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  دابه نام خ
  قابل توجه خوانندگان گرامي

 افراد اين تعداد چه اگر .ندهستناتواني مبتال به شنوايي و ذهني ي، هاي حركتي، بينايصد ميليون نفر بر اثر نقص در جهان چند
. باشدنمي كافي آنها تمشكال كردن برطرف براي موجود 		خدماتتوان گفت كه مي ترديدي هيچ بدون ولي نيست مشخص

 كشورهاي در. باشند نداشته  اختيار در افراد اين براي را تجهيزات و خدمات تريناوليه حتي است ممكن توسعه حال در كشورهاي
ل د ولي از فرصتهاي كافي براي اشتغاگردنمي مندبهره آموزشي و پزشكي خدمات از ناتواني داراي افراد كه حالي در يافته نيز توسعه

 .هستند به كار و پيوستن به زندگي اجتماعي محروم
كه در مورد مراقبتهاي اوليه بهداشتي برگزار گرديد، كشورهاي عضو سازمان بهداشت  1978در كنفرانس بين المللي آلماآتا در سال 

اوليه) قرار دهند. بعد از اين (مراقبتهاي بهداشتي  PHC هاي توانبخشي را جزء تفكيك ناپذير خدماتجهاني تصميم گرفتند كه برنامه
كشورهاي عضو درصدد يافتن راه حلي برآمدند كه به وسيله آن بتوان عده بيشتري از افراد داراي ناتواني را تحت پوشش  ،كنفرانس

  .ريزي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه شدخدمات توانبخشي قرار داد. اين تصميمات منجر به پايه
CBR مات ششگانه به معلولين كه شامل: آموزش در خانواده، آموزش در جامعه، استفاده از سيستم ارجاع، ارائه در ايران با ارائه خد

دنبال تغيير نگرش منفي نسبت به ه ب ،باشدوسايل كمك توانبخشي، اشتغال و كاريابي معلولين و خدمات حمايت اجتماعي معلولين مي
باشد تا بتواند به اصول پنجگانه خود تحت عنوان اصل مي آنها هايتقويت توانمنديمعلولين و ورود آنان به صحنه اجتماعي از طريق 

  .مساوات، اصل عدالت اجتماعي، اصل همبستگي، اصل تلفيق عموم و اصل كرامت و عزت نفس جامه عمل بپوشاند
هاي هاي انساني در برنامهحراناز آنجايي كه در اين كتابچه به موضوعات جديدي از قبيل مشكالت سالمت روان، ايدز، جذام و ب

CBR  به طور واضح پرداخته شده است، اين موضوع ما را برآن داشت تا پس از انتشارonline  اصل اين كتاب امكان دسترسي
مندان به ويژه مدرسان، دانشجويان و كاركنان نظام ارايه خدمات سالمتي از طريق انتشار آسان به ترجمه كتاب براي كليه عالقه

online  و چاپي باشد. پس از اخذ مجوز رسمي از سازمان بهداشت جهاني و كسب اجازه از رياست مركز تحقيقات طب فيزيكي و
ماه اتمام يافت. از آنجايي  3ميالدي شروع و پس از  2010هاي الزم كار ترجمه كتاب منتشر شده سال توانبخشي و انجام هماهنگي

شك اشتباهاتي ست، با وجود نهايت توجهي كه در ترجمه و ويرايش اين كتاب به كار رفته است بيغلط نامه نانوشته اكه تنها متن بي
با ما در ميان   fatemee.saadati@gmail.com  در متن وجود دارد. خواهشمنديم نظرات خود را از طريق آدرس ايميل:

  گذارده و در جهت اصالح اشتباهات ما را ياري فرماييد.  
                                                                            گروه مترجمين                                                       
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  مقدمه
باشد. با اين حال هاي معلولين مناسب مي، براي تمام گروه)CBR(جامعه مبتني بر هاي توانبخشي دستورالعمل

مورد زمان طول  در CBRهاي ي كه در برنامهموضوعاتيك تعداد از لي براي پر رنگ كردن يكمت كتابچه بهنياز 

 .دتشخيص داده ش ،انساني) هاي، جذام و بحرانHIV/AIDSروان، سالمت ند (مثل مشكالت بود غفلت واقع شده

بر روي موضوعاتي  CBRهاي اند. در اصل برنامهاين موضوعات شايد به داليل مختلفي مورد غفلت واقع شده

هاي به عنوان مثال فلج اطفال و ساير بيماري ،اندبوده اند كه در گذشته به عنوان اولويت اول مطرحتمركز كرده

به  CBRهاي ها در اجراي برنامههاي تخصصي مثل فيزيوتراپيستمشاركت بسياري از گروهبه طوري كه مسري، 

باشند، مديران ها متفاوت ميبود. امروزه اگرچه تمركزها و نگرانيمتمركز هاي جسمي طور قوي بر ناتوانايي

- شايد دانش و اعتماد الزم براي چگونگي تحت پوشش قرار دادن موضوعات جديد را در برنامه CBRاي هبرنامه

  باشد.مي همراهبا بسياري از موضوعات همچنان هاي خود نداشته باشند. در حاليكه انگ و تبعيض 
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ت به سي سال امروزه شناخت در زمينه معلوليت نسب مشخص شده است،ها كه در اين دستورالعمل همانطور

 مبتني بر جامعهفراگير توسعه براي ، يك استراتژي CBRگذشته دستخوش مراحل تكاملي بسياري شده است. 

عدم تبعيض و گنجاندن تمام افراد معلول در  معلوليت مثل: داراي افراد حقوق كنوانسيون با پيروي از اصول

مورد  تاكنونرا براي پوشش دادن موضوعاتي كه  هاييگام CBR. بنابراين مهم است كه است ايتوسعه اقدامات

اين كه اين  با. بردارد يهاي انسان، جذام و بحرانHIV/AIDSروان، سالمت اند مثل مشكالت غفلت قرار گرفته

بر به طور گسترده بايستي  CBRهاي اند، برنامهچهار موضوع براي گنجانده شدن در اين بوكلت انتخاب شده

شان كه به طور ويژه با جوامع ي)و سالمند CBR ،و كودكان CBRمانند (كنند  تفكريز روي موضوعات ديگر ن

  ها شامل اين موضوعات باشند.هاي بعدي دستورالعملمرتبط هستند و ممكن است نسخه
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CBR  )و سالمت روان )توانبخشي مبتني بر جامعه  
 

 

  مقدمه

- هاي خودش را باور دارد و از عهده استرسخص تواناييكه ش رفاه استسالمت روان عبارت است حالتي از       

 كند و قادر به همكاري با جامعه خود  تواند به طور مولد و مفيد كارميآيد، زندگي روزمره برميطبيعي  يها

-كه براي رفاه و عملكرد افراد و خانواده باشد. سالمت روان يك بخش الينفك از سالمت عمومي مي)1( باشدمي

  .(قسمت سالمتي را ببينيد) باشدهاي اجتماعي ضروري ميمها و نظا

باشد. فقر دانش در مورد هاي توسعه جوامع داراي اولويت پاييني ميبه طور كلي سالمت روان در برنامه

موضوعات مربوط به سالمت روان با انگ گسترده و تعصب و تبعيض، وجود دارد. افرادي در جوامع وجود دارند 

كنند و به احتمال زياد از مردم جدا شده، مورد آزار قرار گرفته و از حقوق روان زندگي ميسالمت كه با مشكالت 

  اساسي انساني خود محروم هستند.

افراد معلول  ي ازجزئ كه مشكالت سالمت روان دارندكند كه افرادي تاكيد مي )2( كنوانسيون حقوق افراد معلول

هاي مدني، هاي اساسي و ترويج مشاركتابر از تمام حقوق انساني و آزاديبوده و نيازمند: برخورداري كامل و بر

     مي باشند.برابر  فرصتهاي با فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي،

افرادي كه مشكالت سالمت روان دارند، دسترسي بسيار محدود به حمايت و خدمات بهداشتي مخصوصا در 

) خارج CBRهاي توانبخشي جامعه محور (نيز از برنامهشرح حال ر كشورهاي با درآمد پايين داشته و از نظ

روستايي هند نشان داد  از بيماران اسكيزوفرني مزمن در مناطق CBRبا اين حال ارزيابي يك برنامه اند. شده

 دارند به ويژه در شرايطي كهمشكالت سالمت روان تواند نتايج مثبتي براي افرادي كه مي CBRهاي كه برنامه

  .)3( به همراه داشته باشد ،فقر منابع وجود دارد
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مربوط به تمامي افرادي هستند كه معلوليت دارند شامل افراد مبتال به مشكالت  CBR يهااين دستورالعمل

نهايي آتاثيرگذار هستند شبيه  نرواسالمت افراد مبتال به مشكالت  بسياري از موضوعاتي كه بر -روانسالمت 

بنابراين ساير اجزا نيز بايد اشاره شوند. با اين حال اين بخش  ،گذارنداختالالت تاثير ميهستند كه بر ساير

كند، فراهم مي CBRهاي هاي اضافي را براي گنجاندن افراد مبتال به مشكالت سالمت روان در فعاليتراهنمايي

  فعاليت در اين زمينه دارند. جربه كمي درت CBR هاينجايي كه اين تاييد شده است كه بسياري از برنامهآاز 

براي اينكه  .كننده باشد گيج تواندمي سالمت روان مشكالت به مبتال افراد به شارها هنگام در استفاده مورد زبان 

جدي، آشفتگي  رواني بيماري رواني، هاييبيماراز قبيل  ،گيرداصطالحات بسيار مختلفي مورد استفاده قرار مي

بيماري رواني، كاربران و ارائه  جنون و سالمت و وضعيت سالمت روان، اختالالت رفتاري، رواني، اختالالت رواني،

برد چون به كار مي اين بخش (افراد مبتال به مشكالت سالمت روان) را دهندگان روانبخشي و ناتواني رواني.

سكيزوفرني، سان است كه شامل افرادي با شرايطي همچون افسردگي مزمن، اآن آفهميدن و ترجمه كردن 

  باشد.يماستفاده از مواد  ءاختالل دوقطبي و اختالالت سو
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  1باكس 

Cocoron 

معه محلي  تاسيس شد. يك سازمان غير انتفاعي در فوكوشيما به رياست ژاپن با اعضاي جا ،Cocoron،2002در سال 
ا ذهن است كه توسط عموم به معني قلب ي Cocoronدار و يك متخصص سالمت روان جامعه بود. اسم كه شامل شهر

براساس توسعه اجتماعي بود. با توجه به اين كه فقر يك عامل نگراني در  Cocoron اجتماع انتخاب شده بود. تمركز
اي كه افراد سالم و افراد با ناتواني از نظر حقوق و منطقه بود با هدف توسعه و حمايت از جامعه  به عنوان يك كل به گونه

  ور برابر زندگي كنند.امنيت و عزت به ط
را با انجام يكسري كارگاههاي آموزشي در طي يك دوره سه ساله با  ايجاد شدهآگاهي و ظرفيت  Cocoronدر ابتدا، 

هاي پيشرفته مختلف براي حمايت از اقتدار ايالتي و اجتماع محلي در بين اعضاي جامعه افزايش داد. افراد كاربلد از بخش
  ت شدند. برگزاري اين كارگاه دعو

Cocoron كه يك منبع بزرگ درآمد در  از آنجا در جامعه فعاليت كرد. هاي درآمدزاسپس براي ايجاد تعدادي فعاليت
  هايش را حول اين صنعت متمركز كند.تتصميم گرفت بسياري از فعالي Cocoronباشد، كشاورزي مي ،جامعه محلي
Cocoron اي را به نام ها و كافهمغازهcocoroya ها وبراي فروش محصوالت محلي مانند سبزيجات، قارچها، ميوه 

ه زودي تبديل به يك محل مالقات مشهور براي مردم محلي ب Cocorya. شيريني به راه انداخت و سرو ناهار و ساكي
  ها و تلويزيون تبليغ شد.شد به خصوص بعد از اينكه از طريق روزنامه

براي حمايت از افراد مبتال به  Izumizakiز اجتماعي در روستاي يك مرك Cocoron 2004در ماه مارس سال 
دانست كه افراد معلول به ويژه افراد مبتال به مشكالت روحي و رواني از مي Cocoronسالمت روان گشود.  مشكالت

از افراد تعدادي طرح هاي حمايتي براي پشتيباني  Cocoronاند. اي به حاشيه رانده شدههاي توسعهمسير اصلي طرح
اي، مساعدت براي اسكان و هاي آنان ايجاد كرد از جمله خدمات مشاورهمبتال به مشكالت روحي و رواني و خانواده

  آموزش و پرورش و حمايت مبتني بر كار.
 .اندگرد هم آمده Cocoronهاي درآمدزاي مختلف اكنون بسياري از افراد مبتال به مشكالت روحي و رواني در فعاليت

آنها ديگر . نها تغيير كرده استآباشند. زندگي ها در جامعه ميو همچنين ساير حرفه Cocoryaها نيروي كار اصلي آن
  روانپزشكي انزواي اجتماعي را كه مربوط به زندگي با شرايط

  تعامل كردن درآنها قادر به كار  كنند.باشد تجربه نميمي 
  وضعيت سالمتي و باشند.و انطباق با شرايط محيط مي

  در حال حاضر يافته است. آنها اقتصادي و اجتماعي آنها بهبود 
  كنند.و  استقالل را تجربه مياحساس رضايتمندي  

Cocoron خوب از توسعه فراگير مبتنيك نمونه ي  
  افراد ناتوان به خصوص افراد مبتال بر جامعه است جايي كه

   بخش كامل و جدايي ناپذير يك سالمت روانمشكالت به  
  دهند.زندگي اجتماعي را تشكيل مياز جامعه و  
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  هدف

  .هاي زندگي اجتماعي باشندقادر به مشاركت در تمام جنبه تاشوند ميحمايت افراد مبتال به مشكالت رواني 

 CBRنقش 

ترويج و حفظ تمامي حقوق افراد مبتال به مشكالت روحي و رواني، حمايت از بهبود و  CBRهاي نقش برنامه
همچنين در پيشگيري از مشكالت  CBRباشد. آنان در خانواده و جوامع مي وارد كردنمشاركت آنها و  تسهيل

  .بخشدمي ارتقاءو همچنين سالمت روان را براي تمامي افراد جامعه  سهيم بودهروحي و رواني 

  مطلوب پيامدهاي

 ز براي توسعه جامعه و به عنوان يك نيا گذاري شدهاي جامعه ارزشسالمت روان توسط تمامي اعض
  شود.شناخته مي

  هاي در برنامه سالمت روانمشكالت افراد مبتال بهCBR شوندمي وارد. 
  جوامع آگاهي خود را در مورد سالمت روان با كاهش دادن انگ و تبعيض نسبت به افراد داراي مشكالت

 . مي دهندرواني افزايش 

  رسي به مداخالت پزشكي، رواني، اجتماعي و اقتصادي قادر به دست سالمت روانافراد مبتال به مشكالت
 باشند. براي كمك به مراحل بهبودي خود مي

 كنند. اعضاي خانواده حمايت عاطفي و عملي دريافت مي 

  شوند.با افزايش مشاركت در خانواده و جامعه توانمند مي سالمت روانمشكالت افراد مبتال به  
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  2باكس 

  CBRدر دن  جوامع محلي درگير كر

به خصوص استفاده  CBRو همكاران اصول  Chatterjeeدر يك بخش بسيار محروم از مناطق روستايي هند، 
از منابع محلي مشاركت افراد مبتال به مشكالت رواني، خانواده ها و جوامع محلي براي تكميل خدمات بهداشت 

  اخالت را به راه انداختند.رواني تخصصي و در نتيجه بهبود دسترسي، تساوي و قابليت پذيرش مد

براي ارائه جامع خدمات مبتني بر خانه مانند شناسايي افراد مبتال  CBRاعضاي محلي جامعه به عنوان كاركنان 
هاي توسعه، پيگيري منظم و نظارت به اسكيزوفرني مزمن و اطمينان از دسترسي آنان به تيم باليني در كلينيك

  .ريزي براي مداخالت توانبخشي آموزش داده شدندا و برنامهنهآهاي و آموزش افراد و خانواده

آگاهي و از بين بردن انگ و تسهيل توانبخشي اقتصادي و  سطح ارتقاي براي هماهنگ هايتالش اين، بر عالوه
و همچنين اعضاي  سالمت روانمشكالت هاي افراد مبتال به اجتماعي انجام گرفت. در اكثر روستاها خانواده

روههاي خودياري براي ترويج ائتالف مجدد اقتصادي و اجتماعي اعضاي محلي با اختالالت شديد رواني  نگران، گ
  تشكيل دادند.

، بهتر از مشترياني بود كه تنها خدمات سرپايي را CBRه برنام در مشتريان براي ناتواني با مرتبط و باليني نتايج
بر توانمند سازي مشتريان، بسيج منابع موجود در جامعه، كردند. اين رويكرد ارائه خدمات متمركز دريافت مي

 ارتباطات بين بخشي (رفاه، دولت محلي و بخش هاي بهداشتي) و يك ديدگاه حقوق بشر بود.

كميته سالمتي را در دولت محلي در مشاركت با سازمانهاي غير دولتي، براي گنجاندن ،CBRهاي موفقيت برنامه
ها در ناحيه ارتقا ريزي و به كارگيري بودجه شان با چشم اندازي به افزايش برنامه خدمات سالمت روان در برنامه

  .)4( داده است
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  مفاهيم كليدي:

  سالمت روان و توسعه جامعه

  فقر  .بوكلت مقدماتي و بخش سالمتي را ببينيد)( باشدفقر با مشكالت مربوط به سالمت روان در ارتباط مي
كنند با حجم بااليي از . افراد و جوامعي كه در فقر زندگي ميباشد هم نتيجهو م عامل تواند در اين زمينه همي

(مانند خشونت، دسترسي محدود به منابع، عدم اشتغال، انزواي  استرس محيطي و فيزيولوژيكي روبرو هستند
ك مشكل رواني فقر ممكن است ي .)5( باشنداجتماعي، و ناامني) و در معرض خطر باالي اختالالت رواني مي

روان با فقر  مشكالت سالمتافراد مبتال به  موجود را بدتر كرده و احساس نااميدي و ناتواني را افزايش دهد.
شدن (در  وارد مسكن وروبرو هستند به دليل اينكه آنها به احتمال بيشتر با موانع بر سر راه آموزش، اشتغال، 

  معيوب كه گريز از آن مشكل است. يك چرخه –هاي اجتماعي) رويارو هستند فعاليت

هاي برنامه قرار گيرد.تواند براي بازگرداندن و افزايش سالمت روان مورد استفاده توسعه اجتماعي و اقتصادي مي
تغذيه، ءهدف كاهش فقر و دستيابي به استقالل اقتصادي و اشتغال زنان، كاهش سو توسعه اجتماعي كه با

به ترويج سالمت روان و پيشگيري از اختالالت  ،گيرندد سازي محرومان انجام ميافزايش سواد و آموزش و توانمن
توانند . جوامعي كه اعضايشان از سالمت رواني بهتري برخوردار هستند بهتر مي)5( رواني كمك خواهد كرد

به  CBR هايبرنامه هاي اجتماعي را ايجاد و حمايت متقابل را ترويج كنند.مشكالت خودرا حل كرده، شبكه
اين فرآيند به نيازهاي سالمت روان تمام اعضاي جامعه از جمله  عنوان بخشي از توسعه جامعه بايستي در

توانند در توسعه جوامع خود افراد مبتال به مشكالت رواني مي ساير اعضا بپردازد. نيازهاي سالمت روان رهبران و
  مشاركت كنند.

  رواني افسانه هاي رايج در مورد مشكالت روحي و

ها در اين در جامعه وجود دارد و بسياري از افسانه سالمت روانمشكالت اغلب درك بسيار محدودي نسبت به 
  هاي رايج شامل موارد زير مي باشند:افسانه مورد ايجاد شده اند.
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به طور عملي درافراد در تمام سنين، تمام  سالمت روانمشكالت  .غير معمول هستند سالمت روانمشكالت 
ميليون نفر مشكالت رواني دارند و  450شود كه شوند.تخمين زده ميتمام كشورها و جوامع يافت مي مناطق،

  .)6( يك چهارم افراد در برخي مراحل زندگيشان تحت تاثير اين اختالالت قرار خواهند گرفت

اگر به  خشن هستند وبه خصوص افراد مبتال به سايكوزمثل اسكيزوفرني مشكالت سالمت روان افراد مبتال به 
در واقع اكثريت افراد مبتال  .اندازندآنها اجازه داده شود در جامعه زندگي كنند ايمني ساير افراد را به مخاطره مي

اختالالت رواني با افزايش خطر خشونت همراه  خشن نيستند. در نسبت كمي از افراد،مشكالت سالمت روان به 
استفاده مواد، سابقه شخصي و  ءخشونت مربوط به عوامل ديگري مثل سو . اغلب افزايش خطر)7، 6( باشندمي

. افراد مبتال به سايكوز به جاي اينكه خشن باشند اغلب وحشت زده و گيج و )8( باشدهاي محيطي مياسترس
  مايوس هستند.

