عنوان طرح :تدوین خالصه سیاستی برای پیشگیری از پشت سر نهادن ( جاماندگی ) افراد دارای
ناتوانی در اپیدیمی ها و اوژانسها
Enhancement of emergency preparedness and management including covid 19
for PWD

ما در دوران کوید  19تجربیات و شواهدی را در کشورهای مختلف دنیا حتی در کشور های با درامد باال داریم که
افراد آسیب پذیر خصوصا افراد دارای ناتوانی بیش از بقیه آسیب می بینند ,و حتی در بسیاری از موارد پشت سر
گذاشته می شوند  .این افراد هم از جهت کوموربیدیتی که دارند شانس مرگ و میر باالتری نسبت به سایر افراد
جامعه دارند و هم به واسطه محدودیتهایشان نسبت به جامعه عمومی ،دسترسی کمتری به خدمات دارند و
حتی اجرای طرح فاصله اجتماعی برای این گروه به طور قابل توجهی نسبت به سایرین دشوارتر می باشد .در
حقیقت اتفاقاتی ناگواری که در کوید  19افتاده است این است که تاثیر آن روی این افراد به طور چشم گیری
بیشتر از سایرین می باشد و با وجود تالشهایی که شده به بسیاری از نیازهای این افراد توجه خاصی نشده و به
تبع آن پاسخ داده نشده است  .این طرح بژوهشی دارای سه بخش عمده است که با توجه به تامین منابع می
توان بخشهای مختلف طرح را در قالب فازهای زیر اجرا نمود :
 -1پیشنهاد یک پیمایش ملی است که بین  1000تا  1500نمونه را خواهد داشت که با استفاده از اپلیکیشن
و تبلت انجام می گیرد بررسی که که این افراد در این اپیدمی چه مسائلی را به طور خاص در خصوص
فاصله گذاری اجتماعی تجربه کردند که همزیستی آنها را با کوید  19دچار مشکل کرده است .و بعد
سطح وضعیت اقتصادی – اجتماعی و بیماری های زمینه ای آنها را سنجید و در پیمایش ما یک نیاز از
جامعه افراد دارای ناتوانی را سنجید  .مبلغ مورد نیاز  :بین  170تا  200میلیون

 -2بعد از سنجش نیازها در فاز اول یک تحلیل سیاستی روی آن انجام می دهیم و با یک مطالعه کیفی می
بینیم که چه موانعی وجود دارد و چه گزینه های سیاستی را می توان پیشنهاد کرد که در این زمینه باید
از نظر صاحبنظران و نمایندگان جامعه هدف استفاده کرد  .مبلغ مورد نیاز  50:میلیون
 -3با اجرای یک طرح پایلوت و امکان سنجی در خصوص اجرای آن مورد بررسی قرار می گیرد  .مبلغ مورد
نیاز :بین  50تا  70میلیون
که به نظر می رسد در صورت اجرا بسیار کار نو و ارزشمند  ،انسان دوستانه و قابل ارائه در مجامع مطرح
علمی خواهد بود .

