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جامعه

کسیناسیون 5 تا 11 ساله ها   وا
بسته به رضایت والدین

کسیناســیون گروه ســنی ۵ تا 11 ســال در  شــهروند|  مصوب شــد؛ وا
سراســر کشــور به صورت پلکانی و با رضایــت والدین. با توجــه به لزوم 
کز درمانــی مقابله بــا کرونا؛ اجــرای مــاده 2۷ قانون  آمادگــی کامــل مرا
جمعیت مبنی بر به کارگیری خانم های پزشــک دارای فرزند در محل 
ســکونت به مدت ۶ ماه به تعویق می افتد و مطابــق روال قبلی وزارت 
بهداشــت خدمت می کنند. به گفته سرپرســت مرکز روابط عمومی و 
کسیناسیون گروه  اطالع رســانی وزارت بهداشت ســتاد مصوب کرد وا
سنی ۵ تا 11 سال در سراسر کشور به صورت پلکانی و با رضایت والدین 
آغــاز شــود. »فعالیت مــدارس نیز به قــوت خــود باقی بــوده و تعطیل 
نیستند و چنانچه ستاد ملی کرونا تصمیمات جدید اتخاذ کند، اعالم 

خواهد شد.«

 دستمزد ایام بیماری
 به شرط ها و شروط ها

شرایط پرداخت »دستمزد ایام بیماری« به بیمه شدگان 
مبتال به اُمیکرون

شــهروند|  دستمزد ایام بیماری با رعایت شــرایط. به گفته مدیرکل 
امــور بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعــی به اســتناد مــاده )۵9( 
قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجه یا درمان های 
توانبخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص ســازمان تامین اجتماعی 
موقتا قادر به کار نیستند، به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت 

مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.
به گفته مهدی شــکوری پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیماری به 
بیمه شــدگان واجد شــرایط، قانونا مستلزم طرح اســتراحت پزشکی 
و تایید آن در مراجع پزشــکی معتمد ســازمان اســت. شــکوری ادامه 
می دهــد: »بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا و تســریع و 
تســهیل در پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیماری به بیمه شــدگانی 
که به واســطه ابتال به بیماری کرونا اســتراحت پزشــکی ارایه می کنند، 
در مــواردی که در گواهی اســتراحت تجویزی توســط پزشــک معالج، 
به صراحت به ابتالی بیمه شده به بیماری کرونا )Covid-19 از جمله 
احتمال ابتال به سویه امیکرون اشاره شده و حداقل یکی از مستندات 
مربوط به اقدامات تشــخیصی و درمانی انجام شــده از جمله مدارک 
بیمارستانی، نسخ دارویی، تست Rapid ، CTscan ریه و...( که توسط 
بیمه شــده ارایه می شــود، موید ابتالی فرد بــه بیماری مذکور باشــد، 
پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیمــاری به این قبیل از بیمه شــدگان 
بــدون نیــاز بــه ارایــه تســت PCR، بــرای اســتراحت های ســرپایی تــا 
1۵روز و اســتراحت های پزشــکی متصــل بــه ایــام بســتری تــا ســقف 
 یک مــاه بدون نیاز بــه مراجعه بیمه شــده به مراجع معتمد پزشــکی

 صورت می پذیرد.« 
بــه بــاور او بدیهی اســت، چنانچه براســاس مدارک ارســالی توســط 
بیمه شده، امکان تشــخیص ابتالی او به بیماری کرونا میسر نباشد، 
پرداخــت غرامت دســتمزد پــس از طرح موضــوع در مراجع پزشــکی 
معتمد ســازمان امکان پذیر خواهــد بود. به گفته شــکوری به منظور 
تســهیل در پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیمــاری و کاهش مراجعه 
بیمه شدگان به واحدهای اجرایی، امکان ارایه درخواست و بارگذاری 
مســتندات و مــدارک درمانــی مربوطــه از طریــق مراجعــه بــه درگاه 

غیرحضوری به نشانی ES.tamin .ir فراهم است.