مداخالت موثر از عمال بسياري . شوندشوند و افراد مبتال هرگز بهتر نمي، مشكل درمان ميمشكالت سالمت روان
توانند فرد را قادر سازند كه كامال بهبود يافته وجود دارند كه مي سالمت روانمشكالت در دسترس براي درمان 

  .ورندآو يا عالئم را تحت كنترل در

به طور عملي محصول  سالمت روانمشكالت .  يندآبه علت ضعف شخصيت به وجود مي مشكالت سالمت روان
  باشند.ي و اجتماعي ميعوامل زيستي، روان

  انگ و تبعيض

هاي رود و در تمام حوزهبه طور گسترده به كار مي سالمت روانمشكالت انگ و تبعيض عليه افراد مبتال به 
گي خانوادگي، كار و حتي توانايي افراد براي حفظ يك استاندارد پايه دازجمله حوزه شخصي، خانه، زنزندگي 
ا ر ن مواجه هستندآاغلب انگ و تبعيضي كه با مشكالت سالمت روان راد مبتال به اف باشد.تاثير گذار ميزندگي 

مشكالت كنند. اعضاي خانواده افراد مبتال به ن روبرو هستند تعريف ميآبه عنوان موردي بدتر از شرايطي كه با 
  . )7( دآميز هستنآميز و رفتار تبعيضهاي تعصبروان نيزاغلب در معرض درك محدود و نگرش سالمت

-انگ زدن ممكن است به انگ به خود منجر شودكه به وسيله آن افراد مبتالبه اختالالت رواني واعضاي خانواده

كه ديگران  را ممكن است آنچه عمال، آنها )9( هاي منفي اجتماعي را در خود نهادينه كنندهاي آنان نگرش
      ه سرزنش خود و كاهش اعتماد به نفس در آنها منجر بباور كنندكه  ،كنندو فكر ميگويند درباره آنها مي

هاي اجتماعي و استفاده از پيش بيني عدم پذيرش به علت انگ در بسياري از افراد ممكن است شبكه شود.مي
 بيكاري و كاهش درآمد شود نوبه خود ممكن است منجر به انزوا،هاي زندگي آنها را كاهش دهدكه اين به فرصت
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كنند و در جستجوي كمك را پنهان مي خودمشكالت سالمت روان مبتال به اين كه افراد . دليل اصلي )9(
  باشد.تجربه يا پيش بيني تبعيض مي ،آيندبرنمي
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  حقوق بشر

كنند. روان به طور معمول نقض حقوق بشر را تجربه مي مشكالت سالمتدر بسياري از كشورها افراد مبتال به 
ني از طريق مراقبت و درمان ناكافي، تحقيرآميز و مضر و همچنين شرايط زندگي اين نقض اغلب در موسسات روا

افتد جايي كه افراد نقض حقوق همچنين در متن جامعه اتفاق مي افتد.غير بهداشتي و غير انساني اتفاق مي
زش و كار و هاي مدني خود نيستند و دسترسي محدود به آموقادر به انجام آزاديروان  مشكالت سالمتمبتال به 

  . )10( مسكن دارند

هاي بين المللي همه كنوانسيون ، حقوق بشري دارد.روان مشكالت سالمتفردي از جمله افراد مبتال به  هر
باشند و از طريق اصول برابري و عدم قابل اجرا ميروان  مشكالت سالمتحقوق بشر در مورد افراد مبتال به 
بشر. عالوه بر اين بسياري از  حقوق جهاني اعالميه مثال، عنوان به ،)7( كنندتبعيض از حقوق آنها حفاظت مي

مانند  باشند.قابل اجرا ميروان  مشكالت سالمتهاي خاص وجود دارند كه در مورد افراد مبتال به كنوانسيون
  .)2( كنوانسيون حقوق افراد معلول

مشكالت ي حقوق بشر در مورد افراد مبتال به از آنجايي كه براي اطمينان از بكارگيري استانداردهاي بين الملل
توانند در حال حاضر در جهت حمايت و ترويج و ، سياست و قانون نياز هست، تمام جوامع ميسالمت روان

  .اقدام كنندمشكالت سالمت روان توسعه زندگي و رفاه افراد مبتال به 

  سالمتمراقبت 

و يا عمومي  يي تخصصسالمتهاي به دسترسي به مراقبت ممكن است نيازمشكالت سالمت روان افراد مبتال به 
  داشته باشند.

  روانسالمت براي مشكالت 

بيماران مبتال به  توانند بهبودهاي بهداشتي و درماني وجود دارند كه ميطيف وسيعي از مداخالت مراقبت
نگردان (داروهاي اختالالت رواني را تسريع كنند. مداخالت پزشكي ممكن است شامل تجويز داروهاي روا

 .هاي خلق) و درمان شرايط جسماني مربوط به بيماري باشدها و تثبيت كنندهضد افسردگي روانپريشي،
مشاوره،  ،يدرمان هايگزينه و شرايط مورد در آموزش مورد از موارد تواند يك يا چندمداخالت روانشناختي مي

ها مفهوم سالمت روان در ارتباط با ر بسياري از فرهنگد باشد. هدرماني فرد يا گروه و مداخالت خانوادروان
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بنابراين رهبران مذهبي و درمانگران سنتي اغلب در وهله اول   هبي، معنوي يا ماوراي طبيعي است.ذباورهاي م
  گيرند.مورد مشاوره قرار مي

واند بسيار متفاوت تهاي مرسوم ميهاي عمل درمانگران سنتي مانند برخي از شيوهمهم است بدانيم كه شيوه
باشد. برخي از روشهاي درمان ممكن است مضر باشند. در حالي كه برخي ديگر اينگونه نيستند. رويكردهاي 

هاي درمان محلي و تبادل تجربه و درك متقابل  هاي بهداشتي با در نظر گرفتن سنتحساس فرهنگي به مراقبت
  مورد نياز هستند.

  3باكس 

  تيهمكاري با درمانگران سن

روان در شروع درمان با درمانگران سنتي مشاوره  مشكالت سالمتدرصد از افراد مبتال به  75در غنا بيش از 
و روان  مشكالت سالمت به كنند. بنابراين كار با درمانگران سنتي در جهت اطمينان از رفاه حال افراد مبتالمي

با درمانگران سنتي براي اطمينان از تغيير  غنا BasicNeeds. رسداعضاي خانواده آنها ضروري به نظر مي
سازمان براي ائتالف درمانگران سنتي يك مجمعي  كنند.مي يكارهم سالمت روانمثبت و پيشرفت در وضعيت 

  كند.روان از جمله بهبودي فراهم ميسالمت در مسائل مختلف  دهيمي كند و آموزش و جهت ايجاد

  

هاي بهداشتي تخصصي است، مراقبت شده شناختهروان  ت سالمتمشكال براي موثري مداخالت كه حالي در
خيلي محدودي در دسترس وجود دارد. كمبود روانپزشك، روانپرستاران، روانشناسان و مددكاران اجتماعي از 

كه در آنها قيمت داروها  )11( باشدمد پايين و متوسط ميآجمله موانع اصلي مراقبت و درمان در كشورهاي با در
درآمد پايين دسترسي  باشد و بنابراين بسياري از مردم در كشورهاي باهاي تخصصي بسيار باال ميهو هزين

  محدود دارند. 

 ،است دسترس درمشكالت سالمت روان  به مبتال افراد براي تخصصي بهداشتي هايمراقبت در جايي هم كه
در بسياري از كشورها به ت سالمت روان مشكالاغلب نامناسب است. نقض حقوق بشر در مورد بيماران مبتال به 

شود و شامل محدوديت فيزيكي و انزوا و محروميت از نيازهاي پايه و حريم خصوصي طور معمول گزارش مي
هاي سايشگاهآدر به خاطر ترس از پذيرفته شدن مشكالت سالمت روان مبتال به  بسياري از افراد. )11( باشدمي

خدمات مراقبت  نيازمندان بهكاربران و . )12( هاي بهداشتي ندارندبراي مراقبت تمايلي ،عليرغم ميل خودرواني 
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آنها اغلب  را دارند. سالمت روانسالمت روان اغلب احساس تحقير شدن و تحت سلطه بودن توسط متخصصان 
ليت كنند كه قادر به برعهده گرفتن مسئوكنند و احساس ميدر مورد شرايط خودشان اطالعاتي دريافت نمي

  باشند.گيري نميزندگي خود و يا تصميم

  هاي بهداشتي عموميمراقبت

هاي جسمي را اغلب نسبت به جمعيت عمومي افزايش نرخ ابتال به بيماريمشكالت سالمت روان افراد مبتال به 
. )13( دارند آنها به احتمال زياد مشكالت مهم بهداشتي مانند: چاقي، فشارخون باال و ديابت دهند.نشان مي

نشان داد شده است كه افراد مبتال به اسكيزوفرني، موربيديتي و مورتاليته بااليي از بيماريهاي قلبي عروقي 
اشكال  از هاي عفوني، بيماريهاي تنفسي، برخينسبت به جمعيت عمومي دارند همچنين نرخ بااليي از بيماري

خاص  مشكل به مربوط عوامل شامل است مكننان بيشتر است. علت اين افزايش مآ سرطان و عفونت ايدز در
 سيستم بهداشتي باشد و ،جمله تاثيرات داروها، عادات رفتاري مانند سيگار كشيدن و بي تحركي از روان سالمت

)14(.  

و  يك پديده جهاني است مشكالت سالمت روانهاي بهداشتي براي افراد مبتال به كاهش دسترسي به مراقبت
به  داليل دسترسي محدود شود.مي خطرات شديد سالمتي و مشكالت بزرگ بهداشتي افزايش احتمال منجر به
هاي بهداشتي پيچيده بوده ولي شامل محروميت اجتماعي، مشكالت مربوط به دسترسي فيزيكي، مراقبت

 باشدتشخيص كمتر از واقعي بيماري جسمي، درمان بدون نظارت و سازماندهي ضعيف خدمات بهداشتي مي
)13(.  

  بوديبه

 به دست آمده است ،دارندمشكالت سالمت روان بهبودي مفهومي است كه از افرادي كه تجربه دست اول از 
هيچ تعريف جهاني از بهبودي وجود ندارد براي اينكه آن يك فرآيند شخصي است كه داراي معاني  .)15(

را به معني درمان در  يبهبود ،كه بسياري از متخصصين سالمت در حاليباشد. متفاوت مي دمتفاوت براي افرا
بهبودي يك  گيرد.هاي عملكردي را در بر ميفراتر از اين رفته و تمامي جنبه يمفهوم بهبود ،گيرندنظر مي

يند توانمند كننده است كه بر نقاط قوت آيك فر .يند رشد تحول شخصي فراتر از دردو رنج و محروميت استآفر
مشكالت بهبودي شايد توسط افراد مبتال به  .كندامل و رضايت بخش تاكيد ميهاي افراد براي زندگي كو توانايي

مندي از لذات زندگي، دنبال كردن اهداف و روياهاي شخصي، توسعه روابط با ارزش، به عنوان بهرهسالمت روان 
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از عالئم،  ها، كاهش عود بيماري، عاري شدنيادگيري مقابه با مشكالت روحي و رواني با وجود عالئم يا شكست
  .)7( دور ماندن از بيمارستان و گرفتن يك شغل باشد

  4باكس 

  گزارشي شخصي از بهبودي

و احساس اميد  ،، خوشحال بودن، احساس راحتي در دنيا و با ديگرانآرامشبراي من بهبودي به معناي احساس 
من يك فرد بهتر  اي اينكه ازبراست خط بطالن كشيدن به تمام تجربيات منفي زندگي اين شامل  به آينده است.

ان معني است كه ده احساسي دارم نيست. اين  بچبسازد. اين به معناي ترس از اينكه  من چه كسي هستم و 
دانستن و  قادر باشي در زندگي ريسك مثبت بكني. اين به معناي ترس نداشتن از زندگي در زمان حال است

  .)16( ن كسي باشم كه هستمآقادر بودن به اينكه 

  

  مسائل خاص مربوط به سالمت روان

  كودكان و نوجوانان

نها به طور آشوند. اما مشكالت روان ميسالمت مانند بزرگساالن، كودكان و نوجوانان نيز دچار مشكالت 
  شود. تخمين زده يا به اشتباه به عنوان اختالل فكري تشخيص داده مي اي ناديده گرفته مي شود وگسترده

 ،هابين فرهنگبا انواع مشكالت مشابه گزارش شده در  ،درصد كودكان و نوجوانان در دنيا 20شود حدود مي
. عدم توجه به بهداشت روان كودكان و نوجوانان ممكن است نتايج )17( روان باشندمبتال به مشكالت سالمت 

  دام العمر در پي داشته باشد.ام

گيرد. تجربه قرهنگي و خانوادگي تحت تاثير قرار مي سالمت روان كودكان و نوجوانان توسط محيط اجتماعي،
استفاده جسمي و جنسي، غفلت و عدم انگيزش همه ممكن است تاثير داشته باشند. مداركي  ءفقر، خشم ، سو

. كودكاني )18( وجو دارد كه بين سالمت رواني مادر و رشد شناختي اجتماعي و عاطفي فرزند ارتباط وجود دارد
از آنجايي كه آنها  ،سيب پذير هستندآ گيرندمبتال به اختالالت رواني مورد مراقبت قرار ميكه توسط والدين 

گيرند مي ممكن است مراقبت و توجه كافي دريافت نكنند. در مقابل والدين آنها سطحي از مسئوليت را بر عهده
  كه از توانشان خارج است.
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اي انجام نبايد به گونه تدكان و نوجوانان دقت شود، مراقببا وجود اينكه مهم است كه به اختالالت رواني در كو
گيرد كه منجر به تشخيص غير واقعي و به كاربردن برچسب رواني به مشكالتي كه در ارتباط با زندگي و رشد  

  .هم براي فرد و هم خانواده در پي داشته باشد ءتواند نتايج سومعمولي در اين دوره هستند شود كه اين مي

  جنس

- بين زنان و مردان مشابه است وقتي مشكالت خاصي را در نظر مي مشكالت سالمت روان رچه شيوع كلي اگ

هاي جنسيتي وجود دارد. مثال زنان به احتمال زياد، اختالالت رايج رواني ازجمله اضطراب و گيريم تفاوت
ميز را آخودكشي موفقيت و) 19(در حاليكه مردان بيشتر احتمال وابستگي به الكل  ،كنندافسردگي را تجربه مي

      دارند. فاكتورهاي خطر جنسيتي خاصي براي اختالالت رواني رايج وجود دارند كه به طور نامناسب بر زنان اثر 
مكن است منجر به تري نسبت به مردان دارند كه مگذارد. در بسياري از جوامع زنان موقعيت اجتماعي پايينمي
اي هاي مقابلهو تحقيرآميز و عزت نفس پايين و درماندگي و محروم كردن آنها از مهارتذ رفتارهاي مطيعانه اتخا

شوند. زنان در عموم قدرت و دسترسي كمتر به منابع و كنترل كمتري بر زندگي خود نسبت به مردان الزم مي
افتادن (دربند دارند. خشونت جسمي و جنسي بر عليه زنان منجربه تحقير و فرمانبرداري و احساس به دام 

  شود.بودن) در زنان مي

است. عالوه بر اين، زنان نسبت به مردان  رايج بسيار سالمت روانمشكالت با  زنان براي جنسي سوءاستفاده
  نند.كتعامل با خدمات سالمت تجربه مي تبعيض بيشتري را در

  بحراني هايوضعيت

ي در نظر گرفته شود. تجربه جنگ يا ساير ديسترس در شرايط پس از بحران، نيازهاي رواني بازماندگان بايست
هاي بزرگ با افزايش مشكالت روحي و رواني در ارتباط است. اغلب منابع موجود كافي نيست و مدت زمان مورد 

روان بسته به آسيب، سالمت ت مشكالبه  . افراد مبتال)20( شودنياز براي مقابله با حوادث،كم تخمين زده مي
باشند. برخي از گروهها مانند هاي مثبت اميدواري ميآموزش و تشويق راه رزحمت عاطفي،نيازمند حمايت پ

از پيش موجود، بيشتر در معرض مشكالت  سالمت روانمشكالت افراد داراي ناتواني ازجمله افراد داراي 
ه علت انزوا، باست ممكن  سالمت روانمشكالت باشند. افراد داراي اجتماعي و رواني پس از شرايط بحران مي

به خدمات حمايتي در شرايط بحراني دسترسي نداشته ود فراموشي و يا دسترسي ضعيف تبعيض، ترس، خ
كرد شايد به عنوان نتيجه مستقيم شرايط بحراني از دست هاي اجتماعي كه قبال آنها را تقويت ميباشند. حمايت

هاي خود باشند كه استرس تحمل بار نوادهرفته باشد ويا ممكن است آنها در معرض خطر طرد شدن توسط خا
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در  روي افراد مبتال به مشكالت سالمت روانبر CBRهاي . مهم است كه برنامه)21( اضافي مراقبت را دارند
و  CBR(يا فراموش شوند چون بدون توجه ويژه، ممكن است ناديده گرفته شده و تمركز كنند  شرايط بحران

  .بحرانهاي انساني را ببينيد)

  هاي پيشنهاديعاليتف
  سالمت روان ءارتقا

هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي سالمت روان مانند فقر، در ارتقاي سالمت روان، تعيين كننده
  گيرند.هاي مربوطه مورد توجه قرار مياستفاده جنسي در تعامل با بخش ءتوجهي و سوخشونت، بي

  هاي زير ارتقا دهند:ادر جوامع خود به روشتوانند سالمت روان رمي CBRهاي برنامه

 احترام  ي با مشكالتسالمت روانهاي فراگير كه به حقوق اساسي هركس از جمله افرادايجاد محيط
 بگذارد وآنهارا حفظ كند.

 استفاده الكل، تبعيض  ءسوهاي اجتماعي و تشويق مسئوليت جمعي براي پيشگيري از تقويت شبكه
 و خانوادگي.جنسيتي و خشونت جامعه 

 به عنوان مثال كار  ،رفاه و سالمت روان هستند ءتوسعه همكاري با ساير ذينفعان كه دست اندركار ارتقا
با باشگاههاي زنان در مورد مسائل جنسي و يا با يك سازمان غير دولتي محلي با تمركز بر مداخالت 

 زود هنگام  در مورد كودكان.

 فرزندانشان جهت باال بردن سير تكاملي دوران كودكي.تعامالت مثبت بين والدين و  ءارتقا 

 برنامه هاي مبتني بر شواهد در مدارس كه موجب افزايش شايستگي اجتماعي و عاطفي دانش  ءارتقا
ها براي تغيير دادن تصوير منفي آموزان براي كمك به پيشگيري از اعتياد و خشونت است. كار با رسانه

 وجود دارد سالمت روانمشكالت كه از افراد مبتال به 
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.سالمت را ببينيد) ءارتقا –( بخش سالمت   

  5باكس 

  مثبت تتعامال ءارتقا
براي ارائه اولين  ،يك برنامه منظم ويزيت در منزل براي كمك به مادراني كه از نظر اجتماعي محروم بودند

تماد به نفس، و كاهش ترك انگيزش براي كودك خود در جامائيكا اثرات مفيد دراز مدت از جمله افزايش اع
  تحصيل و رفتار ضد اجتماعي بر سالمت رواني نوجوانان را نشان داد.

  

  CBRهاي در برنامه ورودتسهيل 

  شود:پيشنهاد مي CBRهاي در برنامهمشكالت سالمت روان فعاليتهاي زير براي تسهيل پوشش افراد مبتال به 

 هاي اطمينان از اين كه برنامهCBR مشكالت سالمت روان افي را براي افراد مبتال به آموزشهاي ك
 دارد.مشكالت سالمت روان كند و يك نگرش مثبت به حمايت از افراد مبتال فراهم مي

  و  ريزي، اجراو اعضاي خانواده آنها در برنامهمشكالت سالمت روان مشاوره و ارتباط با افراد مبتال به
 .CBRهاي نظارت بر برنامه

 هاي ممكن حلدر شناسايي موانع و راه و خانواده آنها،مشكالت سالمت روان د مبتال به همكاري با افرا
 اجتماعي. امنيت و معيشت جمله دسترسي به خدمات سالمت، آموزش، از در تامين نيازهاي اساسي،

 توانند به عنوان شناسايي پرسنل سالمت روان، كاربران خدمان سالمت روان يا اعضاي خانواده كه مي
 باشند. CBRنابع فردي براي آموزش پرسنل م

  غلبه بر انگ و تبعيض در جامعه
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دانش عمومي در مورد مشكالت سالمت روان و امكان بهبودي بسيار محدود است. براي قادر ساختن افراد 
از ها ها و تعصبات و تبعيضهاي اجتماعي، بايستي افسانهبراي مشاركت در فعاليتمشكالت سالمت روان مبتالبه 

  بين بروند.

