﻣﺎدهﺳﺎزی روﺣﯽ و ﻓﮑﺮی ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮد اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ  10ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  6ﻣﺎه در اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﻮد ،از رﻫﺎ ﮐﺮدن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺪت  6ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از آنﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ دﻓﻌﻪ اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺪود  70درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  500دﺧﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و روزاﻧﻪ
دﮐﺘﺮ وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﻧﺼﺮ؛ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و روزاﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
NGOﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﻮرداﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ  NGOدر ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری
ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ورود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ؛ رﯾﯿﺲ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﯾﻪ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺳﺎل  78در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد،
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ و دو ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ ،در ﺳﺎل  94ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در

ﺑﺤﺚ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل 200 ،ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
در ﺳﺎل  ،93اﯾﻦ آﻣﺎر  53ﻣﻮرد ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