کمیسیون ماده 100 هیچ  تغییری نمی کند
شهروند|  رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه کمیسیون 
مــاده 100 تغییــری نمی کنــد، گفــت: »اصــالح این کمیســیون اساســا 
وظیفه شــورا نیســت و شــورا نمی توانــد در آن دخالتی کنــد.« مهدی 
چمران ادامــه داد: »اصالح کمیســیون ماده 100 اساســا وظیفه شــورا 
نیست و شــورا نمی تواند دخالت کند و اصالح آن باید توسط مجلس 
شورای اســالمی صورت گیرد.« به گفته چمران در صورت ایجاد تغییر 
گر تغییــرات در جهت خوب و مثبت باشــد،  در کمیســیون مــاده 100 ا
گر تغییــرات منفی یا بد باشــد، شــورا  شــورا حمایت خواهد کــرد، امــا ا
حمایت نخواهد کرد.  پیش از این، رئیس وقت قوه قضائیه 23 مرداد 
1399 در جریــان حضــور در شــورای عالی اســتان ها و در زمان تصدی 
کیــد کرده  ریاســت قوه قضائیه بــر لزوم اصالح کمیســیون مــاده 100 تا
و گفته بود که مســأله ماده ١٠٠ که در یکی از جلســات گفتــم و در اینجا 
نیز اشــاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درســتی نیست. 
در یک کوچه ای چند نفر آمدند و کوچه را اشــغال و ســد معبر کردند، 
می گویند پولش را می دهیم، این حرف درست است؟ شما این حرف 

را می پسندید؟

راضیه زرگری|  هفتادوهشــت کودک در اینجا 
زندگــی می کننــد. کودکانــی کــه یا دستان شــان 
حرکتی ندارد یا پاهای کوچک شــان به ســختی 
از  یــا چشم هایشــان  برمــی دارد  قــدم  از  قــدم 
تماشای دنیا محروم است یا در دنیای صامت، 
همه چیز را در سکوت نظاره می کنند. تعدادی 
از ایــن خالیــق معصــوم پــرودگار هــم نارســایی 
ذهنی دارند. روایت قصه کودکان رفیده، شــاید 
از ســخت ترین روایت ها باشــد. ایــن ۷8 کودک 
معلــول بی سرپرســت یــا بدسرپرســت کــه رهــا 
شــده اند و حــاال در میــان دســتان مادر یــاران، 

آغوش امنی پیدا کرده اند.
زهــرا چراقی، مــادر دو 
فرزنــد اســت؛ شــانزده 
و دو ســاله. فرزندانــش 
ســالم هســتند. »مــا در 
رفیده دلی کار می کنیم؛ 
غیر از این باشــد کســی 
اینجا دوام نمــی آورد.« 
نزدیک به یک سال است در شیرخوارگاه رفیده 
کار می کند. قبال مربی پیش دبستانی بود: »یکی 
از آرزوهایم این بود که بتوانم با بچه های معلول 
کار کنــم. قبــال بــا بچه هــای ســالم زیــاد ســروکار 
داشتم، ولی کار با بچه هایی که معلولیت دارند، 
برایم یک خواسته همیشگی بود. راه ورودش را 
نمی دانســتم؛ تا اینکه فراخوان دیــدم و آمدم و 

قبول شدم.«

کار در شــیرخوارگاه کــودکان معلــول فقط و 
فقط با عشق پیش می رود

کــه شــیر  کار می کنــد؛ جایــی  در اتــاق شــیر 
گر  خشــک و غــذای بچه هــا آمــاده می شــود. »ا
بچه ها مشکلی در غذا خوردن یا گوارش داشته 
باشــند، کار مــا ایــن اســت کــه حواس مــان بــه 

غذای آنها باشد تا اذیت نشوند.«
کثر مادر یاران رفیده، خودشان مادر هستند  ا
زندگــی شخصی شــان  و مســئولیت هایی در 
از  کــدام  هــر  از  نیســت؛  مــن  »حــرف  دارنــد. 
همــکاران بپرســید همیــن را می گوینــد. کار در 
شیرخوارگاه کودکان معلول فقط و فقط با عشق 
پیش می رود. باید عشق داشته باشیم. سختی 
کار غیــر قابل بیان کردن اســت. چه بســا قبل از 
این هم پیــش آمده همــکاران زیــادی آمدند و 
از لحــاظ روحــی نتوانســتند در رفیــده بمانند. 
شــرایط خیلی سخت اســت. هر لحظه ممکن 