    هاي پيشنهادي به شرح زير توانند نقش كليدي را در اين مورد داشته باشند. فعاليتمي CBR هايبرنامه
  باشند:مي

 هاي اطمينان از اين كه پرسنل برنامهCBR كنندمي هر زمان  با مردم با عزت و احترام رفتار. 
 ها و تصاوير مثبت در مورد سالمت روان به ائه پيامتوانند با ارشناسايي افراد كليدي در جامعه كه مي

كمك كنند. اين افراد ممكن است شامل افراد با نفوذ مانند رهبران سياسي و مذهبي  CBRهاي برنامه
 محلي باشند.

  .ايجاد ارتباط با افراد كليدي شناسايي شده و آگاه كردن آنها در مورد موضوعات سالمت روان در جامعه
هاي توانبخشي مبتني بر جلساتي كه برنامه ل دعوت از آنها به عنوان مهمانان افتخاري دربه عنوان مثا

 اند.جامعه ترتيب داده

 هاي كليدي را در مورد مشكالت سالمت روان ارائه توانند پياممطرح كردن راههايي كه افراد كليدي مي
زماني كه پيروان خود را مخاطب قرار هاي خود را توانند پيامبه عنوان مثال رهبران مذهبي مي دهند.
 ارائه دهند. ،اندداده

  برخورد مشكالت سالمت روان شناسايي گروهها و اعضاي جامعه كه با احتمال زيادي با افراد مبتال به
مانند افسران پليس، پرسنل بهداشت و درمان و  ،دارند. و احتماال داراي نگرش وتصور منفي بارز هستند

 در مانگران سنتي.

 ها. ارائه اطالعات دقيق در فراهم كردن مقدمات براي آموزش و پرورش اعضاي جامعه و گروه
مشكالت  اينكه افراد مبتال به ها (موهومات) (مانندبراي برطرف كردن افسانهمشكالت سالمت روان مورد

  خشن هستند) و آگاه كردن مردم از سالمت روان 

  د مداخالتموثري وجود دارند: مانناينكه مداخالت 
  تواند به پزشكي و روانشناختي كه مي 

  مشكالت سالمت روانافراد مبتال به 
 براي بهبودي كمك كند.
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 و مشكالت سالمت روان آميز در مورد افراد مبتال به تبعيض رفتار چالش وحقوق بشر زماني  ءارتقا
نشان  و رفتارهاي مثبت باشيد نقش خوب مدل. يك زماني كه اتفاق بيفتداعضاي خانواده آنها در جامعه 

  دهيد.

  6باكس 

  تغيير درك از سالمت روان از طريق ارتباط شخصي
هاي منفي بسيار موثر تماس مستقيم شخصي بين افراد مبتال به اختالالت رواني و مردم عادي در تغيير نگرش

موزان، جايي كه آامعه يا دانشدعوت از افراد مبتال به اختالالت رواني به جلساتي با اعضاي ج. شناخته شده است
اند و  اند، خانواده تشكيل دادهافردي كه بر اختالالت روان غلبه كرده .آنها بتوانند تجربيات خود را بازگو كنند

  باشند.هاي اجتماعي دارند و طرفداران قدرتمند در مبارزه با تبعيض ميخانواده كامل و كار و نقش

  

  بهبود ازفرآيند حمايت

فرآيند بهبود يك  .كندها و ظرفيت افراد براي هدايت زندگي پربار و رضايتبخش تمركز ميبر تواناييبهبود، 
  باشد. واقتصادي اجتماعي رواني، پزشكي، ازمداخالت فرايند جامع است و ممكن است تركيبي

  تسهيل دسترسي به مراقبت هاي پزشكي

هاي پزشكي در دسترسي به مراقبت ،كنندر زندگي ميكه در كشورهاي فقيمشكالت سالمت روان افراد مبتال به 
كار  به نياز CBRهاي باشد. برنامهمشكل دارند كه به دليل فقر، دوري مسافت و كمبود خدمات تخصصي مي

موجود براي تسهيل دسترسي به  محلي رواني سالمت ومنابع اوليه بهداشتي هايمراقبت سيستم دسته جمعي با
  شود:هاي زير به اين منظور  پيشنهاد ميمومي پزشكي دارند. فعاليتهاي تخصصي و عمراقبت

 مثال عنوان هاي موجود، نيروي انساني و منابع براي خدمات تخصصي سالمت روان بهشناسايي سازه .
تواند در اين كار مي غيردولتي. سازمانهاي مراكزاجتماعي، مسكوني، موسسات ها،بيمارستان ها،درمانگاه

 اي و يا ملي انجام شود. سطح منطقهجامعه در 
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  بازديد از خدمات بهداشت روان براي ايجاد رابطه خوب با آنها، اطمينان از تبادل اطالعات با پرسيدن در
هاي ارجاع، ها و مكانيسممورد خدمات آنها(از جمله در دسترس بودن داروهاي روانگردان)، سياست

هاي توانبخشي مبتني بر جامعه و اينكه طالعات در مورد برنامهساعت شروع به كار و هزينه ها، و ارائه ا
 تواند با كارشان به آنها كمك كنند.ها چگونه مياين برنامه

  تهيه ليستي از درمانگران سنتي و رهبران مذهبي 

  در جامعه و ديدار با آنها براي تبادل تجربيات،
  ها و توسعه تفاهم وگذاري ايدهبه اشتراك 
 تقابل.احترام م 

 اطمينان از اين كه پرسنل دست اندركار 

  هاي سالمتو مراقبت CBRهاي در برنامه
گونه كه نآ هاي مورد نيازجايي كه آموزش ،سالمت روان هستند نقادر به تسهيل ارجاع به متخصصا

 شوند.الزم است ارائه مي

  ه آنهادر مورد عوارض جانبي و اعضاي خانواد سالمت روانمشكالت اطمينان از اينكه افراد مبتال به
 اند.داروهاي روانگردان آموزش داده شده و اين اطالعات را درك كرده

 افراد براي كمك منبع يك عنوان به بهداشتي هايمراقبت كاركنان با سنتي درمانگران همكاري ارتقاء 
 مشكالت سالمت روان به مبتال

 طريق از عمومي بهداشتي هايمراقبت به رسيدست براي روان سالمت افراد مبتال به مشكالت به كمك 
 هايمراقبت كاركنان به مربوطه اطالعات ارائه و آگاهي افزايش با اوليه بهداشتي هايمراقبت سيستم

 اوليه بهداشتي

 همكاري مشترك ترويج و مشاركت هاي سالمت روان در جامعه وجود دارند توسعهجايي كه برنامه–

  در حالي كه  بهداشتي را پوشش دهد. و پزشكي نيازهاي تواندمي عهجام روان بهداشت هايبرنامه
 بخش: پزشكي هاي(مراقبت دهدهاي معيشتي را پوشش ميساير نيازها مانند فرصت CBR هايبرنامه

  .كنيد) مشاهده راسالمت 
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  7باكس 
  

  به سالمت روان نگركليك رويكرد 

ان با درمانگران سنتي براي به اشتراك گذاشتن دانش و مهارتپرستاران شاغل در حوزه سالمت رو ،Belizeدر 
تواند يك پرستاران دريافتند كه توسعه ارتباط با درمانگران سنتي در جوامع آنها مي اي تشكيل دادند.ها جلسه

 يك از اطمينان روش مرسوم و سنتي براي دو راه موثر براي پاسخگويي به نيازهاي سالمت روان جامعه باشد. هر
  روان مورد تاييد هستند. سالمت از مراقبت به جامع رويكرد

  

  رواني حمايت به دسترسي تسهيل

محدود باشد. با اين حال  بسيار است ممكن تخصصي رواني حمايت به دسترسي درآمدپايين، با دركشورهاي
  تواند انجام گيرد.مي  CBRهاي مداخالت اساسي توسط پرسنل برنامه

  عبارتند از: هاي پيشنهاديفعاليت

 هاي موزش براي پرسنل برنامهآدهي و ارائه سازمانCBR اساسي هاي و مراقبين سالمت در مراقبت
ها بايستي از نظرفرهنگي حساس باشند و ممكن است شامل حمايت عاطفي سالمت. اين آموزش

جاد روابط مثبت باشند. اي آرامشهاي ، اطالعات و روشاطمينان خاطر دادن (مهارتهاي مشاوره اوليه)،
دارند و اعضاي خانواده آنها بر اساس ارتباطات باز و اعتماد. ديدار مشكالت سالمت روان فرادي كه ابا 

و اعضاي خانواده آنها و پرسش از آنها از اينكه چه احساسي مشكالت سالمت روان منظم افراد مبتال به 
 ن به آنها.كنندو اختصاص وقت براي گوش كرددارند و چگونه مقابله مي

  دارند، ارائه حمايت براي حل مشكالت آنها، كنترل مشكالت سالمت روان همكاري نزديك با افرادي كه
 هاي مقابله.استرس و توسعه مهارت

 تواند به پي بردن به اين كه چه نوع مداخالت روانشناختي توسط درمانگران سنتي و رهبران مذهبي مي
و بهترين راه دستيابي به اين اعضاي خانواده آنها پيشنهاد شود و  مشكالت سالمت روانافراد داراي 

 چيست حمايت
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  و اعضاي خانواده آنهابراي مشكالت سالمت روان تشويق به تشكيل گروههاي خودياري براي افراد داري
ياري در حال حاضر در جامعه در داگر گروههاي خو فراهم كردن حمايت دوجانبه و توانمند سازي.

 باشد.در جايي كه مناسب ميمشكالت سالمت روان افراد داراي  قرار دادنتسهيل  دسترس هستند

 

  تسهيل دسترسي به حمايت اجتماعي

 تواند دسترسي به حمايت اجتماعي را تسهيل كند:ه طرق زير ميب CBR هايبرنامه

 جامعه در دسترس در مربوطه اجتماعي خدمات شناسايي. 
 مشكالت افراد مبتال به  با همراه ممكن، هايحل راه با طرح يك ايجاد و اجتماعي نيازهاي شناسايي

 آنها. خانواده اعضاي وسالمت روان 

 اطمينان ازاينكه  مشكالت سالمت روانها براي متوجه كردن آنها به حقوق افراد داري هكار با خانواد ،
 ه هستند.سرپناه) مورد توج پوشاك، بهداشت، (به عنوان مثال غذا، نيازهاي اساسي آنها

  هايي كه اين افراد روشدرباره مشكالت سالمت روان ارائه پيشنهادات براي اعضاي خانواده افراد داراي
 قرار دهد.مره خانواده زهاي رورادر فعاليت

  ان و دوستان و گو خانواده آنها به ادامه معاشرت با بستمشكالت سالمت روان تشويق افراد مبتال به
مشكالت الزم است. ممكن است الزم باشد كه براي كمك به افراد داراي  كهجايي بازسازي روابط 

 هاي الزم در مورد مشكل رواني آنها به بستگان و دوستانشان داده شود.موزشآ، سالمت روان

 توانند مشاركت كنند. اگر آنها هاي آنها در جامعه ميهايي كه افرادمعلول و خانوادهشناسايي فعاليت
جامعه با متري دارند و موانع قابل توجهي وجود دارد ممكن است الزم باشد كه آنها را اعتماد به نفس ك

 .كنيمهمراه 
 كنند و با برقراري تماس منظم با افرادي كه هيچ شبكه حمايت اجتماعي ندارند، در خيابان زندگي مي

 انگ شديد روبرو هستند.

 مشكالت اين كه نيازهاي افراد مبتال به هاي مختلف توسعه براي اطمينان از توسعه مشاركت با بخش
 از جمله غذا، سرپناه مناسب، مسكن، آموزش و كار مورد توجه هستند. سالمت روان

 كشف راههايي براي فائق آمدن به اين  ،جايي كه دستيابي به داروها به دليل فاكتور هزينه مشكل است
 مشكل

 .كنيد) مشاهده را اجتماعي بخش(
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  هاي معيشتيتسهيل دسترسي به فرصت

باشد. امرارمعاش عالوه بر ايجاد درآمد، هاي معيشتي قسمت مهمي از فرآيند بهبودي ميمشاركت در فعاليت
هاي اجتماعي، دستيابي به موقعيت اجتماعي باارزش و كنترل آزادي، استقالل، افزايش عزت نفس، ايجاد شبكه

  هاي معيشتي عبارتند از:فرصت به دسترسي افزايش رايب پيشنهادي هايفعاليت دهد.بر زندگي فرد را ارتقا مي

 ها و كار با آنها هاي توسعه كه متمركز بر درآمدزايي هستند. ايجاد ارتباط با اين طرحشناسايي طرح
 .مشكالت سالمت روانداراي  دافرا وارد كردنبراي اطمينان از ظرفيت آنها براي 

 كه مشكالت سالمت روان  به مبتال فراد ا براي عهجام دسترس در ديگر معيشتي هايفرصت شناسايي
ممكن است شامل كمك به افراد براي بازگشتن به شغل قبلي خود و يا برقراري ارتباط با كسب و  هااين

 هستند.مثبت مشكالت سالمت روان كه نسبت به استخدام افراد داراي باشد كارهاي محلي 

 لي خود هستند، كار با كارفرمايان براي ايجاد تطابق الزم هاي قبجايي كه مردم قادر به بازگشت به شغل
حساسيت نسبت به تمركز و  مشكلفضاي كار آرام اگر به هاي كار،به عنوان مثال توصيه در محيط

 انعطافپذير و افزايش تدريجي ساعات كار. كار ، ساعاتوجود داردصدا سرو

 بال افراد معلول با اشاره به قوانين مربوطه شان در قآگاه كردن كارفرمايان نسبت به تعهدات قانوني
 كشور.

 .راببينيد) يمعيشت (بخش

  8باكس 

  دارهاي معناپيش به سوي زندگي
 هايدر تانزانيا با همكاري پنج بخش بهداشت شهرستان شروع به كار كرد تا گزينه Mtwaraروان  سالمتبرنامه 
فراهم شود. در مشكالت سالمت روان  به مبتال افراد يبرا درجامعه وسازگار صرفه به مقرون دردسترس، درماني

ن آخانه خود درمان را دريافت كردند بعد از  بهروي فرد در فاصله پياده 1026 مقدماتيطي اولين فاز پروژه 
نفر رسيد. دستيابي به درمان و حمايت روانشناختي، كيفيت زندگي افراد مبتال به  4711افزايش يافته و به  دتعدا

هاي قبلي خود تر شده و تعداي از افراد به شغلزندگي آنها خيلي با ثبات را باال برد. سالمت روانت مشكال
كه افراد  زماني"هاي جديدي گرفتند. به گفته مدير برنامه: درجوامع خود شغل برخي ديگر كهدر حالي ،برگشتند

بالفاصله  ،اندهاي معنادار كردهفعاليت از عالئم بيماري خود رها شده و شروع بهمشكالت سالمت روان داراي 
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 سازماني رويكرد يك نسبت به جامعه رويكرد يك نسبي مزيت اين هاي اجتماعي به آنها تغيير كرده است.نگرش
  . "است

  

  حمايت اعضاي خانواده

نظور ترين منبع سالمت روان باشند. براي اين متوانند مهمدر كشورهاي با درآمد پايين اعضاي خانواده مي
  شود:هاي زير پيشنهاد ميفعاليت

  قابله.مهاي و روشمشكالت سالمت روان ارائه اطالعات براي اعضاي خانواده درباره 

  قبل از به اشتراك گذاشتن اطالعات مشكالت سالمت روان به خاطر داشتن كسب اجازه از فرد مبتال به
 او.

 پيشگيري از فرسودگي  جهت كنندياد مراقبت ميهايي كه از افراد با نيازهاي بسيار زكمك به خانواده
 .ديگر خانوادهاعضايجامعهوها به تقسيم باركاري خود با نآآنها با تشويق 

  تشويق اعضاي خانواده به پيوستن به گروههاي خودمراقبتي براي به اشتراك گذاشتن تجربيات خود با
 ديگران.

  9باكس 

 ارندگذمادراني كه تجارب خود را به اشتراك مي

باشند.آنها به مادران داراي فرزندان معلول مي سازمانيك گروه از مادران در اوگاندا وجود دارند كه متعلق به يك 
كنند.آنها به مراجعه مي،اندبراي عيادت از مادراني كه فرزندان معلول به دنيا آوردهطور مرتب به زايشگاه محلي 

كنند و باشد تاييد مي تولدان آنها را كه ممكن است در ارتباط با دهند.احساس اندوه و فقدان گوش ميراين ماد
  .كنندĤينده اميدوار ميبه رات رابه اشتراك مي گذارند و به اين طريق مادران ثتجربات مب

  

  كمك به فرآيند توانمندسازي
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وري دقيق از روند نوان مربه ع باشد.در ارتباط بسيارنزديك با توانمندسازي ميمشكالت سالمت روان بهبودي از 
تنها بخش كوچكي از  ،شوندتوانمندسازي ارائه مي بخشهايي كه در سازي و يك ليست جامع از فعاليتتوانمند
  اند:ها در اينجا ليست شدهفعاليت

 هاي اطمينان از اين كه پرسنل دست اندركار برنامهCBR  در مسير نزديك شدن و ارتباط با افراد داراي
 كنند.و اعضاي خانواده آنها ادب را رعايت مين مشكالت سالمت روا

 نها داراي علم آو اعضاي خانواده مشكالت سالمت روان داراي  دبه رسميت شناختن اين كه افرا
اي نقش اطمينان از تمركز بر روي نقاط قوت افراد و تشويق آنها به ايف باشند.ومهارتهاي شخصي مي
 . فعال در روند بهبودي

 بدون مشكالت سالمت روان نها در مورد آه افراد و در صورت نياز به اعضاي خانواده ارائه اطالعات ب
اطمينان از اين كه افراد از حقوق انساني خود و چگونگي عمل كردن  تحميل برچسب هاي غير ضروري.

 به اين حقوق آگاه هستند .

 ر ساختن آنها به تصميم هاي حمايتي در جامعه و قادگاه كردن افراد از درمان در دسترس و گزينهآ
 خواهند انجام دهند.هايي كه ميگيري آگاهانه درباره فعاليت

 و اعضاي خانواده آنها با گروههاي خودمراقبتي سالمت روان پيوند دادن افراد با مشكالت 

  گروههاي خودمراقبتي براي دفاع از توسعه خدمات بهداشت روان در دسترس از تشويق و حمايت
 و قابل قبول. ومقرون به صرفه

 محلي قوانين نشان دادن و ديگران با همكاري در معلول افراد حقوق كنوانسيون مورد در آگاهي باالبردن 
 براي تحقق حقوق آنها. مشكالت سالمت روان  به مبتال افراد براي قادر ساختن ملي و

 توانمند سازي را ببينيد) بخش(
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 CBR وHIV/AIDS   

 

 

 مقدمه

مورد هاي كليدي جمعيتدر  اغلبHIV/AIDSسابيتسندرم نقص ايمني اك /پاسخ به ويروس نقص ايمني انسان
-،مردان همجنس باز و استفادهزنان روسپي مهاجر،كارگران  مانند: ،باشندميباال  كه در معرض خطر هدف است

 افرادي - هاي دنياال افراد يكي از آسيب پذيرترين جمعيتبا اين ح .)1( بومي افرادكنندگان داروهاي تزريقي و 
. به )2( اندبه طور كامل ناديده گرفته شده ،كنندرواني، ذهني و حسي دائمي زندگي مي كه با اختالالت جسمي،

شود كه آنها از شود كه افراد معلول در معرض عفونت ايدز نيستند به خاطر اين كه تصور ميطور رايج تصور مي
     بعيد است كه از مواد مخدر استفاده كنند و كمتر در معرض تجاوز و خشونت  ،باشندر جنسي فعال نمينظ
  . )3( باشندمي

سازمان بهداشت  و  (UNAIDS)�HIV/AIDSُ هاي اخير مشترك سازمان ملل متحد در موردبرنامه
را در مورد معلوليت  و مشتركي ، خط مشي )OHCHR() و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر WHOجهاني(

ها و . با اين حال دولت)4( يدي در معرض خطر ايدز هستندكه افراد معلول، جمعيت كلشناختندبه رسميت ايدز 
گيرند. اين هاي ايدز در نظر ميها و برنامهسياستگزاران به ندرت موضوعات مربوط به معلوليت را در سياست

شوند كه خدمات و  برنامه هاي پيشگيري، درمان، مراقبت و حمايت از موضوع و تعدادي از موانع ديگر موجب مي
  ايدز براي افراد معلول غير قابل دسترس باشد.

در برابر  ايدز و دسترسي محدود به خدمات  سيب پذيري آنهاآازآنجا كه اين بخش به طور عمده بر افراد معلول  و 
در نظر داشته باشند كه افراد مبتال به ايدز ممكن  CBRهاي هاي اصلي تمركز دارد، نياز است كه برنامهو برنامه

كنند ممكن است افراي كه با ايدز زندگي مي. به عنوان نتيجه بيماري و درمان آن تجربه كنند است معلوليت را
 مشاركت كامل و موثر در محدوديتكه سبب  شوندمي ختالالتيخود دچار ا در تعامل با محيط زيستزماني كه 

  .)5( معلول در نظر گرفته شوند شوند،ميبرابر با ديگران تماع در اج
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 عنوان به اينحال، با ناديده گرفته شده است. CBR هايدر بسياري از برنامه HIV/AIDSموضوع معلوليت و
 معلوليت در خدمات و پروفايلباالبردن در تواند مي CBRجامعه، بر مبتني فراگير توسعه براي استراتژي يك

كند كه به نيازهاي افراد معلول پرداخته شده و به نيازها تضمين ميCBR هاي برنامه هاي ايدز موثر باشد.برنامه
  دوشميپاسخ داده 

  ها اجتماعي و برابري فرصتاز شمول و 

  كنند و براي افرادي كه با ايدز زندگي مي

  ،ممكن است معلوايت را تجربه كنند

  .شودمي حمايت

  

  

  10باكس 

  براي قوانين مربوط به افراد معلولAlexia  شارهايف    
Alexia Manombe-Ncube نوشــته اســت كــه در خيلــي از  ،اســت معلــولكه اولين عضو پارلمان ناميبيايي

هستند. او  غير معلولنسبت به افراد در برابرعفونت ايدز كشورهاي افريقايي افراد معلول در معرض خطر بيشتري 
راد معلول از جريان اصلي جامعه قابل سرزنش است. افراد با نقص بينايي بــه طــور مثــال كند كه خروج افادعا مي

تلويزيــون  و هــاي راديــوتوانند پوستر آموزش بهداشت را بخوانند. كساني كه اختالالت شنوايي دارند از برنامهنمي
ت حركتــي گاهــا  ا اخــتالالافــراد بــ توانند استفاده كننــد.در مورد چگونگي پيشگيري ازگسترش عفونت ايدز نمي

موضوعات آموزش سالمت به ندرت در فرمت  .توانند به مراكز بهداشتي درماني براي مشاوره يا آزمايش بروندنمي
باشد. افراد معلول گاهي به طور مستقيم مورد هــدف قــرار هاي جايگزين مانند بريل يا زبان اشاره در دسترس مي

تــوان بــراي داشــتن رابطــه جنســي ناســالم تالالت فكري دارند به راحتي مــيگيرند. زنان و دختراني را كه اخمي
هاي خود حقيقتا ايــن مســائل را در عداد از ارائه دهندگان خدمات سالمت در برنامهتمتقاعد كرد. با اين حال چه 

 از موقعيت خود براي فشار بــه قــوانين جديــد در مــورد معلــولين در  Manombe-Ncubeگيرند؟خانم نظر مي
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مجلس ناميبيا استفاده كرد. بدون دسترسي به پيشگيري و درمان ايدز در افراد معلول، رسيدن بــه هــدف ششــم 
  توسعه هزاره غير ممكن خواهد بود

  هابيماريساير و  HIV/AIDSمبارزه با  هدف ششم: 

  )5اقتباس از (

 

 

  هدف

مراقبت و حمايت از افراد معلول  ، درمان، HIV/AIDSاز هاي پيشگيريخدمات و برنامه دسترسي جهاني به
  وجود دارد.

  CBRنقش 

در جوامعشان آگاه  HIV/AIDSهاي نها از خدمات و برنامهآهاي اطمينان از اين كه افراد معلول و خانواده .1
  هستند.

  ت.قابل دسترسي اس نهاآهاي براي افراد معلول و خانواده HIV/AIDS هاياطمينان از اين كه خدمات و برنامه .2
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هاي موقت يا دائم را تجربه كنند در برنامه ناتوانيكه ممكن است  HIV/AIDSافراد مبتال به كردن  وارد. 3
CBR  

  مطلوب پيامدهاي

 هاي اساسي خانواده آنها به خدمات و برنامه افراد معلول وHIV/AIDS .دسترسي دارند 

  افرادي كه معلوليت را در ارتباط باHIV/AIDS هايبرنامه در ،كنندتجربه ميHIV/AIDS  وارد   مي-

 شوند.

 در مورد معلوليت و  ذينفعان مربوطهHIV/AIDS .آگاهي دارند 

 ذينفعانمعلوليت و بين  مشاركتو  هاشبكه HIV/AIDS  ستايجاد شده ا. 

 تال بهب، افراد مكليدي هاي توسعهبخش HIV/AIDS گيرد.را هم در برمي 

 هاي ابتالي پرسنل برنامه هاي محل كار در جهت كاهش خطرسياستCBR  به ايدز و ارائه حمايت به
 هستند. HIV/AIDS بيماران مبتال به

 هاي مليها و سياستبرنامه HIV/AIDS  گيردمي بر را درافراد معلول. 

  مفاهيم كليدي
HIV/AIDS  

HIV باشد. ويروسي است كه عامل ايجاد بيماري ايدز ميHIV با خون و يا  تواند از طريق تماس مستقيممي
با استفاده از  مايع بدن فرد آلوذه انتقال يابد. به طور مثال افرادي كه رابطه جنسي محافظت نشده دارند و يا

و بعد از زايمان از  حين توانند قبل،لوده، به عفونت مبتال شوند. همچنين نوزادان ميآسرنگ مشترك با يك فرد 
   ند.طريق مادران آلوده خود مبتال به عفونت شو

با مبارزه در و بدن را  دهداست. ايدز سيستم ايمني بدن را تحت تاثير قرار مي HIVمرحله نهايي عفونت  زايد
اشكال  از هاي تهديد كننده حيات، برخيتواند باعث ايجاد عفونتايدز مي كند.مشكل مي ها دچاربيماري

  سيستم عصبي شود.  تخريبسرطانها و 
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 لوده شده باشند.آ HIVيدز ندارد. افراد مبتال به ايدز ممكن است سالها قبل با مثبت است ا HIVهر كس كه 
تواند اما نمي ،شود HIVتواند موجب كاهش سرعت پيشرفت ويروس مي) ART(درمان ضد رتروويروسي 

HIV/AIDS  .را درمان كند. در حال حاضر پيشگيري،  بهترين و تنهاترين درمان است  

  كنندمعلوليت زندگي ميو    HIV/AIDSافرادي كه با 

داروهاي ضد ويروسي به اين  كنند.كنند معلوليت را تجربه ميزندگي مي HIV/AIDSبسياري از افرادي كه با 
ن معناست كه زندگيشان را تحت شرايطي آالبته اين به  تري داشته باشند.كنند كه عمر طوالنيافراد كمك مي

زندگي  HIV/AIDSافرادي كه با  ).6( كنندر و سالمتي است طي ميهايي از بيمان چرخهآمزمن كه مشخصه 
تجربه كنند كه در  كنند ممكن است طيف وسيعي از اختالالت موقت يا دائم (فيزيكي، ذهني و حسي) رامي

/ و پوستي مشكالت گوارشي، مشكالت خستگي، مثال، عنوان به شود.ايجاد مي HIVنتيجه درمان و يا پيشرفت 
كه عوارض جانبي رايج درمان هستند كه ممكن است به مشكالت عملكردي  )عصبي هايآسيب( تينوروپا يا

  . HIV/AIDS  منجر شوند (مشكالت راه رفتن، دوش گرفتن و رانندگي) و معلوليت براي افراد مبتال به

اغلب با  HIV/AIDSكنند. كنند اغلب انگ و تبعيض را تجربه ميزندگي مي HIV/AIDSافرادي كه با اغلب 
افراد  خورند.اي انگ مياست كه از نظر اجتماع مورد قبول نيستند و بنابراين به طور گسترده همراه رفتارهايي
شان بيرون آنها از شغل و خانه بسياري از اغلب مورد تبعيض و نقض حقوق بشر هستند. HIV/AIDSمبتال به 

  .)7( اندند و برخي از آنها حتي كشته شدهارانده شده و توسط خانواده و دوستانشان نيز طرد شده

  HIV/AIDSمعلوليت و به  مبتالافراد 

  جنسي رابطه

 كنندكه توسط آن افراد خودشان را به عنوان موجوداتي جنسي تجربه و بيان مي اي است كهجنسي وسيله رابطه
ي فرهنگي، بحث آزاد در در بسياري از جوامع، تابوها باشد.مي HIV/AIDSيك موضوع مهم در پرداختن به  و

با رابطه  درارتباط آنها مورد مورد مسائل جنسي را محدود كرده است و به خصوص براي بسياري از مردم بحث 
توان ناديده تند و نميسمعلول بسيار واقعي ه با اين حال چنين مسائلي در زندگي افراد .راحت نيستمعلوليت 

نها بي شود آبراي اينكه تصور مي ،شوندراد غير جنسي در نظر گرفته ميافراد معلول اغلب به عنوان اف .)8( گرفت
 يا تصور  /و ،نها قادر به برقراري روابط صميمانه نيستندآشود كه تصور مي ،گناه بوده يا مثل كودكان هستند

ل مانند بسياري از افراد معلو چون ،است يك توهمدر صورتي كه اين  شود كه نيازهاي جنسي كمتري دارند.مي
  هستند. HIVبنابراين آنها در معرض خطر ابتال به عفونت  و )9( ن معلوليت از نظر جنسي فعال هستندافراد بدو
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  عوامل خطر

و معلوليت نشان داده است كه تقريبا تمامي عوامل خطر ابتال به  HIV/AIDSبررسي جهاني در مورد 
HIV/AIDS از اين عوامل خطر عبارتند از :برخي  .)10( يابددر افراد معلول افزايش مي  

 مهم است HIVبراي تغيير رفتارهاي خطر  هاو استفاده از اين پيام HIVهاي سواد براي درك پيام -سوادييب
دهد كه افراد معلول اغلب سطوح پاييني از آموزش نسبت به افراد عادي دارند كه آموزش نشان مي بخش .)8(

 در مقايسه با افراد عادي باشند HIVند در معرض خطر بيشتري نسبت به توانآنها ميكه  دهد اين نشان مي
  .ببينيد) اموزش را بخش(

و كمتر در ) 9( افراد معلول سطوح پاييني از دانش جنسي دارند -HIVاهي و دانش محدود نسبت به گآ
نه و مدرسه به دليل در خاHIV  تواند در نتيجه فراموشي آموزش. اين مي)11( اندشده رسانياطالع HIVمورد 

قابل به صورت  HIVهاي كه اطالعات و پيام باشددليل اين شان و به باورهاي غلط در مورد تمايالت جنسي
ها و تابلوهاي هاي پيشگيري تنها با استفاده از روزنامهبه عنوان مثال وقتي كمپيندسترس ارائه نشده است. 

و  ،زماني كه تنها در راديو هستند افراد ناشنوا محروم هستند ،هستندگيرد افراد نابينا محروم تبليغاتي انجام مي
كنند افراد داراي اختالالت فكري ممكن است  محروم ها از اطالعات دقيق و پيچيده استفاده ميزمانيكه كمپين

  .)3( باشند

  11باكس 

  تاييد تمايالت جنسي

 طور به كه افراد معلول داليلي از نشان داد كه يكي در موزامبيك HIV و تحقيقات انجام يافته در مورد معلوليت
ميلي به توجه نسبت به افراد معلول به امتناع يا بي ،شوندحذف مي  HIV/AIDSبرنامه و هاسياست از معمول

كه كه اين بعد ديگري از انگ و تبعيض  دهدميگزارش نشان . باشدعنوان موجوداتي داراي تمايالت جنسي مي
  .)12( شودطرف افراد معلول سوق داده مي باشد كه بهمي

  

رفتارهايي مانند روابط جنسي محافظت نشده، استفاده از مواد مخدر تزريقي و شركاي  -HIV رفتارهاي خطر
تحقيقات نشان داده است كه بسياري از افراد معلول  دهند.جنسي متعدد خطر ابتال به عفونت ايدز را افزايش مي

. اعتماد به نفس پايين و احساس غير جذاب و يا نامطلوب بودن ممكن است )10( كننديدر اين رفتارها شركت م
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سي تحت فشار نبه عنوان مثال نوجوانان معلول براي انجام رابطه ج .)9( منجر به رفتارهاي پرخطر جنسي شود
براي انجام روابط جنسي گيرند براي اينكه آنها نياز به پذيرش اجتماعي دارند بنابراين توانايي محدودي قرار مي

  .)3( ايمن دارند

خود غيرمعلول افراد معلول در سراسر جهان به  احتمال بيشتري  نسبت به همساالن  -جنسي استفاده سوء
كه آنها را در معرض خطر بيشتري براي ابتال به عفونت  )،4( شونداستفاده جنسي و يا تجاوز مي ءقرباني سو

HIV به عنوان مثال به دليل  ،كنداستفاده آسيب پذير مي ءافراد معلول رادر برابر سو دهد. عوامل زياديقرار مي
 هايمولفه( )10( زندگي در موسسات و عدم دسترسي به حقوق قانوني ،نياز آنها براي مراقبت توسط افراد ديگر

  ).ببينيد را اجتماعي

  ، درمان، مراقبت و حمايت از ايدز HIV/AIDSاز  موانع پيشگيري

 مراقبت و حمايت دارو، مشاوره، و زمايشآبه عنوان مثال  دارند. HIVاد معلول دسترسي محدودي به خدمات افر
به آنها  ايي هستند كه قبال در قسمت سالمتنها مواجه هستند شبيه به آنهآموانعي كه افراد معلول با . )13، 10(

  باشند:اشاره شده و شامل موارد زير مي

توانند نمي  كنند كه افراد معلول كيفيت زندگي پاييني دارند و سياري از مردم فكر مياز آنجايي كه ب - سياست
 ،زمانبراي سياستگزاران غير معمول نيست كه پيشنهاد كنند كه  )،14( مولد در جامعه مشاركت كنند طوربه 

يروسي كمياب بوده و ورترو . زماني كه داروهاي ضد)8( به افراد غير معلول داده شود اولدر منابع  و انرژي
كنندگان مراقبت خر ليست دريافتآكنند كه در افراد معلول اغلب اظهار مي ،ها محدود هستندخدمات و حمايت

  .)8، 2( قرار دارند

ها و ساير جاها ممكن است از بيمارستان ،هاخدمات ارائه شده در كلينيك - موانع زيست محيطي و ارتباطي
ها براي استفاده كنندگان از داري در اين مكان(به عنوان مثال سطح شيب ي باشدغير قابل دسترس فيزيكينظر 
يا فاقد امكان ارائه اطالعات به شكلي جايگزين مانند خط بريل و  امكانات زبان اشاره و فاقد، ندارند) وجود ويلچر

  .)5( زبان ساده يا صوتي هستند

اد معلول زماني كه اطالت بهداشت باروري و يا بسياري از افر - نگرش منفي كاركنان بهداشتي دانش و
درخيلي از كشورها  .)14( گيرندقرار مييا طرد كنند از طرف كاركنان بهداشتي مورد تمسخر جنسي را سوال مي

و يا كلينيك هاي ايدز هستند  HIVزمايش آكنند كه حتي زماني كه قادر به رسيدن به مراكز نها بيان ميآ
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 گيرندنمي  HIV/AIDSدارند كه افراد معلول  ليل اين كه كاركنان به طور نادرست اعتقادشوند به دسردرگم مي
)8(.  

داليل بسياري وجوددارد كه چرا ممكن است افراد معلول از خدمات  -رفتارهاي جستجوي سالمتي
HIV/AIDS  :جنسي  باره سالمتنگرش منفي كاركنان بهداشني ممكن است زماني كه آنها در استفاده نكنند

باعث پنهان   HIV/AIDSانگ مرتبط با )، 11( ميل كندنسبت به جستجوي كمك بي نها راآخود نگران هستند 
. بسياري از افراد معلول به )9( باشند HIVزمايش آافراد به دنبال  شوند كهمانع ميشود و كاري و انكار مي
كنند و بنابراين ممكن ت بهداشتي تكيه مييا به دوستان براي حمايت از دسترسي به خدما اعضاي خانواده و

كنند از را حمايت مي كه آنها كسانياز اينكه است نتوانند از اين خدمات استفاده كنند براي اينكه اين افراد 
  .شوندميواهمه  شده و دچارخجالت زده و شرمنده  ،آنها مطلع شوند  HIV/AIDSوضعيت

  هابر خانواده  HIV/AIDS تاثير

براي اين كه افراد معلول  .گيرندتحت تاثير قرار مي ،دارند  HIV/AIDSشان ول زماني كه افراد خانوادهافراد معل
زشكي و آموزشي و هاي روزانه خود نيازمند كمك اعضاي خانواده هستند و نيازهاي اضافي پبراي انجام فعاليت
     از دست   HIV/AIDSمان را به دليلمد، منابع و زآنها ممكن است زماني كه خانواده درتوانبخشي دارند آ

در صد از كودكاني كه يك يا هردوي والدين خود  4- 5كه  شودتخمين زده مي .دهد مورد غفلت قرار بگيرندمي
در چنين شرايطي احتمال زيادي وجود دارد كه آنها مبتال به  معلوليت دارند. ،اندرا به علت ايدز از دست داده

 HIVكودكان معلولي كه  .)10( ه گرفته شوند، به موسسات سپرده شوند و يا رها شوندتغذيه شوند، ناديد ءسو
موزش و آها به خصوص در زمينه مثبت هم هستند به احتمال بيشتر دچار محروميت و تبعيض در همه زمينه

  .)5( پرورش هستند

  رسيدگي به جمعيت معلول

   HIV/AIDSهاي افراد معلول در خدمات و  برنامه وارد كردن

چون باور بر اين است كه  قرار داده نشوندهاي اصلي ايدز بسياري از افراد معلول ممكن است در خدمات و برنامه
، CBRهاي برنامه كه از طريق آن با اين حال راههاي بسياري وجود دارند اين امر بسيار گران و يا مشكل است.

نها را در اين آ قرار دادنتوانند ن و سياستگزاران ميو مربيا  HIV/AIDSافراد معلول، مدافعان هايسازمان
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اند اما به طور كلي هاي پيشنهادي ارائه شدههاي عملي تحت عنوان فعاليتها حمايت كنند. بسياري از ايدهبرنامه
  باشند:شامل موارد زير مي

 هاي اصليبرنامه تسهيل دسترسي به خدمات و HIV/AIDS   دهد.ميكه عموم مردم را هدف قرار  
 هايتطبيق جريان اصلي خدمات و برنامه 

HIV/AID   و مشاركت  ورودبه براي قادرسازي  

 توسعه و اجراي  مداخالت مخصوص معلوليت براي 

  ها و خدمات اصلي توانند برنامهافرادي كه نمي
  ايدز را دريافت كنند. 

معلول تركيبي از اين اقدامات مورد نياز  به خاطر داشتن اين موضوع مهم است كه براي رسيدگي به تمامي افراد
  خواهد بود .

  توانبخشي

كنند داراي تجربه مي   HIV/AIDSاي از توانبخشي به طور فزاينده براي افرادي كه معلوليت را به عنوان نتيجه
اي به را كاهش داده و افراد را قادر بر تخريبتواند سرعت مي  HIV/AIDSباشد. توانبخشي مربوط به اهميت مي

. توانبخشي در اينجا بحث نخواهد شد چون در قسمت سالمتي به آن )5( دست آوردن و حفظ استقالل نمايد
تواند نقش مي CBRهاي پرداخته شده است. اگرچه دانستن اين موضوع مهم است كه در سطح جامعه برنامه

ممكن است تجربه   HIV/AIDSهكليدي را در سطح جامعه در پوشش دادن مشكالت عملكردي كه افراد مبتال ب
-هاي ديگر توانبخشي مانند توانبخشي حرفههاي ديگر و جنبهبعالوه به خاطر داشتن حمايت كنند داشته باشد.