است یکی از آنها گریه و بی قراری کند.«
و  شــده  زندگی شــان  از  جزئــی  معلولیــت 
بیشترشــان درکــی از نقصی کــه در وجودشــان 
هســت، ندارنــد. »محبــت را امــا خــوب درک 
می کنند. بیشتر از نیازهای روزمره از غذا و لباس 
و پوشــک تمیز، به آغوش مهربان نیاز دارند که 

مادریاران به آنها هدیه می دهند.«
کــودکان معلــول  شــیرخوارگاه رفیــده خانــه 
اســت؛ مرکــزی در شــمال تهــران، حوالــی بلــوار 
اندرزگــو. یک شــیرخوارگاه بــا قدمتی ۵0 ســاله. 
رفیده، عنوانی اســت که از نام یکی از پرستاران 
زمان پیامبر اسالم)ص( الهام گرفته شده است. 

مدیریــت شــیرخوارگاه رفیــده تا نیمه شــهریور 
امسال زیر نظر سازمان بهزیســتی قرار داشت، 
اما در چهــار ماه گذشــته، ایــن شــیرخوارگاه به 
عنوان تنها مرکز تخصصی نگهداری از کودکان 
معلول بدسرپرســت یا بی سرپرســت به »خانه 
عشــق کیان« )یکی از موسسات خیریه زیر نظر 
گذار شــده و حاال با  بهزیســتی اســتان تهران( وا

کمک های مردمی اداره می شود.

از نابینایــی و ســندرم داون تــا کودکانــی که 
زندگی نباتی دارند

هفتادوهشت کودک معلول زیر هفت سال. 
کودکانــی کــه معلولیت هــای پیچیــده دارنــد؛ 
مشــکالتی کــه بایــد هرازگاهــی بــه بیمارســتان 
برونــد. از مشــکالت قلبــی گرفتــه تــا مشــکالت 
تنفســی و نارســایی کلیــوی. هــر مشــکلی کــه 
فکرش را می توان کرد به بدترین شکل ممکن. 
روزانــه حداقل ۶ اعــزام از رفیده به بیمارســتان 
می شــود.  انجــام  تهــران  مفیــد  کــودکان 
معلولیت هایشــان متفــاوت اســت؛ نابینایی، 
ناشــنوایی، اختــالل حرکتــی، معلولیت هــای 
ذهنــی و ســندرم داون. همــه اینهــا را بایــد بــه 

محرومیت از آغوش خانواده اضافه کرد.
و  شــده  زندگی شــان  از  جزئــی  معلولیــت 
بیشترشــان درکــی از نقصی کــه در وجودشــان 
هســت، ندارنــد. »محبــت را امــا خــوب درک 
می کنند. بیشتر از نیازهای روزمره از غذا و لباس 
و پوشــک تمیز، به آغوش مهربان نیاز دارند که 

مادریاران به آنها هدیه می دهند.«
 چطــور می شــود کــه کســی دوســت داشــته 
باشــد با بچه های معلول کار کنــد؟ این روحیه 
از کجــا سرچشــمه می گیــرد؟ »نمی دانم چطور 

باید توضیحش داد. همیشــه دیدن بچه های 
معلــول در کنــار پــدر و مــادر، برایــم همــراه بــا 

تحسین و آفرین گفتن به والدینش بود.«
نــگاه دوم دیگران به یک کــودک معلول مثل 
خنجر اســت برای مــادرش؛ یعنی وقتــی مردم 
از کنــار کــودک معلولــی در خیابــان یــا پــارک رد 
می شــوند، یک بار گــذرا نگاهــی می اندازند، اما 
دوبــاره برمی گردنــد تا این بــار بادقت تــر به این 
کودک معصوم نگاه کنند. »این نگاه برایم خیلی 
آزاردهنده بود. کاش یاد بگیریم نگاه ترحم آمیز 
بــه هیــچ نقصــی در دیگــران نداشــته باشــیم. 
کاش بــه خانواده کودک معلــول هم فکر کنیم. 
من قوی بودن خانواده هــای معلوالن را خیلی 
دوســت داشــتم و همیشــه به پرســتارانی که با 
کودکان معلول کار می کنند، غبطه می خوردم. 