حايز اهميت  ،اي، كه ممكن است به فرد معلول ناشي از ايدز براي حفظ سبك زندگي سالم و مولد كمك كند
  باشد.مي

  فعاليت هاي پيشنهادي

  HIVسي به پيشگيري، درمان، مراقبت و حمايت از تسهيل دستر

مان، ، در HIV/AIDSاز بايستي به موانعي كه مشاركت كامل افراد معلول را در پيشگيري CBRهاي برنامه
  كنند بپردازد:مراقبت و حمايت محدود مي
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 هاي آگاه كردن افراد معلول و اعضاي خانواده آنها در مورد خدمات و برنامهHIV/AIDS در جوامع  كه
 كه حق حضور دارند.آگاه هستند شود و اطمينان از اينكه آنها آنها ارائه مي

 هاياطمينان از اينكه خدمات و برنامه HIV/AIDS  به عنوان مثال . قابل دسترس هستنداز نظر فيزيكي
در  ياجتماعبه مكانهاي  HIV/AIDSهاي هخدمات و برنامكه تشويق كنند توانند مي CBRهاي برنامه

 نمايند. ارائهبراي سازگاري و كمك  مشاورهو يا منتقل شوند دسترس 

 هاي تشويق خدمات و برنامهHIV/AIDS ساير  يا و بيلبوردها شان دادن افراد معلول در پوسترها،براي ن
ا ب نشان دادن يك نفر كاربر ويلچر و يا يك فرد نابينا مثال عنوان به مردم، عموم براي شده طراحي مواد
 .بدون معلوليتعصا كنار افراد يك 

  توصيههمكاري با سازمانهاي افراد معلول براي  
  هايمورد روشدر  HIV/AIDSهاي خدمات و برنامه

 راي اطمينان از اينكهمداخالت ب آسانپذيرش 

 به عنوان .شوندميتوسط افراد معلول درك  هاپيام

  جاگذاري كاندوم طي جلسات آموزشي به  مثال 
  اينكه افراد نابينا بتوانند احساس كنند كه  منظور
  كنند.چه بوده و چگونه عمل مي ها شبيهكاندوم

  دادن اطالعات و موارد آموزشي در موردHIV/AIDS به افراد معلولي كه در معرض خطر هستند، 
 .كنندنها اين اطالعات را دريافت ميحصول اطمينان از اينكه آ

 هاي برنامه براي رايزي كردن درباره خدمات و هاي معلولينهمكاي با سازمانHIV/AIDS  در مورد
براي در دسترس قرار دادن آنها. به عنوان مثال: افراد ناشنوا ممكن مواد موجود سازگاري با روشهاي 

زبان اشاره داشته باشند. افراد نابينا ممكن است به خط بريل و نوارها تفسير يا  متن نوشتناست نياز به 
 كن است نياز به تصاوير داشته باشند.مافراد مبتال به اختالالت فكري م شته باشند.نياز دا

 خدمات و مواد جديد براي افراد معلولي كه  ،هاسازمانهاي افراد معلول براي توسعه برنامه همكاري با 
سات به عنوان مثال برگزاري جل نچه كه براي عموم مردم طراحي شده استفاده كنند.آتوانند از نمي

 .آموزشي ويژه براي افراد معلول
 دسترسي افراد معلول و اعضاي  بهبود منظور به نقل، و حمل مثال عنوان به عملي، هايكمك ارائه

 .اصليخانواده آنها به خدمات 
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  گاهي از وضعيت آحصول اطمينان از اين كه افراد معلول و خانواده آنها بعد ازHIV شان پيگيري،مثبت 
  .شوندو حمايت ميدرمان، مراقبت 

  12كس اب

  كنترل ايدز يك زن جوان با كمك به موقع

 مثبت رابطه  HIVدر اوگاندا يك زن ناشنوا با يك مرد 

  گونه باردار شد و مرد هيچ جنسي برقرار كرده بود. او

 مسئوليتي در قبال رابطه و يا كودك به عهده نگرفت. 

بردند.  HIV/AIDSرا پيش مشاور وي مبتال شده باشد و  HIVبه  اعضاي خانواده نگران شده بودند كه او شايد
اش زمايش او مثبت شد و مقدمات دريافت داروهاي ضد رتروويروسي براي او فراهم شد. در حال حاضر او و بچهآ

كند و در خانه كند. كار مياو داروهايش را به طور مرتب مصرف مي مثبت نيست حالشان خوب است. HIVكه 
 دسترسي به براي ،هاي ديگر را كه داراي اعضاي معلول هستنددر حال حاضر خانواده او خانواده كند.كمك مي
  .كنندتشويق مي HIV/AIDSخدمات  و اطالعات

  

  CBRهاي در برنامه  HIV/AIDSافراد مبتال به وارد كردن

ا بايستي نيازهاي افراد مبتال به هبرنامه ،كندارسال مي مبتال افراد براي ورود را يك پيام قوي CBRكه  زماني
HIV/AIDS  را كه ممكن است معلوليت را تجربه كنند پوشش دهند. برخي از افراد مبتال به ايدز ممكن است

تواند اين امر را تسهيل مي CBR اههاي كمكي. گنياز به خدمات تخصصي داشته باشند. مانند توانبخشي و دست
  كند.

  ايجاد ظرفيت

مانند افراد معلول و اعضاي  خانواده آنها،  ،توانند از ايجاد ظرفيت منفعت يابندمختلف مي ذينفعان تعداي از
هاي زير را فعاليت CBRهاي و اعضاي جامعه. برنامهسازمان معلولين، كاركنان سيستم سالمت ، CBRكاركنان 

  توانند انجام دهند:مي
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 گيري در مورد ر تصميمهاي پشتيباني كه نقش زنان را دها و طرحترويج فعاليتHIV  و ناتواني را در جوامع
 كند.تقويت مي

  حصول اطمينان از اينكه افرادي كه به افراد معلول و مبتال بهHIV/AIDS مانند (كنند كمك و حمايت ارائه مي
 كنند.اعضاي خانواده آنها) آموزش و حمايت كافي دريافت مي

 اينكه  هايشان براي حصول اطمينان ازتقويت برنامهHIV/AIDS جنسي، بهداشت  مسائل مربوطه مانند روابط و
 CBRهاي الزم را براي كاركنان نجايي كه الزم هست آموزشآاستفاده جنسي مورد توجه بوده و  ءباروري و سو

 دهد.ارائه مي

 هاي سازمانهاي معلولين و افراد معلول در فعاليت درگيريHIV/AIDS ، توانند ل ميبه عنوان مثال: افراد معلو
 راي گروههاي خاصي از افراد معلول باشند.ببراي جوامعشان و يا  HIV/AIDSهاي وان آموزش دهندهنعبه 

 ش مربيان زآموHIV/AIDSدر  معلوليتدر مورد مسائل مربوط به  سالمت نظام پرسنلو تبليغاتي  كنان، كار
 . ينبا سازمان معلولهمكاري 

 ره معلوليت و موضوعات مربوط به آموزش جامعه و رهبران مذهبي درباHIV/AIDS  و تشويق آنها براي اقدام
 بيماران مبتال به ايدز در جوامع خودشان. وارد كردنو ترويج براي به چالش كشيدن نگرش هاي منفي 

  اجراي قانون، به عنوان مثال افسران پليس، وكال و قضات در مورد موضوعات مربوط به  درگير درآموزش افراد
HIV/AIDS .و ناتواني و نياز به حفاظت از ايمني و حقوق انساني افراد معلول 

 

  13باكس 

  يانبا جامعه ناشنوا HIVهاي برنامه

گاهي آها اين برنامه كنند.را اجرا مي HIVهاي پيشگيري از محلي برنامه انهاي ناشنوايدر برخي از كشورها گروه
 آنها همچنين آگاهي دهند.هاي سبك زندگي سالم را آموزش ميشيوهو  برندباال مي يانبين جامعه ناشنوا را در

 اطالعات مربوط به انتقال مورد نياز به گسترش راههايهاي دولتي در و برنامه HIVسازمانهاي  بهبيشتري را 

HIV رسانند.ميه عموم مردم ب  
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  هاها و مشاركتايجاد شبكه

افراد معلول در معرض خطر بيشتري براي ابتال به  بارت ديگرع(به  HIV/AIDS و معلوليتبين  به علت ارتباط
HIV/AIDS  و مشاركت هاالزم است شبكه) تجربه كنند معلوليت راممكن است هستند و افراد مبتال به ايدز -

- شود كه برنامهو معلوليت ايجاد شود. پيشنهاد مي HIV/AIDS ارگانها و عوامل مرتبط بابين بايد ي قدرتمند ها

  :بايد فعاليتهاي زير را انجام دهد CBRهاي 

  جلسات در جامعه در مورد ها و مناسبتحضور درHIV/AIDS  براي حصول اطمينان از اينكه مسائل
توانند از نمايندگان مي CBRهاي برنامه ،به همان اندازه شوند.مربوط به معلوليت در نظرگرفته مي

 به عمل آورند.معلوليت دعوت براي شركت در جلسات مربوط به  HIV/AIDSجامعه 

  همكاري نزديك با سازمانهاي معلولين جايي كه براي توسعه استراتژيهاي محلي براي رساندن اطالعات
دسترسي وجود دارد، شناسايي نيازهاي آموزشي در  HIV/AIDSو آموزش به افراد معلول مبتال به 

 درباره معلوليت. HIV/AIDSجامعه و آموزش كاركنان 

 هاي توانبخشي برنامهمعلوليت و گذاري تخصص كبه اشترCBR  با شبكه هايHIV/AIDS ا ارائه ب
ايدز و فوايد توانبخشي و باال بردن اگاهي در مورد اينكه افراد معلول نيز در و تعليم درباره  آموزش

 باشند.مي HIVمعرض ابتال به 

 هاي دعوت از خدمات و برنامهHIV/AIDS شان با دانش و مهارتهاي تخصصي براي به اشتراك گذاشتن
راي پاسخگويي به نيازهاي و سازمانهاي افراد معلول براي كمك به آنها ب CBRهاي توانبخشي برنامه

 و مشتريانشان. ، اعضاكاركنان

 هاي هاي ارجاع بين برنامهراه اندازي سيستمCBR هاي و برنامهHIV/AIDS. 

 رويكرد چند بخشي ارتقاي يك

 و انگ فقر، جمله از نها نقاط مشترك بسياري دارند.آ توسعه هستند. وضوعاتدو م هر HIV/AIDSمعلوليت و 
 ها براي ساختن يك زندگي.مانند كاهش دسترسي به آموزش و فرصت ديگر هاينابرابري و خشونت تبعيض،

براي پوشش ها  استراتژيتوسعه  به هنگامرا  هادخالت همه بخش CBRهاي بنابراين مهم است كه برنامه
اجتماعي و  ،آموزش، امرار معاش هاي بهداشت،مروري بر مولفه .ددر نظر بگير HIV/AIDSمعلوليت و 

  نها عبارتند از:آرا ارائه خواهد كرد كه تعدادي از  يهاي پيشنهاداز فعاليت اجمالي نگاهتوانمندسازي 
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 تبعيض ناشي از معلوليت و  اشاره به  انگ وHIV/AIDS  در جامعه و نواحي ديگر وجود كه ممكن است
 .داشته باشد

 فراد معلول از جمله آموزش مسائل جنسيترويج حق آموزش براي ا. 
  حصول اطمينان از اينكه افراد معلول و مبتال بهHIV/AIDS  و اعضاي خانواده آنها قادر به دستيابي به

 .ببينيد) را يمعيشت بخشفرصتهاي معيشتي هستند (
 ه افراد معلول و مبتال به حصول اطمينان از اينكHIV/AIDS هاي حمايت قادر به دستيابي به طرح

 .را ببينيد) يمعيشت بخش( اجتماعي رسمي و غير رسمي هستند
 براي طراحي شده  هايها و مكانيسمبه دسترسي به برنامه ردصول اطمينان از اينكه افراد معلول قاح

روابط، ازدواج و بخش اجتماعي: عوامل در (هستند  استفاده جنسي ءسو ياتجاوز  / نشان دادنپيشگيري
 .)را ببينيد و دسترسي به عدالت ،خانواده

  در محل كار HIV/AIDSراي سياستهاي جا 

HIV/AIDS هاي در بسياري از كشورها، كاركنان برنامهمربوط به محل كار است.  وضوعيك مCBR  و اعضاي
بايستي  CBRهاي بنابراين برنامه باشند. HIV/AIDS به ه آنها ممكن است در معرض خطر و يا مبتالادخانو

  محل كار مناسب داشته باشند تا موارد زير را به انجام برسانند: هاي مربوط بهسياست

 لوده شدن كاركنان آ لبه حداقل رساندن احتماCBR  به عفونتHIV 

  حصول اطمينان از اينكه كاركنانCBR كه HIV شان در ضاي خانوادهي اعگلودآبه دليل  دارند يا
 شوند.حمايت مي يخوببه  ،هستند HIV/AIDSمعرض ابتال به 

  بايستي موضوعات زير را پوشش دهد:  HIV/AIDSسياست 

آموزش و مراقبت و حمايت از  ، پيشگيري از طريق ارائه اطالعات،HIV/AIDSحفاظت از حقوق افراد مبتال به 
  .)15( هاي آنهاكاركنان و خانواده

  هاي ملي فراگيرسياستها و برنامه ارتقاي

 CBRهاي برنامه ،شوندمي كنار گذاشته HIV/AIDSهاي ها و سياستاز برنامهاغلب نجا كه افراد معلول آاز 
و ايدز كه  HIVبه عنوان مثال كمپين معلوليت و  ،شود متصلها و ايجاد تغيير با ساير گروه حمايتبايستي براي 
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ن سازمانهاي افراد معلول، سازمانهاي آاست كه در  ائتالفياندازي شد يك تشكيالت هرا 2007در سال  در افريقا
ايدز، پژوهشگران، فعاالن و ساير شهروندان  و HIV، سازمانهاي غير دولتي، خدمات  HIV/AIDSبه   افراد مبتال

استراتژيك براي  هايطرحهاي ايدز و و مشاركت كامل در سياست HIVهاي براي ترويج دسترسي برابر به برنامه
  .)16( كنندافراد معلول به طور جمعي كار مي

  14باكس 

  نقاط عطف جديد

وارد كرد كه با تركيبي از  2009-2007در بين  افريقاي جنوبي ابتدا افراد معلول را در طرح استراتژيك ملي ايدز
قاي يملي ايدز افر انجمنگي در و خود نمايند نبخش معلولي درتمنددولت، سازمان قرهبران كمپينها در داخل 

  ارتقا داده شد.جنوبي 
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CBR و جذام  
 

  مقدمه

ه است. جذام توسط باكتري ايجاد ه براي مدت بسيار زيادي وجود داشتجذام يك بيماري مزمن عفوني است ك
 اعصاب و چشم ايجاد كند ،هاي پيشرفته و دائمي در پوست، اندامهاسيبآتواند مي شود و اگر درمان نشود مي

هاي حدود سه ميليون نفر با معلوليت .)1( گزارش شده است 2008د در سال هزار مورد جدي 249حدود  .)1(
   .)2( كنندايجاد شده به دليل جذام زندگي مي

و افرادي كه به اين بيماري  داشتند هراس زياديقبل از پيدايش درمان و معالجه موثر، جوامع از اين بيماري 
هاي خود را براي زندگي در آنها مجبور بودند خانواده .)3( دندششدند با انگ و تبعيض فراواني روبرو ميمبتال مي

  ترك كنند. ،و هيچگونه دسترسي به خدمات و حمايت نداشتند دا بودندجگاههايي كه از جامعه گروهها يا زيست
شد. با پيشرفت در درمان و جراحي، اين روش هاي مبتني بر رسوم بيشتر به انگ آنها منجر مي جداسازياين 
هاي مانند و فعاليتشوند در بين خانواده و جوامعشان باقي ميكه مبتال به جذام مي . افرادي)3( اندسوخ شدهمن

   .)4( اندجذام با خدمات سالمت عمومي يكپارچه شده

هاي جذام در خدمات سالمت هاي آگاهي جذام و ادغام فعاليتبا اين حال با وجود درمان موثر جذام، كمپين
بسياري از افراد همچنان با  .)5( باشدهنوز هم يك مسئله مهم بري افراد مبتال به جذام مي عمومي، انگ

       تجربه  را CBRهاي محروميت اجتماعي روبرو هستند و مشكالت دسترسي به خدمات پايه مانند برنامه
اما  ،وانبخشي نياز داشته باشندبه عنوان مثال هزاران نفر از افراد مبتال به جذام ممكن است به خدمات ت كنند.مي

  .)5دارند (فقط تعداد كمي به اين خدمات دسترسي 

CBR هاي پيشنهادي زيرفعاليت . )4( كنداستراتژي است كه برابري را براي افراد مبتال به جذام فراهم مي، 
        تر را ارائه دهو در جامعه گستر CBRهاي افراد مبتال به جذام در برنامه وارد كردنهاي عملي براي ايده
 وارد كردناهميت  مورد در كنندكه در خدمات جذام كار ميرا گاهي افرادي آدهند. اميد است كه اين بخش مي
 د.ببرباال  را يشانها در فعاليتهاساير معلوليت ي باافراد
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  15باكس 

Shivrao  

Shivrao  از اعضاي خانواده او جذام داشتند و به كند. سه نفر در يك روستاي كوچك در جنوب هند زندگي مي
ساله بود يك لكه قرمز گرد روي صورتش  15زماني كه او  1999. در سال دمعلوليت ناشي از آن گرفتار بودن

از خانه  Maria Olivia Bonaldo (MOBيك كارگر جذام از برنامه بهداشت روستايي ( Ambujaايجاد شد. 
Shivrao مت شد. او مشكوك به جذام شد و او را به بيمارستان بازديد كرد و متوجه اين عالMandya  برد كه در

اش رسيد و معلمان . به نحوي خبر درمان او به مدرسهگرديدشروع درمان  وتشخيص داد شده  آنجا بيماري وي
  وي گفتند كه او نبايد در كالس حضور داشته باشد.

تصميم  ام داد متوجه شد كه چه اتفاقي افتاده است ورا انج Shivraoويزيت پيگيري منزل  Ambujaزماني كه 
هيچ  تحت درمان است و Shivraoگرفت كه موضوع را به معلمان مدرسه او بگويد. او به آنها توضيح داد كه 

به مدرسه  Shivraoنها خواست اجازه دهند كه آاو از  خطري براي عفوني شدن ساير دانش آموزان وجود ندارد.
به همراه  Ambujaخواستند. نامه بيمارستاني ميحال معلمان وي متقاعد نشده بودند و گواهيبازگردد. با اين 

Shivrao  به بيمارستان رفت و گواهي از دكتر گرفت و در نهايتShivrao  .اجازه برگشت به مدرسه يافت  
يكي از  Ambujaگرفت و  CBRهاي تصميم به شروع برنامه) MOB( برنامه بهداشت روستايي 2001در سال 

تصميم به تشگيل گروه خودياري براي افراد معلول  Ambujaبود. بعد از آموزش،  CBRهاي اولين كاركنان برنامه
از  Shivraoخانواده  پيوندد.؟به اين گروه مي رفت كه بپرسد آيا از خانواده او يك نفر Shivraoاو به خانه  گرفت.
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كردند كه توسط ديگران پذيرفته نخواهند اين كه آنها تصور مي اطرترسيدند به خپيوستن به گروه خودياري مي
تصميم گرفت كه در جلسات گروه خودياري شركت كند. او به  Shivraoهاي بسيار، مادر شد. بعد از بحث

  كرد.هفته مقداري پول پس انداز مي يك از اعضا در ن هرآهاي پس انداز پيوست كه در فعاليت
Ambuja هاي منظم به پيگيريShivrao  براي  ،دادمشاوره مياز پايش  خوب مراقبت راجع بهادامه داد و به وي
از برنامه  همچنين يك جفت صندل حس شده است.به علت جذام بي Shivraoكه پاي  متوجه شده بوداينكه او 

  در سال  سيب پاي او پيشگيري كند.آجذام به او داد كه از 
2003 Shivrao عنوان كارگر  تصميم گرفت بهCBR  

  محلي بپيوندد. CBRهاي به برنامه
  ن شغل به او اعتماد به نفس زيادي داد آتجربه او در 

  و او چيزهاي زيادي در مورد فرصتهاي مختلف در
  گرفت. او تصميم به دسترس براي افراد معلول ياد

  اكنون او .ادمه تحصيل از راه دور در دانشگاه گرفت
  او  .رده و يك دختر داردازدواج ك ،يك معلم است

   CBR  هاين به حمايت فعال برنامههمچني

  دهد.در روستاي خود ادامه مي
  
  

  هدف 
ها وخدمات محلي براي بهتر كردن آنها قادر به دستيابي به حمايت حقوق افراد مبتال به جذام شناخته شده و

  ا ساير افراد در جامعه مشاركت دارند.كيفيت زندگي خودشان باشند و حصول اطمينان از اينكه آنها برابر ب

   CBRنقش 
  هايشانافراد مبتال به جذام در فعاليت ورود.1
  هايشان افراد معلول در فعاليت وارد كردنهاي جذام با .تشويق خدمات و برنامه2

  مطلوبپيامدهاي 
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 هاي افراد مبتال به جذام نيازهاي توانبخشي مربوط به خودشان دارند كه از طريق برنامهCBR  و خدمات
 شوند.ارجاعي مربوطه برآورده مي

 از  كنند.عرضه مي بخشي ويژه جذام خدمات خود را به ساير افراد معلول نيزنهاي توامراكز و برنامه
 .CBRهاي در برنامهجمله افراد درگير 

 .انگ و تبعيض در جوامع نسبت به افراد جذامي و اعضاي خانواده آنها كاهش يافته است 

 دانش و مهارت خود را در زمينه پرداختن به مشكالت و موضوعات در زمينه ربوطهمذينفعان  همه ،
 اند.جذام افزايش داده

  مفاهيم كليدي
  درك جذام

  جذام چيست؟
 شود كه عمدتا بر روي پوست و اعصاب اثرباكتريوم لپرا ايجاد مياست كه توسط باكتري مايكوجذام يك بيماري 

اين . بعد از اينكه فردي به اين اسم، باكتري را كشف كردشود بيماري هانسن ناميده مي جذام اغلبگذارد. مي
بنابراين اين  ، وكندكند. بسيار آهسته پيشرفت ميمبتال ميرا گروههاي سني  مدو جنس و تما بيماري افراد هر

كه لهاي جذام از مهمترين نشانه .وجود دارد ،هاي قابل توجه بروز كندبيماري سالها  قبل از اينكه عاليم و نشانه
اين نواحي از پوست ممكن است مسطح  يا مسي رنگ هستند. و هاي پوستي است گه رنگ پريده، مايل به قرمز

جاي بدن ظاهر شوند آنها خارش ندارند و اغلب  ها ممكن است در هراين لكه و يا برجسته باشند و حس ندارند.
  سيب هستند.آبدون  
  ج در مورد جذامهاي رايافسانه

در اين زمينه باز افسانه هايي ولي  ،با وجو اين كه آگاهي و دانش در زمينه جذام در طي زمان افزايش يافته است
  كه شامل موارد زير هستند: وجود دارد

 جذام با درمان چند دارويي .جذام قابل درمان نيست )MDT(  14سال گذشته  20قابل درمان است. در 
براي از بين بردن  پيشروندهاساس تالشهاي  سازمان بهداشت جهاني بر .)1( اندن شدهميليون نفر درما

درمان بدون هزينه در مراكز  كند.جذام، داروهاي چندگانه را براي هر كشوري كه نياز دارد تامين مي
 ).6بهداشتي در دسترس است (
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 از طريق اير افراد منتقل شود (تواند به ساگرچه جذام مي .اين نادرست است .جذام بسيار مسري است
توانند بيماري را به فقط بيماران با تعداد زياد باكتري مي مسري نيست.ولي زياد  )قطرات بيني و دهان

شوند. همچنين دهنده در نظر گرفته نمي سرايتبنابراين بسياري از بيماران  ديگران منتقل كنند.
نسبت به  MTDسبت به جذام مقاومت دارند. درصد از جمعيت دنيا ن 95شود كه تخمين زده مي

 دهنده نيستند سرايتبيماران  MTDبنابراين به محض شروع درمان با  باشد.باكتريها بسيار كشنده مي
)7(. 

 جذام هايواكنش

را تجربه كنند. اينها جزئي از پاسخ بدن به جذام  "جذام هايواكنش"به جذام ممكن است  برخي از افراد مبتال 
ها تا . اين واكنش)6( شدن است يا درمان موثر نيست د كه بيماري در حال بدترنباشبدان معنا نمي و ،هستند

و اين كار دهد، نشان مي جذام از خودلرژيك هستند كه بدن در برابر حضور باكتري آهاي حدودي شبيه واكنش
 ،دهدهدف قرار ميمورد ب را نجايي كه باكتري جذام اعصاآاز  ممكن است باعث آسيب به بافت خودي شود.

 تواند خيلي سريع اتفاق بيفتد.سيب اعصاب ميآ بينند.سيب ميآهاي جذامي بنابراين اعصاب در طي واكنش
سيب غير قابل برگشت مهم آام و ارجاع به مراكز سالمت مناسب براي پيشگيري از بنابراين تشخيص زود هنگ

 30حدود  باشد.هاي جذام مييكي از چالشهاي بزرگ برنامهسيب عصبي، آتشخيص زود هنگام و درمان  است.
  .)8( باشندسيب اعصاب ميآلرژيكي و آهاي درصد افراد مبتال به جذام در معرض خطر واكنش

  اختالالت مربوط به جذام
      هاي عصبي سيبآ. )9( شود منجر اختالالت از ايگسترده طيف به تواندمي جذام با مرتبط عصبي آسيب

را از در دستها و پاهاي خود حس به عنوان مثال افراد مبتال  ممكن است  ،تواند منجر به اختالالت حسي شودمي
به عنوان مثال دستها و پاها  ،سيب عصبي همچنين ممكن است باعث اختالالت حركتي هم شودآ .دست بدهند

عرق كردن كنترل اعصابي كه  سيبآ جذام اغلب به دليل هاي چشمي افراد بيمار ضعيف يا فلج شوند.و ماهيچه
 و مشكالت به تواندمي آن از پس اختالالت براي بيشتر افراد اين .شودپوست مي باعث خشكي بر عهده دارند،را 

  .شود منجر بيشتر عوارض
ودشان متوجه شوند به خدهند بدون اينكه به عنوان مثال افرادي كه حس دستها و پاهاي خود را از دست مي 

اين  يند وآسيب خود برنميآمان آسيب ندارند، به دنبال درنها احساس دردي از آچون رسانند. يب ميخود آس
 در فلج و عضالني سيب بافت و استخوان و احتمال از دست دادن اندام شود. ضعف، آتواند منجر به عفونتمي
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 تواندمي چشم عضالت قدرت دادن دست از .شودمي منجر شكل تغيير و مفاصل سفتي به اغلب پاها و هادست
ها خشك شود. بدون پلك زدن منظم و عدم بسته شدن كامل چشم در شب، چشم كوري به منجر نهايت در

- دارد و اين مسيري را براي ورود عفونت باز مي. پوست خشك ترك بر مي)10( شوندسيب ميآشده و مستعد 

 ها شده و باعث از دست دادن يك انگشت عفونيكند كه به سرعت باعث گسترش عفونت به مفاصل و استخوان
  .)10( گرددمي در دست يا پا

  تاثير جذام
  تاثير عملكردي
بسيار مشكل شود. به عنوان  براي افراد هاي روزانهانجام فعاليتكه  تواند باعث شودجذام ميبه اختالالت مرتبط 

كارهاي بسيار ساده مانند نخ كردن سوزن  دهند، درمثال بيماراني كه حس و قدرت دستهاي خود را از دست مي
يا افرادي كه قادر به بلند كردن پاي خود نيستند (افتادگي پا)  و ،يا نگهداشتن يك قاشق مشكل خواهند داشت

درصد افراد مبتال به جذام، معلوليت را  20-25شود كه . تخمين زده ميدشواري در راه رفتن خواهند داشت
پيشگيري  منظم، كليد معاينات با همراه مناسب درمان و جذام بيماري هنگام زود . تشخيص)9( كنندتجربه مي

  ).11( از معلوليت است

  تاثير اجتماعي
ين مشكالت افراد مبتال به جذام رهاي عملكردي نيست كه بزرگتاغلب تنها اختالالت فيزيكي و حتي محدوديت

افرادي كه به طور مشهود تحت تاثير جذام  را دارد. اجتماعي است كه بيشترين تاثير طردبلكه انگ و  ،باشدمي
هاي مالي و مراقبت، به ديگران وابسته اغلب براي حمايت گيرند قادر به يافتن شغل و يا ازدواج نيستند وقرار مي

كنند كه اين هم منجر به افراد شروع به سرزنش خود به خاطر بيماري مي كه انگي نيز رايج است هستند. خود
تاثيرات  ،اندحتي افرادي كه معالجه شدهاغلب شود. ارزشي و كاهش اعتماد به نفس، اميد و هدف ميبياحساس 

   كنند.مداوم انگ و تبعيض را تجربه مي
 تر هستند.پذيرتر و محرومسيباند كه زنان معلول در جامعه اغلب آها در جاي ديگر تاكيد كردهاين دستورالعمل

گاهي عمومي در مورد جذام در جوامع  به آعدم دانش و  رباره جذام هم صادق است.اين مورد در مورد زنان د
. تاثير بر روي روابط، ازدواج و خانواده دارد ،عنوان مثال: اينكه آيا جذام ارثي، عفوني و يا قابل درمان است

ند و براي بسياري به خصوص اگر به تازگي ازدواج كرده باش ،شوندمي طردبسياري از زنان توسط همسران خود 
  كرده است. نها را به شدت محدود، جذم امكان ازدواج آزنان مجرد از
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  اقتصاديتاثير 
ها داشته باشد. افرد ممكن است به دليل تواند تاثير اقتصادي قابل توجه بر روي افراد و خانوادهجذام مي

ليل انگ مربوط به جذام كار خود را از دست اختالالت مرتبط با جذام قادر به كار و يا ادامه كار نباشند. يا به د
م اد غذايي از يك فرد مبتال به جذامردم اغلب به خاطر ترس از آلودگي تمايلي به خريد كاال مانند مو بدهند.
با اينكه درمان دارويي رايگان است ولي در كشورهاي  درمان وجود دارند.مربوط به هاي همچنين هزينه ندارند.
همچنين  .هاي سفر و از دست دادن دستمزد همراه استبه مراقبتهاي سالمت اغلب با هزينه مد دستيابيآكم در

هاي بستري در بيمارستان و يا خريد د هزينهنمان ،اضافي وجود داشته باشند يهاي درمانممكن است هزينه
ترسي به خدمات دلسرد بسياري از افراد ممكن است به علت هزينه، از دس .پروتزيا رتز و ومحافظ پا و يا اكفش 

  نها ممكن است افزايش يابد.) آتواني(معلوليته عوارض ثانويه پيشرفت كرده و ناشوند. در نتيج

  هاي جذاميشهرك

و يا  يجذامهاي جذام  شهركبنابراين افراد مبتال به  ثري براي جذام وجود نداشت.چند دهه پيش درمان مؤ تا
موثر  هجالعو مشد. از زماني كه درمان ي اغلب توسط قانون اجرا مياين جداساز .شدندجداسازي ميلپروزميا 
ر برخي كشورها هنوز وجود اگرچه تعدادي از آنها د بسياري از اين موسسات بسته شدند. ،شد رسيقابل دست

ه بدون اينكه هيچ تماسي با اعضاي خانواده قبلي خود داشتها اقامتگاهاين  ممكن است دراز افراد  دارند. برخي
و يا موسسات  گريتكدي. افرادي كه معلوليت شديد دارند ممكن است به باشندمدت طوالني ساكن  بهباشند 
  شوند.وابسته خيريه 

  16باكس 

  هاي جذاميشهرك

سازماني متشكل از افراد مبتال به  2005به جذام را داشته است. در سال همواره بزرگترين جمعيت مبتال  هند
شهرك  700اين مطالعه نشان داد كه  هاي جذامي را در هند انجام دادند.در شهركجذام، يك پژوهش ملي 

  ا زندگي آنجاعضاي خانواده آنها در  مبتال به جذام و بيمار 200000جذامي در اين كشور وجود دارد و حدود 
ها امكانات توالت، در بسياري از اين شهرك .كردندنفر با گدايي زندگي مي 25000حدود  داز اين تعدا كنند.مي
ها زندگي آموزش و پرورش نبود. جوامع اطراف، از افرادي كه در اين شهرك تشاميدني، جاده و امكاناآب آ

ساير امكانات عمومي مشكل  نقل عمومي و كردند و در نتيجه آنها در دسترسي به حمل وميكردند دوري مي
  داشتند.
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در جوامع محلي خودشان حمايت از ادغام افراد مبتال به جذام  اين مهم است كه سازمانهاي دولتي و غير دولتي
اين  تواند درمي CBR نها براي از بين بردن انگ و تبعيض كار كنند.آبا  آنها را از حقوق خود آگاه كنند و كنند،

 افرادبه عنوان مثال اگر  ،يك گزينه نيست در جامعه مجدد سكونتكه هرگاه كه  يند نقش داشته باشد.آفر
هماهنگ با جوامع اطراف و زندگي نها در آتواند به مي CBR ،ي جذامي نداشته باشندهاتمايلي به ترك شهرك

در سراسر جهان وجود دارند كه هايي افراد ديگر كمك كند. نمونه جا دادنها براي شهرك بسطبه تدريج 
  اند.يافته گسترش معموليروستاهاي  بهي جذامي به تدريج اهشهرك

  17باكس 

  هاي حمايت كنندهرشد جامعه از طريق حكومت

شمال غرب برزيل بسته شد و بيماران در حاشيه شهر در  Manusيك لپروزاريوم در  1908در اواخر سال 
Lago de Aleixo  .كمي در رساختهاي كم و خدمات بسيا در اين زمان زير اسكان داده شدند Lago de Aleixo 

محلي افراد مبتال به با حمايت كليساي  نجا وجود نداشت.آ شاميدني و مدرسه درآب ابراي مثال، وجود داشت.  
جر و يك آآنها يك كارخانه  مدند و يك تعاوني براي پرداختن به اين مسائل تشكيل دادند.جذام گرد هم آ
 مرغ،نها مزرعه پرورش آ ،تر رشد كردنجايي كه جامعه سريعآاز  .شاميدني ايجاد كردندآب آسيستم توزيع 

خدمات اضافي  و كه دولت زير ساختها نجاآاز  و جامعه شروع به رشد كرد رستوران و مدرسه نيز تاسيس كردند.
بخشي از شهر است و خيلي از مردم   Lago de Aleixoنجا ساكن شدند. امروز آمدند و در آساير افراد  ،ارائه كرد

  .كردندمي نجا زندگيدر آدانند كه قبال افراد مبتال به جذام نمي

  

  CBR هايفعاليتادغام جذام و 

حتي اگر جذام به عنوان يك بيماري با شيوع پايين ادامه داشته باشد و يا حتي در برخي نواحي كمياب باشد 
حفظ  21نياز است كه تا قرن  -و مراقبت از معلوليت و توانبخشيپيشگيري  ،تشخيص و درمان -خدمات جذام 

  .)9( شود

ترين در سيستم سالمت عمومي به عنوان مناسبادغام ات، تخصصي و جدا بود اما اكنون در گذشته اين خدم
  ارايه خدمات توانبخشي تاثير دارد.  يقهاين همچنين در طر .)9شود (ديده مياستراتژي 



  56  CBR: كتابچه تكميلي هاي دستورالعمل  

  

 ارائه توانبخشي براي افراد مبتال به جذام اغلب موازي با جريان اصلي خدمات توانبخشي توسعه يافته است. به
(هردو  انده اندازي كردهمللي و ملي خدمات توانبخشي را راعنوان مثال بسياري از سازمانهاي غيردولتي بين ال

 از طرفافراد مبتال به جذام، در حاليكه  براي اجتماعي و مرتبط با سالمت) به خصوص - توانبخشي اقتصادي
گمان    كنند.بتال به جذام را محروم ميافراد م CBRهاي ديگر خدمات جريان اصلي توانبخشي مانند برنامه

هاي مخصوص جذام مهمترين دليل هستند براي اين كه كه انگ مربوط به بيماري جذام و وجود برنامهرود مي
  . )12( توانند بيماران مبتال به جذام را پوشش دهندنمي CBRهاي چرا برنامه

، تال به جذام براي ساير افراد معلول هم به كار روندافراد مب ويژهتوانبخشي خدمات  شود كهتشويق ميامروزه 
نها آد. باشنمفيد ممكن است افراد  تربراي اين گروه بزرگ كههاي زيادي دارند آنها منابع و مهارت چون كه

تواند يك مي CBRبه عنوان مثال يك برنامه ، باشند CBRهاي ممكن است مراكز ارجاع سودمندي براي برنامه
 شوند ارجاع دهد.مي رزروافراد مبتال به جذام براي جسمي را به يك كارگاه ارتوپدي كه اغلب  فرد با مشكل

چون شناخته شده است  ،به افراد جذامي ارائه دهند كه خدمات خود راشوند تشويق مي نيز CBRهاي برنامه
بايد يك  CBRكه به تازگي پيشنهاد شده است  .)4( به اين گروه بسيار مربوط است CBRكه استراتژي 

  .)12( استراتژي انتخابي براي افراد مبتال به جذام و نيازمند توانبخشي باشد

  هاي پيشنهاديفعاليت

هاي تعداي از فعاليت ،باشدمي استراتژيي است كه در مورد تمام افراد معلول قابل اجرا CBRكه  نجااز آ
شود كه اين بخش در كنار بنابراين پيشنهاد مي پردازد.پيشنهادي در اين دستورالعمل به افراد  مبتال به جذام مي

 بر عالوه موزش، امرار معاش، اجتماعي و توانمندي خوانده شود.آدر زمينه بهداشت،  CBRديگر اجزاي اصلي 
 از دقيقي مرور جذام ومورد توانبخشي مبتني بر جامعه  در WHO/ ILEP فني راهنماي چون نشرياتي اين،

  .)4( كندفراهم مي CBRكاركنان برنامه  مديران و براي ادپيشنه هايفعاليت

  CBRهاي افراد مبتال به جذام در برنامه وارد كردن

در نظر  ايانداز گستردهبايستي از يك چشم ،كنندبراي مشكالتي كه افراد مبتال به جذام تجربه مي هاراه حل
ها و نان از اينكه افراد مبتال به جذام به فعاليتبراي حصول اطمي CBRهاي . بنابراين برنامه)2( گرفته شود

نجايي كه زنان با معلوليت آاز . نياز به كار در كنار ساير بخشها دارند ،لي دسترسي دارندصاي اهاي توسعهبرنامه
بايد مطمئن شوند كه  CBRهاي ، برنامهپذيرتر هستند سيبآ حتي ناشي از جذام نسبت به فقر و محروميت

  .دارند CBRهاي اين فرصت را براي مشاركت و سود بردن از فعاليتنها نيز آ
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  سالمتي

  كنند به مداخالت بهداشتي نياز خواهند داشت براي:ناشي از جذام را تجربه مي هايآسيبافرادي كه 

  خود مراقبتي - يادگيري خود كنترلي) 4  ديد، حفظ) 3  مفصل، تحرك حفظ )2، حفظ عملكرد عصبي) 1

  اههاي كمكيگدسترسي به دست )6، ه كفش محافظدسترسي ب )5

  مناسب را به طرق زير ارائه دهند:سالمتي  توانند مداخالتمي CBRهاي برنامه

  حصول اطمينان از اينكه افراد مبتال به جذام و افراد خانواده آنها نسبت به خدمات بهداشتي قابل
 د.باشنبه آنها مي بييادسترسي آگاهي دارند و قادر به دست

 در مور  ايجاد انگيزه در افرادMTD )براي مصرف منظم داروها تا تكميل شدن ) درمان چند دارويي
كه قادر به به طوري ،هاي جذام اطالعات دارندمورد واكنش درمانشان و اطمينان از اينكه افراد در

 هستند.                    . آن ها و جستجوي  فوري درمانشناسايي اين واكنش

 ن به طور منظم شركت كنند و آاي خودياري كه افراد مبتال به جذام در ايت از توسعه گروههحم
هاي خودكنترلي و خودمراقبتي را براي پيشگيري و درمان را به اشتراك بگذارند و فعاليت خود تجربيات

 ؛   )ببينيد را پيشگيري: سالمتي بخش(يرند گاختالالتشان ياد ب

 به  اند.دست داده پاها و چشمها به افرادي كه حس خود را از ،راقبت از دستهاارائه مشاوره در مورد م
مانند  هاكتابچه اي هنگام برداشتن وسايل داغ از قبيل ديگ غذا.عنوان مثال استفاده از دستكش پارچه

ارائه اطالعات خيلي دقيق در باره پيشگيري از ، )13( معلوليت دارايموزش در جامعه براي افراد آ
 كنند.به افرادي كه از دست دادن حس را تجربه مي هاها و بدشكليسيبآ

  از اطمينان و مخصوص، هايكفش ، مانندكمكي در مواقعي كه نياز است وسايلتسهيل دسترسي به 
  آنها نگهداري و تعمير

 ).را ببينيد كمكي وسايل: بخش سالمتي(
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  18باكس 

  خودياري هايوهگر طريق از نفس عزت و خود به احترام

ALERT اختصاص به جذام دارد. در  هباشد كيك مركز پزشكي در حاشيه شهري در اديس ابابا در اتيوپي مي
 داشتيهاي بهها دريافت آموزشعليرغم سالكاركنان الرت در مورد افزايش تعداد افرادي كه  1995سال 

كردند، استفاده ميبه عنوان مثال زخم پا) (زخم براي كنترل  هاي وابستهو كلينيكالرت همچنان از بيمارستان 
نجايي كه آنها منابع محدودي براي بهبود آاز  ،اين امر باعث افزايش اعمال فشار بر الرت شد .نداظهار نگراني كرد