همین انگیزه ام را برای این کار قوی تر کرد.«

 آغوش را درک می کنند، محبت را می فهمند
تخصصــی  مرکــز  تنهــا  رفیــده  شــیرخوارگاه 

نگهــداری از کــودکان معلــول در سراســر کشــور 
گانه  اســت. ۷8 کودک معلول در پنج اتاق جدا
نگهــداری می شــوند. نــوای گریه هایــی کــه بــه 
آوایــی  بلندتریــن  نیســت،  بی شــباهت  نالــه 
اســت که در رفیده به گوش می رســد. »اینجا از 
ســه ماهه داریــم تا هفــت ســال. نــوزادان هنوز 
بــه درکــی از پیرامــون نرســیده اند و صرفــا برای 
نیازهایشان گریه می کنند. ولی از ۶ ماه به بعد، 
بچه ها متوجه آغوش می شوند. دنبال محبت 
هستند بدون اینکه فرقی برایشان داشته باشد 
کســی که آغوشــش را باز کرده مادرشان است یا 

مادر یار.«
گریه هــا بــا آواهایــی مبهم گــره خــورده؛ کاش 
بگوینــد.  می خواهنــد  چــه  فهمیــد  می شــد 
معلولیت هــا و بیماری هایــی کــه بــه آن دچــار 
هســتند، درد دارد؛ هر لحظه یکی از میان شان 
درد می کشــد. این بچه ها اغلــب زبانی جز گریه 
بــرای فریاد رنج شــان ندارند. تمام زندگی شــان 
در اتاق هــای کوچــک نگهــداری می گــذرد. هر 
اتــاق، خانــه 1۶-1۵ کــودک اســت؛ »اساســا بــه 
دلیــل بیماری ها و معلولیت هــای مختلفی که 
کــودکان معلــول رفیده بــا آن دســت وپنجه نرم 
می کنند، حتــی به ندرت امــکان اینکه کودکان 
برای بازی به حیاط شــیرخوارگاه آورده شــوند، 

وجود دارد.«

عاشق بغل کردن هستند
رفیــده پنج اتــاق نگهــداری از کــودکان دارد؛ 
هر اتاق برای 1۶ کــودک. »اتاق یک مخصوص 
نوزادان اســت؛ ســه ماهه تــا یک ســال. اتاق 2 
بــرای بچه های یک تا ســه ســاله اســت و  اتاق 
3 مخصــوص نگهــداری از کودکانــی اســت که 
معلولیت آنها بسیار شــدید است. این بچه ها 
فقط زنده هســتند، ولی از دنیای واقعی درکی 
ندارند؛ اصطالحا می گویند زندگی نباتی و نیاز 
به مراقبت 24 ســاعته دارند. غــذا نمی توانند 
نفــس  نمی تواننــد  کمــک  بــدون  بخورنــد، 
بکشــند. اینهــا بــا نارســایی های شــدید ریــه و 
کلیه دســت وپنجه نرم می کنند. یــا از راه بینی 
بــه معــده غذارســانی می شــوند یــا مســتقیما 
توســط شــلنگ هایی کــه در دســتگاه گوارش 
قــرار می گیــرد، تغذیه می شــوند. ســخت ترین 
وظایــف در ایــن اتاق اســت. اتــاق 4 هــم برای 
بچه های نســبتا بزرگ تر است و اتاق۵ بهشت 
مادریاران رفیــده: »بچه های اتــاق ۵ صحبت 
می کنند؛ ابــراز احساســات دارند. هــر خانمی 
کــه وارد شــود مامان شــان اســت و هــر آقایــی 
بیایــد بــرای آنهــا باباســت. دوســت دارنــد بــا 
آدم هــا معاشــرت کننــد، عاشــق بغل هســتند 
و از بازی کــردن ذوق می کننــد. ایــن بچه هــا 
همــه چیــز را درک می کننــد. بچه هــای رفیده 
خیلی مهربــان هســتند. کوچک ترین محبت 
خوشحال شــان  بی نهایــت  عشــق ورزی  و 