در پاسخ به اين مشكل، الرت گروههاي خودمراقبتي را توسعه داد كه مردم را تشويق كنند كه براي  .زخم داشتند
پيامد  تعدادي گروه ايجاد شد و 77، 1999هايشان احساس مسئوليت كنند. تا سال و نظارت بر زخم مديريت

و عزت  به خود و اعضاي گروه بهبود احترام وان مثال تعداد زخم ها كاهش يافتبه عن ،دمثبت گزارش گردي
  .)14( نفس و افزايش مشاركت در جامعه را گزارش كردند

  

  آموزش 

يا يا ممكن است به دليل اينكه والدين ستقيم تحت تاثير جذام قرار بگيرند، به طور ممكن است مكودكان 
 ،نها ممكن است از دسترسي به مدرسه محروم باشندآدر نتيجه  اند رنج ببرند.نها به جذام مبتال شدهخويشان آ
كار نياز باشد كه و يا  ،هايشان پنهان شوند، توسط خانوادهجدايي از دوستان سابق شوند ترك تحصيل،مجبور به 

تواند اطمينان مي CBRهاي خيلي راهها وجود دارد كه به وسيله آنها برنامه ).4( كنندمد آدرو كسب  ردهك
به عنوان  .هاي آموزشي در جوامع خود دارند(همچنين بزرگساالن) دسترسي به فرصت حاصل كند كه كودكان و

تغيير نگرش ها در مورد دانش  در جهتگاهي در مورد جذام  آ ي باال بردنابرتوانند مي CBRمثال كاركنان 
 موزش بخش آها به براي ليست دقيق فعاليت معلمان مدارس و والدين را مالقات كنند. ،موزان مبتال به جذامآ

  مراجعه كنيد)

  معيشت

ناشي از جذام  انگ و تبعيض و معلوليت  دبسيار فقير هستند. مسائل اضافي مانناغلب افراد مبتال به جذام 
تواند يك نقطه مناسب مي ها و كارموزش مهارتآ شود.شدن آنها مي كند و باعث فقيرترفرصت كار را محدود مي
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ايجاد كند و همچنين چرخه انزوا، وابستگي و فقر ناشي از معلوليت را  در اجتماعورود قوي براي يكپارچگي 
هاي مالي به خانواده خود باشند، آنها اغلب افزايش مشاركت در كه افراد معلول قادر به ارائه كمكبشكند. زماني

هاي . راههاي بسياري وجود دارند كه برنامه)15( كنندگيري را گزارش ميهاي خانواده مانند تصميمفعاليت
CBR به  آنهاكه يك زندگي حمايت كنند به عنوان مثال: ممكن است نياز باشد  نافراد را در ساختتوانند مي

ت در مورد استخدام افراد مبتال به جذام ر كه ممكن اسنگيندهآعمل كنند و براي كارفرمايان  واسطهوان عن
  .)مراجعه كنيد معيشتي بخشبه ليست دقيق فعاليتها، براي  .اطالعات ارائه دهند ،نگراني داشته باشند

  19باكس 

   بهره برداري از پتانسيل براي خاتمه دادن به شرم و فقر

متعهد به بهبود معيشت اعضاي خود براي به دست  )ENAPAL(اتيوپي  در جذامافراد مبتال به ملي انجمن 
انجمن محلي  57عضو دارد كه در  20000ست. در حال حاضر انجمن، ا نهاآت نفس آوردن مجدد كرامت و عز

 را در همكاري با يو معيشت جانبداريهاي آگاهي، اين انجمن پروژه منطقه از اتيوپي پراكنده هستند. 7در 
دهد كه افراد مبتال به جذام پتانسيل نشان مي يهاي معيشتالملي و ملي اجرا كرده است. پروژهسازمانهاي بين

براي اينكه اعضاي خود را قادر به اشتغال در فعاليت  ENAPAL را درست مانند ساير شهروندان دارند. وريبهره
موزشي را براي فرزندان آهاي همچنين فرصت .كنداستفاده مي هاي در گردشكند از سرمايه مدزاآهاي در

انجمن  ،د. با همان هدفنكنمي توانمند ها براي شكستن چرخه انگ و فقر، خانوادهفراهم كرده اعضاي خود
  اند.ها موفق بودهد. اين استراتژيكندهي ميجذام سازمانمبتال به اري را براي زنان گروههاي خودي

  

  اجتماعي

گ و تبعيض و تصورات غلط در مورد جذام اغلب به عدم دسترسي به خدمات پايه و مشاركت در زندگي جامعه ان
توام با انگ در  و عملكردهاي نگرشهاتوانند نقش بسيار مهمي در كاهش مي CBRشوند. كاركنان منجر مي

  جامعه داشته باشند با:

 كار كردن با ديگران به عنوان مثال با رهبران جامعه ، 

  هايمعلمان و مقامات مذهبي براي گسترش پيام

 مثبت در مورد جذام.
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  در كمپينهاي افزايش مشاركتگسترش دادن يا 

 ، تئاتر :شاملممكن است گاهي عمومي، اينها آ 

به عنوان مثال بازارهاي محلي، واند در جاهاي مختلف انجام بگيرد، ته باشد و مينشرينمايش و يا توزيع 
 مراكز بهداشتي و مدارس. عمومي، نشستمكانهاي 

 هاي فرهنگي در جاهايي كه افراد مبتال به جذام، افراد هاي مشترك مانند ورزش، يا برنامهسعه فعاليتتو
به متقاعد كردن كل  جامعه نسبت به توانايي افراد كار ين اكه  يندآمعلول و افراد غير معلول گرد هم مي
 ن كمك خواهد كرد.آابر با ساير افراد و حقوق آنها براي انجام معلول در مشاركت كردن در جامعه بر

  توانمند سازي

دسترسي به  جهتاين مهم است كه افراد مبتال به جذام از حقوق خود و چگونگي صحبت در مورد خودشان 
افراد مبتال  و در سراسر دنيا، تواند يك راه موثر براي اين كار باشد. خود سازماندهي ميگاه باشندآمنابع  حقوق و

براي ادغام  حركت مثالها عبارتند از .اندهاي محلي سازماندهي كردهبه جذام خودشان را در گروهها و انجمن
افراد مبتال به جذام مجدد ادغام براي درر برزيل. انجمن  )MORHAN(مجدد افراد مبتال به بيماري هانسن 

)ARPAL( ين گروهها به عنوان انجمن بين المللي براي يكپارچهدي از ااتعد نگوال و انجمن ملي در هند.آ در
برخي افراد همچنين به  اند).اند (به هم پيوستهمتحد شده )IDEA( و پيشرفت اقتصادي نفس سازي، عزت

هاي توانمندسازي و ساير ها در زمينه برگزاري كارگاهاند. اين انجمنهاي محلي افراد معلول پيوستهسازمان
 CBRهاي برنامه ).16( اندينه مانند كنوانسيون بين الملي حقوق افراد معلول فعاليت كردهجلسات در اين زم

توانند افراد مبتال به جذام را در دستيابي به گروههاي خودياري و سازمانهاي افراد معلول در مناطق محلي مي
  .ي افراد معلول را ببينيد)هاگروههاي خودياري و سازمان :توانمند سازي بخشخود مورد حمايت قرار دهند (

  هاي جذامتشويق براي فراگير شدن برنامه

در دسترس ساير افراد خود را خدمات  كه تشويق كنندهاي توانبخشي جذام را بايستي برنامه CBRهاي برنامه
  :شته باشدچندين فايده داتواند مياين  .قرار دهند معلول

و  نموده تسهيل را هاي اصلي ادغام خدمات جذام در بخش ،تواند به كاهش انگ ناشي از جذام كمك كندمي
در مناطقي كه  .حاصل نمايداطمينان  ،به سود بردن از خدمات موجود هستندقادر اينكه بيشتر مردم نسبت به 

 براي ارائهرا  CBRاستراتژي كه تشويق شوند نها بايد آ ،ها و خدمات تخصصي جذام وجود داردفقط برنامه
 اشتراك به ،هاشبكه اينترنتي با اين برنامه ايجاد از طريق .)4( ارايه نمايند ساير افراد معلول خدماتشان به
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 توانبخشي نيازهاي به پاسخگويي خدمات و كشف راههاي جديد براي كاري دردوبارهكاهش  ،اطالعات گذاشتن
  .است ضروري

  ايحاد ظرفيت

نها براي آقادر ساختن  جهتتمامي ذينفعان براي ظرفيت روي ايجاد  بايستي به طور ويژه بر CBRهاي برنامه
كاركنان خدمات  ،CBRممكن است كاركنان . ذينفعان )17( تمركز كنند CBR فراگيرحركت به سوي رويكرد 

هاي افراد معلول باشند. فعاليت افراد مبتال به جذام، افرد معلول، اعضاي خانواده و سازمان ،جذامهاي و برنامه
  دي عبارتند از:هاي پيشنها

  ارائه آموزش و باز آموزي براي كاركنانCBR  افراد معلول در  كردنوارد براي قادر ساختن آنها براي
 .دارندموزشي حضور آي هااطمينان از اينكه افراد متخصص در جذام در اين برنامه - CBRهاي برنامه

 مورد استراتژي  در خود نكناآموزش براي كارها و خدمات جذام  براي ارائه تشويق برنامهCBR – 
 خواهد بود. CBRموزشي شامل كاركنان آاطمينان از اين كه اين دوره 

  هاي در برنامه اخيرادر مورد جذام كه افراد معلول گاهي آافزايشCBR حصول  – انددرگير شده
 نند.كپيوندند پذيرش ميمي CBRهاي نها افراد جذامي را كه به برنامهآاطمينان از اينكه 

  نها براي اطمينان از اينكه آنها در مبتال به جذام و اعضاي خانواده آ براي افراد تعليمتسهيل آموزش و
 .كنندمورد مديريت بيماري خود و اختالالت مربوطه  احساس مسئوليت مي

 براي يادگيري در مورد جذام و پذيرش افراد مبتال به جذام به افراد معلولمحلي هاي ترغيب سازمان 
 هاي برابر.عنوان اعضايي با حقوق و فرصت

  20باكس 

  پذيرش افراد مبتال به جذام

كاركناني از هيئت تبليغي  داد.را تحت پوشش قرار نمي جامعه معلولين افراد جذامي در سودان، Nyalaدر 
ثال توضيح جذام براي اعضاي جامعه براي تعليم آنها درباره جذام جلسات آموزشي تشكيل دادند. به عنوان م

موزش، جامعه معلولين تصميم آنيستند. به دنبال  عفونيكنند ديگر دريافت مي MDTدادند كه افراد زماني كه 
        گرفتند. ،نيز پذيرش افراد مبتال به جذام به عنوان اعضا متنوع خود، و عالوه بر خدمات گسترده و MDTبه ارائه 
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CBR  انسانيو بحرانهاي  
 

  مقدمه

 ،(به عنوان مثال: يك درگيري مسلحانه، بالياي طبيعي حادثهن يك آاست كه در  موقعيتي دوستانهبشر موقعيت
يك امنيت و رفاه  ،سالمت براي حياتيتهديد منجر به  حوادثاي از بيماري و قحطي) و يا مجموعه گيريهمه

- . ظرفيت مقابله جامعه مبتال در هم شكسته و نياز به كمكانساني شده استجامعه و يا ساير گروههاي بزرگ 

  . )1( باشدهاي خارجي مي

، بآهاي انساني با ايجاد آسيب، از دست دادن زندگي و كاهش توانايي تامين نيازهاي اساسي مانند غذا، بحران
سيب در آآنها همچنين با ايجاد  توانند تاثيرات عظيم انساني داشته باشند.بهداشتي فاضالب مي دفعو  اهگاهپن

هاي حيطه اهاي انساني ب. بحران)2( و افزايش بيكاري تاثير اقتصادي دارند ،مسكنو محصوالت ها، زيرساخت
توانند به طور نامتناسبي افراد نها ميآه براي اينك است مرتبط )CBR(معلوليت و توانبخشي مبتني بر جامعه 

جديدي از افراد معلول را ايجاد كنند كه كمك و حمايت الزم  گروههمچنين  معلول را تحت تاثير قرار دهند و
  . )3( دارند
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تغييرات زيادي در بخش بشردوستانه در طول چند سال گذشته انجام گرفته است تا اطمينان حاصل شود كه 
تغييرات را مشخص تكميلي تعدادي از اين  كتابچهبشر دوستانه موثر و كارامد هستند. اين بخش از  اقدام و پاسخ

 وارد كردن در مورد نحوهدهد و پيشنهاداتي را در بحرانهاي انساني را توضيح مي CBRهاي نقش برنامه ،كندمي
  دهد.رائه ميدوستانه او مشاركت افراد معلول و اعضاي خانواده انها در اقدام انسان

  21باكس 

  دسترسي براي همه

 26النكارا در  سري ساحلي مناطق از بزرگي هايبالفاصله بعد از سونامي كه  بخشهمه  رايدسترسي بكمپين 
(گروه  نهاي معلوليسازمانمشترك  پيشگامانبه وسيله  اين كمپين ويران كرد شروع شد.را  2004 دسامبر

، Motivation ،CBMهاي ستون فقرات، سيبآ)، انجمن نمعلوليمحلي سازمان  18محافظ ملي از 
JohnGrooms، Handicap International و سالمند جوانمعلولين  واحد(بهداشت تاسيس شد  رتو وزا 

  ).آوارگان و
در  كار توانبخشينها در امداد سونامي، بازسازي و آتمام افراد معلول و نيازهاي  وارد كردنترويج  هدف كمپين

اطمينان از اينكه تمام  -تمركز داشته استالنكا سريبر بازسازي  ،به طور ويژهكمپين  النكا بود.يسر
در دسترس افراد معلول هستند.  هاخدمات و زيرساخت اشتغال،هاي ساختمانهاي عمومي، حمل و نقل، محل

با اين حال  نامي راحت نبود.دسترسي به خدمات هرگز به ويژه براي افراد معلول در سري النكا حتي قبل از سو
نها مدنظر بوده و آفرصت خوبي بود براي اطمينان از اينكه نيازهاي  ،ن نياز بودآاي كه بعد از سازي گستردهباز

  اند. پوشش داده شده
 براياز افراد مسئول ، دكرهفته بعد از سونامي شروع  دورا برگزاري جلسات  ،همه رايدسترسي ب كميته

النكا، و بخش عمومي براي سازي شامل مقامات دولتي، سازمانهاي بين المللي و غير دولتي سريتوانبخشي و نو
دعوت انجام گرفت. هدف از اين جلسات اين بود كه تمام افراد از نياز به در دسترس بودن براي افراد  ،شركت
شاوره فني و منابع و پشتيباني و ارائه م )موقت پناهگاه و دسترس در توزيع فرآيندهاي به نياز جمله از(معلول 

  گاه شوند.آ
هاي درگير در بازسازي و تمايل بزرگ در بين سازمانيك  براي همه،دسترسي كمپين به عنوان يك نتيجه از 

 -هستند جاريمقررات دسترسي  .براي تاييد و رسيدگي به مسائل معلوليت ايجاد شده است كار توانبخشي
هاي غير د، بايستي مسائل دسترسي را در نظر بگيرند و تمام ساختمانهاي جديساخت و ساز همه ساختمان

النكا ادمه در سري براي همهدسترسي  كمپينباشند.  يوره مشروط قابل دسترسقابل دسترس بايستي در يك د



  66  CBR: كتابچه تكميلي هاي دستورالعمل  

  

 هايفرصت نها وآتر، با ترويج حقوق گسترده زمينهافراد معلول در  وارد كردندارد و در حال حاضر تمركز بر 
  )4(اقتباس از  .   موزش و اشتغال استآبرابر براي 

  هدف

 فعاليت و اضطراري مقابله آمادگي، و در اقدام بشر دوستانه از جمله بودهنها درگير آافراد معلول و اعضاي خانواده 
  شده باشند. وارد بازيابي هاي

  CBRنقش 

  بالقوه ه شدن در مقابل بحرانهاي انساني مادآنها و جوامع براي آ. كمك به افراد معلول و اعضاي خانواده 1

  اطمينان از اينكه پاسخ بشردوستانه و بهبود شامل افراد معلول است. .2

  هاي بشر دوستانه هاي ارائه شده از كانالنها به خدمات و كمكآپيوستن افراد معلول و اعضاي خانواده  .3

  مطلوب پيامدهاي

 ماده هستندويارويي با بحرانهاي انساني آاي رافراد معلول و اعضاي خانوده انها بر 

  طي واكنش بشردوستانه   نها درآاند و به نيازهاي نها شناسايي شدهآافراد معلول و اعضاي خانواده
 پرداخته شده است.

  اند.شده واردريزي و اجراي برنامه بشردوستانه و بهبودي نها در برنامهآافراد معلول و اعضاي خانواده 

  از لحاظ فيزيكي قابل دسترسي به افراد معلول  شود،ميبعد از يك بحران انساني بازسازي زيرساختي كه
 باشد.مي

  دوباره برقرارشده و يا توسعه داده شده است، قابل دسترسي به دنبال بحران خدمات و حمايتي كه
 دهد.هست و به نيازهاي افراد معلول پاسخ مي

 مفاهيم كليدي

  نيهاي انسامعلوليت و بحران

نچه كه در زير آ. )5( هاي انساني هستندهايي هستند كه غالبا در معرض خطر بحرانافراد معلول يكي از گروه
  كنند.پذير ميسيبداليلي هستند كه افراد معلول را آيد ليستي از آمي
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دوستانه و هاي انسان هاي درگير در ارائه كمكها و اقدامات نامناسب توسط جوامع وسازمانسياست -محروميت
  .)7، 6( شودكه منجر به محروميت افراد معلول ممكن است اي مداخله

اطالعات درباره حوادث و خطرات و هشدار در مورد وقوع حوادث، مشاوره در مورد اقدام در حين  -عدم آگاهي
ست ديدن شوند. بنابراين ممكن او بعد از بحران اغلب در اشكال قابل دسترسي به افراد معلول ارائه نمي

بروند و كجا به  كجا ،نچه كه بايد انجام دهندآهاي هشدار، فهميدن و تبعيت از دستورالعمل در مورد سيگنال
  .)7( ها ممكن نباشدنآبراي  گردند،دنبال كمك ب

چون ، معلول مهم هستند به ويژه براي افراد هاي اجتماعيشبكه -اجتماعيحمايت هاي اختالل در شبكه
 : اجتماعي ءجز( كنندها براي كمك و حمايت تكيه ميب به اعضاي خانوده و دوستان و همسايهاغل اين افراد

گيرند به عنوان وضعيت بحران تحت تاثير قرار مي هاي اجتماعي اغلب دراين شبكه .)ببينيد را شخصي كمك
يب ديده و يا كشته شده سآ يا مراقبين آنها ممكن استجدا شوند ن خود يمثال افراد معلول ممكن است از مراقب

  ند.شاب

و يا كنند ميتشديد را موانع موجود  يابند،تغيير مي هاي فيزيكي اغلب در شرايط بحرانمحيط -موانع فيزيكي
بسياري از افراد معلول ممكن است وسايل كمكي خود را از دست  .كنندميايجاد ي جديد براي افراد معلول موانع

افراد معلول در جستجوي اغلب  ،. به عنوان يك نتيجه)4( سمعك و عينك، عصامانند اعضاي مصنوعي،  ،بدهند
نها ممكن است قادر به دسترسي به ن مثال آبه عنواتري دارند، كمك و حمايت در شرايط بحراني مشكالت بزرگ

  ).4( نباشند مراقبت سالمتي خدمات و توالت سرپناه، آب، غذا ،

  ستانهاقدام بشر دو در ورود افراد معلول 

 ،گيرنددهند افراد معلول  به طور نامتناسبي در زمان بحران تحت تاثير قرار ميعليرغم شواهدي كه نشان مي
مسائل مربوط به معلوليت بايد در تمام اقدامات  .)9، 8( هاي بشر دوستانه محروم هستندنها اغلب از  فعاليتآ

  كنوانسيون حقوق افراد معلول بيان شده است. 11انسان دوستانه مد نظر قرار گيرد همانطور كه در ماده 

المللي و بشردوستانه بين قانونالمللي از جمله قوانين بين تحتهاي عضو بايستي مطابق با تعهدات خود دولت"
 افراد معلول در مواقع خطر،  و ايمني تمام اقدامات الزم را براي اطمينان از حافظت ،بشرحقوق  الملليبينقانون 

  .)10( "طبيعي انجام دهند بالياي وقوع و انساني اضطراري شرايط مسلحانه، هايجنگ هجمل از
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است كه افراد معلول و  نكته بسيار مهم اين. )5( هاي مهم در بحران انساني استاز جنبه ،افراد متاثرمشاركت 
واكنش و در اقدام  گانكنندبه عنوان شركت ، بلكه همچنينذينفع نيستندتنها به عنوان نها آهاي نماينده سازمان

  باشد.مي ارزيابي و نظارت اجرا، آنها در برنامه هاي طراحي، وارد كردناين به معني  بشر دوستانه هستند.

  ايخوشه يكردرو

هدف  المللي به بحران انجام گرفته است.براي بهبود اثر بخشي پاسخ بشر دوستانه بين ييهاتالش 2005از سال 
نها آموقع به  به و موثرتر ايشيوه در بيشتر ،و حفاظت مبتني بر نيازهاي جامع به افراد ميمترلي اين است كه ك

- است. رويكرد خوشه ايواكنش بشردوستانه، توسعه و پياده سازي رويكرد خوشه به يكي از تغييرات عمده برسد.

در طي  ي آنهاهاو مسئوليتها با تعريفي روشن از نقشهاي بشردوستانه بين بخش هماهنگي را در داخل و اي
ايجاد  ايهدف از روش خوشه موزش و سر پناه اضطراري).آبهداشت، (به عنوان مثال كند تقويت مي بحرانيك 

 ،هاتواند يك شريك خوب براي دولتب تا اي است،پاسخگو و حرفه تر،المللي سازمان يافتهجامعه بشردوستانه بين
  اشد.مقامات محلي و جامعه مدني محلي ب

شود. به . هرخوشه توسط يك نمايندگي رهبري مي)را ببينيد 1 (جدول وجود دارد خوشه 11 در سطح جهاني،
كه مسئول تعيين سياست  عنوان مثال خوشه بهداشت جهاني، توسط سازمان بهداشت جهاني هدايت مي شود

ي ادارات و داخل هر خوشه تعدادر د ها، ايجاد ظرفيت واكنش، و ارائه حمايت عملياتي است.ها و استاندارد
هم كار  هاي انساني بايد باها وجود دارند كه براي حصول اطمينان از واكنش هماهنگ در زمان بحرانسازمان

صندوق  از قبيل ،سازمان است اداره و 30كنند. به عنوان مثال خوشه بهداشت جهاني، متشكل از بيش از 
و  )IFRC( جمعيت هالل احمر ،يون بين المللي صليب سرخفدراس ،)UNICEF( كودكان سازمان ملل متحد

Handicap International.   

با اين  .كنندها فعاليت ميافتد تعدادي يا همه اين خوشهدر سطح كشوري، وقتي يك بحران انساني اتفاق مي
ها مثال خوشهبه عنوان  نها ممكن است به اسامي مختلفي ناميده شوند.آحال اين مهم است كه توجه شود كه 

   ها ناميده شده و توسط ادارات مختلف رهبري شوند.ممكن است بخش

  عضويت

 قرار تاثير تحت مناطق در را خدمات توانند مي  كنندگان اهدا جمله از ذينفعان تمام نيز كشوري سطح در 
 براي موثر و انبهجهمه هماهنگي تضمين مسئولها در سطح كشوري، خوشه .كنند حمايت يا و داده ارائه گرفته

  :هستندموارد زير  به در ساختناق
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 تحليل و تجزيه و سنجي نياز 

 اضطراري شرايط براي آمادگي 

  استراتژيتوسعه  وطراحي 

  استفاده از استاندارها 

 و گزارش پايش 

  بسيج منابع حمايت و 

 موزش و ظرفيت سازيآ 

بر روي  CBRكنند. ان زده فعاليت مياست كه در مناطق بحر CBRهاي اي مربوط به برنامهخوشه يكردرو
هاي اجتماعي براي حصول موزش، معيشت و بخشآمانند سالمت،  ،هاي مختلف توسعه تمركز داردبخش

در  CBRهاي نها هستند. نقش برنامهآاطمينان از اينكه آنها شامل و در دسترس افراد معلول و اعضاي خانواده 
هر روي همكاري با بايستي بر  CBRهاي برنامه آن، به جاي ،ن حاليا نيست. بامتفاوت انساني زمان بحران 

كه نيازهاي حاصل شود اطمينان  و يا جامعه تمركز كند تااي بخش بشردوستانه در سطح ملي، منطقه خوشه/
  گيرند.افراد معلول و اعضاي خانواده انها مورد توجه قرار مي

منابع مالي  مانندبراي دستيابي به منابع اضافي ( CBR يهاههمچنين فرصتهايي را براي برنام ايخوشهيكرد رو
 .شود انجام در زمان بحران براي حمايت از افراد معلولدارند كه تمايل  كنندفراهم مي هاييي فعاليتاو فني) بر

  خوشه هاي بشر دوستانه جهاني

  سازمان (هاي) مسئول  خوشه/ منطقه   
  :مناطق فني

  (WHO) اشت جهانيسازمان بهد  خوشه سالمتي
  (UNICEF)  متحد مللكودكانصندوق  خوشه تغذيه

 WASH( UNICEF(بهداشتفاضالب، دفعب، آخوشه 
 دفتر كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان خوشه سرپناه اضطراري و اقالم غير غذايي

)UNHCR( بين  و فدراسيون گنجهاي براي موقعيت
  هاي بحرانياي موقعيتبر )IFRC( المللي  صليب سرخ

  كودكاننجات وUNICEF  موزش آخوشه 
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  (FAO) سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد  خوشه كشاورزي
  :مناطق تقاطع

  )IOM(و سازمان بين المللي مهاجرت UNHCR هماهنگي كمپ خوشه مديريت و
 UNHCR  خوشه حفاظت

  UNDP)   ( متحد برنامه توسعه ملل  اوليه بازيابيخوشه 
  :مناطق خدمات مشترك

  )WFP(برنامه جهاني غذا  خوشه تداركات
و  OCHA،( UNICEF(دفتر هماهنگي امور بشر دوستانه راه دور اورژانس خوشه ارتباط از

WFP 
  

  به سمت توسعه بحران از حركت

افراد معلول  تعدادي از در نتيجه آن ،هاي خارجي وجود دارد، معموال يك هجوم از سازماندر يك بحران انساني
توسعه بلند مدت  موضوعيك . معلوليت )7( دكنندريافت  نسبت به قبلبهتري خدمات ممكن است كه عمال 

كه حاصل كنند اطمينان تا در مشاركت با جوامع كاركنند هاي خارجي بنابراين مهم است كه سازمان ،است
ي توسعه ابه عنوان يك استراتژي بر .د داردوجو رفتن آنهاظرفيت براي ادامه فعاليت و توسعه پايدار بعد از 

  كنند.نقش مهمي را ايفا مي CBRهاي فراگير مبتني بر جامعه، برنامه

  هاي پيشنهاديفعاليت
  اند:سه حوزه وسيع سازمان يافته حولهاي زير فعاليت
، واكنش )نهاآتاثيرات  با هدف كاهش گيرندهاي بالقوه انجام ميها و اقداماتي كه پيش از بحرانفعاليت( آمادگي

 بازيابيورده كردن نيازهاي معيشتي اساسي مردم  بحران زده) و آاضطراري (ارائه كمك براي حفظ زندگي و بر
  (بازگرداندن و يا بهبود شرايط زندگي موجود قبل از بحران).

  هاي بالقوهماده كردن افراد معلول براي بحرانآ
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اعضاي خانواده  ،براي حصول اطمينان از اينكه افراد معلول CBRهاي ههاي زيادي وجود دارند كه برنامفعاليت
 هاكه اين فعاليت ،توانند انجام دهندمي مادگي دارندآ مانند يك بالي طبيعيبراي بحرانهاي بالقوه و جوامع نها آ

  به شرح زير هستند:

  سازي به عنوان هاي آمادهامهافراد معلول در برن وارد كردنگاهي جوامع در مورد اهميت آباال بردن سطح
هاي مديريت بحران، پرسنل اهي درباره معلوليت براي مقامات محلي، كميتهگمثال: سازماندهي آموزش آ

  اورژانس و اعضاي جامعه.
 آمادگي در جوامعشان و تشويق مشاركت جهت  ريزيبرنامه فرآيندهاي مورد در معلول افراد رسانياطالع

 بحران مديريت هايكميته در نها به عنوان مثال:آ

 كنند نها كجا زندگي ميآكنند و توجه به اينكه نام افراد معلول كه در جامعه زندگي ميثبت شناسايي و
 نها در وضعيت بحران چه خواهد بود.و نيازهاي آ

  فوق  هاي اطالعاتاينكه كپيحصول اطمينان از 

  به عنوان مثال(شوند در مكانهاي مختلف نگهداي مي
  مشترك) چونيك سازمان با ر دفتر مركزي و يا د 
 شوند.اطالعات اغلب در زمان بحران گم مي 

 هاي اطالع رساني به افراد معلول درباره فعاليت 

  نها آدر جوامعشان و تشويق مشاركت  گيمادآ
 تخليه  تعليمات/ به عنوان مثال: تمرينات

  هاي به عنوان مثال سيستم مادگي.دن اقدامات آمربوطه درباره در دسترس بو مشاوره به ذينفعانارائه
 اضطراري.، روش تخليه و پناهگاههاي هشدار

  مادگي در منزل:آنها به منظور توسعه اقدامات آتشويق و حمايت افراد معلول و اعضاي خانواده 

 توانند در مواقع اضطراري پشتيباني كنند.شناسايي افراد مورد اعتماد كه مي -

هاي ادراري براي افراد مانند كيسه( داروهاي صرع، تجهيزات/ مواد مانندضروري  فوقداروهاي ذخيره  -
 .كمكي) وسايلسيب نخاعي و آمبتال به 

 نيازهاي ارتباطي و دارويي. مانندتوسعه و حفظ صفحات اطالعاتي به روز براساس نيازهاي فردي  -

 .هاتخليه به پناهگاه تخليه به عنوان مثال تمرين استفاده از مسيرهاي پروسيجرهايتمرين  -
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  افراد معلول هست دربرگيرنده واكنش اورژانساز اينكه  ناطميناحصول 

   درباره وضعيت جاري در جامعه كسب اطالعات

  افراد معلول و در دسترس قرار دادن انها براي ذينفعان درگير در واكنش ياطالعاتپايگاه به روز كردن -

 اورژانسهاي 

 ه در جامعه قبل از بحران به طور بالقوه وجود دارند عملياتي هستند.خدماتي ك مشخص كردن اينكه 

  ايحاد مشاركت با ذينفعان بشردوست جديد 

  در جامعه با ذينفعان بشردوست جديد برقراري تماسشناسايي و 

  فراهم كنند. توانندميكه منابعي  نها و خدمات وآتعيين نقش و مسئوليت 

 بافت محلي و وضعيت فعلي با تمركز بر افراد معلول. بارهبه اشتراك گذاري اطالعات در 

  به ويژه افراد معلول. ،جامعه نيازهايها براي شناسايي و تحليل آنكمك به 

 هاي ارائه اطالعات درباره ظرفيت برنامهCBR هايمشاركت زير ساخت، پرسنل در دسترس، از قبيل 
 و غيره. ها، فعاليتموجود

  هاحمايت ي تسهيل پيوند افراد معلول به خدمات وارجاع برا هايمكانيسمايجاد 

 هاي ها با آنها درباره فعاليتبحث كردن ايدهCBR  نها براي دستيابي به آو ارائه پيشنهادات به ممكن
  مربوطه. / مناطقهامنابع از طريق خوشه

 دونشميساني اطالع  يخوببه اطمينان از اينكه افراد معلول و اعضاي خانواده انها حصول 

  به خوبي و به روز نها نسبت به وضعيت موجود آبه افراد معلول براي اطمينان از اين كه  خدماتارائه
 .شوندميع رساني اطال

  يك مكان در دسترس در جامعه براي ارائه اطالعات به افراد معلول و اعضاي  برقراريدر صورت امكان
 ايت در دسترس.و حم و نجاتهاي امداد نها در مورد فعاليتآخانوده 

 /پيامهاي كليدي. حصول اطمينان از مشاركت افراد معلول در توسعه و انتقال اطالعات 

  .حصول اطمينان از اينكه تمام روشهاي اطالعاتي و ارتباطي در دسترس هستند 

 هاهاي پيشنهادي مربوط به خوشه ها/ بخشفعاليت
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 هاي برنامهCBRذينفعان  اطمينان حاصل كند كهتواند مي ،نهاآده ، همراه با افراد معلول و اعضاي خانوا
نها را در برنامه و آگيرند المللي نيازهاي افراد معلول را در نظر ميملي و بين ،مربوطه در سطح محلي
هاي پيشنهادي براي برنامه . تعدادي از فعاليتكنندوارد ميهاي بشر دوستانه ريزي و اجراي فعاليت

  شامل موارد زير هستند. ،خوشه/ بخش هستند هر مرتبط بهكه  CBRهاي 

 بخش سالمتي خوشه/

  و  مراقبت تروما، كمك هاي اوليه پايه) مثلخدمات سالمتي نياز دارند ( افرادي كه بهبه   دادناولويت
 ارجاع به خدمات مناسب.

  شته باشند.نياز به كمك شخصي داكه  هر جاافراد معلول با همراهي 

  كمكي نو  ايلسيب ديده و تهيه وسرفته يا آدست وسايل كمكي از كردنجايگزين جهت سازماندهي
 جديد. / صدماتهاسيبافرادي با آ براي

  سيب ديده و معلولآارائه پيگيري و مراقبت اوليه و توانبخشي براي افراد. 

  تغذيه و تداركات / بخشخوشه

 ع مواد غذايياختصاص افراد داوطلب براي كمك به افراد معلول براي دسترسي به توزي. 
  يندهاي توزيع غذا، به عنوان دسترس كردن فرآارائه مشاوره و كمك به ذينفعان بشردوست بري قابل

 .دار در نقاط توزيعتوزيع ويژه و نصب سطوح شيب هايجداگانه، مكان هايمثال صف
 خاص ز نياممكن است كه  در دسترس افراد معلولهاي غذايي مناسب حصول اطمينان از اينكه جيره

شوند براي ساني نرم و پوره ميآبه عنوان مثال ارائه غذاهايي كه به شته باشند قرار دارد، دا ييغذا
 .افرادي كه مشكل جويدن يا بلعيدن دارند

 سرپناه اضطراري و اقالم غير غذايي / بخشخوشه

  براي افراد  هاي اضطراري در دسترسكمك به ذينفعان بشردوست براي ساختن سرپناهارائه مشاوره و
 معلول.

 به پتو، توانندمي افراد معلول براي حصول اطمينان از اينكه بشردوست ذينفعان به كمك و مشاوره ارائه 
 .شته باشندلباس و لوازم بهداشتي دسترسي دا ،تجهيزات بهداشتي برزنت،

  ز باشدنيا هر جا كهنها آخانواده تهيه تداركات به طور مستقيم براي افراد معلول و اعضاي. 
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  دفع فاضالب، بهداشت)سيستم (آب،  WASH / بخشخوشه

 امكانات  و هاي موقتتوالتبراي حصول اطمينان از اينكه  بشردوستذينفعان  به كمك و مشاوره ارائه
 براي افراد معلول مناسب هستند. سرويس بهداشتي

 پمپهاتوزيع آب، چاه طنقابراي حصول اطمينان از اينكه  بشردوست ذينفعان به كمك و مشاوره ارائه ،-

 هاي دستي و غيره  براي افراد معلول در دسترس هستند.

 نها آرساني به افراد معلول و اعضاي خانواده اطالع 

  ب آكجا منابع در و  چه زمانيدر مورد اينكه 
 و امكانات تخليه فاضالب در دسترس هستند.

 هاي قابل دسترس در موردارائه اطالعات در قالب 

  .فاضالبهاي مربوط به آب و ري از بيماريپيشگي 
  

  موزشآ / بخشخوشه

 معلول هستند. كودكان دربرگيرندهموزشي آهاي اطمينان از اينكه برنامه 

 ها.حمايت معلمان و رهبران كشوري با روشهايي از جمله گنجاندن كودكان معلول در برنامه 

 حفاظت / بخشخوشه

  جمله ازي موضوعات حفاظتو معلوليت در مورد بشردوست ذينفعان  همهميان گاهي در آباال بردن 
 دختران و زنان و ذهني اختالالت با افراد مورد در ويژه به تبعيض و استفاده، سوء و استثمار خشونت،

  .معلول
 به حداكثر رساندن ايمني افراد معلول در دارائه مشاوره و كمك به تمام ذينفعان بشردوست در مور 

هم  و گرد حصاركشي مناطقي كه ناامن هستند، اطمينان از روشنايي كافي، از قبيل هاي موقت.پناهگاه
 در اسرع وقت. مراقبين /مدن دوباره افراد با  اعضاي خانودهآ

  كودكان  وارد كردنتسهيل  و كودكان از حفاظت اقدامات ديگر و پسند كودك فضاهاي شناسايي
 معلول.

 هايگروه: توانمندسازيجزء ( حمايتيهاي خودگروه ايت از ايجادهاي نظير به نظير و حمتوسعه فعاليت 
 ).ببينيد را حمايتيخود
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 كه اين خدمات  و اطمينان از ايندهند يارائه م اجتماعي - شناسايي خدماتي كه حمايت رواني
 باشد.نها ميآو قابل دسترس افراد معلول و خانواده  دربرگيرنده

 كشاورزي و حفاظتاوليه،  بازيابيي / بخشهاهاخوشه

 مردم. خوداتكاييابزار و سرمايه اوليه) در اسرع وقت به منظور افزايش مانند (معيشت  وسايل ارائه 

   بازيابيطي فاز  يا افزايش كيفيت زندگي در /كمك به افراد معلول براي بازگرداندن و

كنند و به بازسازي ميها به تدريج شروع زير ساخت ،كندزماني كه بحران انساني شروع به تثبيت مي
هاي جديد تواند فرصتبحران مي .شوندميبه ارايه هاي طبيعي شروع يندها و كانالآخدمات از طريق فر

 حاصل شود كهاطمينان تا استفاده كند ها بايد از اين فرصت CBRهاي و برنامه )11( توسعه ايجاد كند
 هاي زير را انجام دهد:فعاليت CBR هايبرنامه  كهشود پيشنهاد مي در حال بازسازي هستند. درگير جوامع

  در  ،مقامات محلي و سازمانهاي توسعه اصلي از قبيل ،در جامعهكردن ذينفعان مربوطه تداوم حساس
 مورد معلوليت و نيازهاي افراد معلول و اعضاي خانواه انها.

  و دفع فاضالب بآن، قابليت دسترسي مربوط به مسكموضوعات ارائه اطالعات و منابع در مورد ،
حداقل استانداردها،  -ير در بازسازيگبه ذينفعان درغيره  حمل و نقل و، هاي عموميساختمان، مدارس

 خوب و اصول طراحي جهاني مفيد خواهند بود. عملكردهاي عملي، نمونه هاي دستورالعمل

  را  آموزش جزء( .مدرسهجهت برگرداندن به موزش و پرورش براي كمك به كودكان معلول بخش آكار با
  ).ببينيد

 هاي معيشتي كار با ذينفعان مربوطه براي كمك به افراد معلول و خانواده انها براي بازگشت به فعاليت
 .را ببينيد) ي( بخش معيشت هاي جديد معيشتي هر جا كه الزم باشداسايي فرصتنشكمك به قبلي و 

 نها حمايت اجتماعي الزم را آده اد معلول و خانونكه افرابراي حصول اطمينان از اي ذينفعان مربوطه كار با
آنها قادر به مشاركت  و اطمينان از اينكه كننددريافت ميبا خانواده و دوستان  ط خودبسازي روابراي باز

 .(بخش اجتماعي را ببينيد) هاي جامعه هستنددر فعاليت
 اند وضعيت بحراني را تجربه كرده تشكيل شده توسط افرادي كه حمايتيهاي خوداز گروه پشتيباني

 )را ببينيد حمايتي(بخش توانمندسازي: گروههاي خود

  22باكس 
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  هاهاي شغلي از طريق تعاونيايجاد فرصت

مبتال  تروماپس از استرس بسياري از مردم، يا معلول شدند و يا به اختالالت  پس از يك زلزله فجيع در اندونزي
نها تصميم گرفتند با هم كاركنند تا وضعيت را تغيير دهند. با كمك آ دست دادند. مد خود را ازآشدند و منابع در

راي گروه  ب را فنيهاي يك سازمان غير دولتي سرمايه و كمك آنها يك تعاوني تاسيس كردند. ،CBRهاي برنامه
ي، طراحي سازد آجرگذاري ماننبراي اعضايش كه در سرمايهرا ي كسب و كار ارائه كرد. تعاوني، وام و مشاوره

در  هاي شغلي رافراهم كرد. تعاوني به تدريج فرصت ،بودند رگيرروي پارچه، دوخت لباس و فروش مواد غذايي) د
  مد اعضايش را افزايش داد.آجامعه گسترش داد و در
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