می کند.«

مادرانگی شبانه روزی مادریاران رفیده
از  دارد؛  پرســنل   ۶0 رفیــده  شــیرخوارگاه 
نیروهای خدماتی گرفته تا مســئوالن اتاق شیر 
و خشک شویی، همچنین پرستاران، بهیاران 
و پزشــکانی که با مجموعه همــکاری می کنند. 
البتــه بیشــتر ســختی کار در شــیرخوارگاه روی 
شــیرخوارگاه  در  اســت.  مادریــاران  دوش 
رفیــده 33 مادریــار حضــور دارند که بــه صورت 
24ســاعت شــیفت و 48ســاعت اســتراحت، 
فعالیــت می کننــد: »قبــال هــر اتــاق یــک مــادر 
داشــت؛ االن ولــی هــر اتــاق دو مادریــار دارد. 
پوشک هایشان خیلی ســریع عوض می شود؛ 
لباس هــای لک شــده و کثیف بر تــن بچه های 
رفیــده نمی مانــد و ملحفه هــای تخت هــا هــم 
مرتــب عــوض می شــود تــا محیــط زندگــی آنها 
تمیز و مرتب باشد.« هر آنچه که یک مادر برای 
نــوزاد یا کودکــش در طــول روز انجــام می دهد، 
مادریــاران رفیــده بــرای چندین کــودک رفیده 
انجــام می دهند؛ با عشــق. » قطعا 24 ســاعت 
کار مداوم در این شــرایط سختی های خودش 
را دارد. مــا در طــول 24 ســاعت شــیفت، فقــط 
سه ساعت فرصت اســتراحت در خواب شبانه 
داریم کــه آن هم معموال به رســیدگی به بچه ها 
می گذرد. مســئولیت مادریار خیلی زیاد است، 
حتی در طول شــب هم نگران این هســتیم که 
بچــه ای تــب نداشــته باشــد و خدایــی نکــرده 

تشنج نکند یا مشکل دیگری به وجود نیاید.«

خبر3

معلولیت جزئی از زندگی شان شده 
و بیشترشان درکی از نقصی که در 

وجودشان هست، ندارند. »محبت 
را اما خوب درک می کنند. بیشتر از 
نیازهای روزمره مثل غذا و لباس و 

، به آغوش مهربان نیاز  پوشک تمیز
 دارند که مادریاران به آنها 

هدیه می دهند.«

نام مادر در  »شیرخوارگاه رفیده« با عشق گره خورده است

میم مثل مهر مثل مادریار

دلمانبرایبچههاتنگمیشود
کار در رفیــده یک پیش نیاز مهم می طلبد؛ عشــق سرشــار بــه بچه هایی که 
به خواســت خدا اینگونه پــا به این دنیــا گذاشــته اند. »من از بــودن کنار این 
بچه هــا از انرژی سرشــار می شــوم. در این مــدت خیلی از مشــکالت زندگی ام 
حــل شــده؛ مشــکالت مــادی منظــورم نیســت. چــون هــر کار دیگــری خارج 
. با  از ایــن مجموعه هم همیــن میزان دســتمزد را به مــن می دهد، نه بیشــتر
این حال، گره های زندگی ام در این مدت باز شــده و احســاس خوشایندی از 

بودن کنار آنها دارم.
شــاید هر کســی دلش را نداشــته باشــد که شــرایط بچه های کم سن وســال 
معلول را در شــیرخوارگاه ها ببیند. برای بسیاری از مردم دیدن این صحنه ها 
اذیت کننــده اســت، ولــی مادرانی هســتند کــه مادرانگی شــان را با عشــق نثار 
آنها می کنند. »روزهای اول وقتی فیلم های مجموعه را به فرزند بزرگم نشــان 
مــی دادم، احســاس خوبی نداشــت. ولــی کم کم او هــم عالقه مند شــده که از 
بچه های رفیده بیشــتر برایش تعریف کنم و گفته دوســت دارد از نزدیک آنها 
را ببینــد؛ چنــد بــاری هــم پول هایــش را جمع کــرده تا برایشــان اســباب بازی 

بخرد.«
عشــق مادرانــه بــه کــودکان رفیــده، نــورش را از خــدا می گیــرد و بــه زندگــی 
مادریــاران برمی گردانــد؛ »شــکرگزارتر شــده ام و بــرای همیــن هــم خــدا ایــن 
تــوان را به مــن داده کــه بتوانم بــا انرژی تــر در کنارشــان باشــم. نه فقــط من، 
بلکــه همــه مادریــاران رفیــده بعــد از شــیفت ها می گوینــد وقتــی یــک روز 

نمی بینیم شان،دل مان برای بچه ها تنگ می شود.«


