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سهشنبهها با

سرزده
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چند نکته کلیــدی درباره خانههای
سالمندان خراسانرضوی
 41مـ ــرکـ ــز شـ ــبـ ــان ـ ـهروزی
نگهداری سالمندان در استان
وجــود دارد که  21مرکز آن ،در
مشهد واقــع شده است.
 1453ســالــمــنــد در مــراکــز
شــبــان ـهروزی اســتــان نگهداری
میشوند که از این تعداد616 ،
سالمند در مراکز مشهد ساکن
هستند.
تـ ــعـ ــداد مـ ــراکـ ــز ن ــگ ــه ــداری
پـ ـ ــارهوقـ ـ ــت سـ ــالـ ــمـ ــنـ ــدان در
اســتــان ،چهار مرکز اســت که از
 159سالمند بــه ص ــورت پــاره
وقت نگهداری میکنند.
تعرفه هزینه ماهانه تعیین
شـــده تــوســط هــیــئ ـتدولــت که
مورد تایید بهزیستی است ،برای
نگهداری هر سالمند در مراکز
درجه ،1یکمیلیون و  260هزار
تومان و در مراکز درجــه ،2یک
میلیون و  160هزار تومان.
م ـ ــراک ـ ــز درجــــــــــه ،1ش ــام ــل
اتا قهایی با تختهای محدود و
خدماتی مثل خــدمــات پزشکی،
روان ش ــن ــاس ــی ،مــراقــبــتــی،
بهداشتی و تفریحی است .مراکز
درجــه ،2شامل اتاقهای 6تخته
با خدمات معمولی اســت .هرچه
تــعــداد تــخـتهــای اتــاقهــا کمتر
شــود و خــدمــات افــزایــش یابد،
هزینه ماهانه بیشتر میشود.
کـف هزینـه ماهانـه مراکـز
ِ
نگهـداری سـالمند در مشـهد
یکمیلیـون و  160هـزار تومـان
سـقف هزینـه ماهانـه ،یـک
و
ِ
میلیـون و  800هـزار تومـان
اسـت .منتهـا در برخـی مراکـز
کـه سـوئیتهای خصوصـی و
خدمـات ویـژهای توسـط خانـواده
درخواسـت میشـود ،مبالـغ
باالتـری تـا چهـار میلیـون تومـان
هـم ،دریافـت میشـود.

ذرهبیـــن «سرزده» بر  2مرکز نگهداری سالخوردگان مشهد

سیمایخسته
خانههای سالمندان
گزارش :محمدبهبودینیا

چه بخواهیم و چه نخواهیم ،عدهای هستند که بنابر یکسری دالیل ،مادر
و پدر سالمند خود را به خانههای سالمندان میسپارند« .سرزده» امروز،
بازدید بدون خبر قبلی از دو خانه سالمندان ،یکی در نقطه برخوردار شهر

خانه سالمندان ،بدون رمپ و
آسانسور و تهویــه مناسب!
اولیــن مرکزی کــه به همــراه «مســعود فیروزی»
معاون امور تــوان بخشــی اداره کل بهزیســتی
خراســان رضــوی بــه آن ســر میزنیــم ،یــک
ِ
مســاحت باال ،در یک نقطه
ساختمان دوطبقه با
برخوردار شــهر اســت .هرچند بــه دنبــال گپ و
ســالمندان حاضــر در این
گفت بــا خانوادههای
ِ
مرکــز هســتیم تــا گالیههــای احتمالی شــان را
بشــنویم؛ اما بــا چنــد ســالمندی کــه در یکی از
طبقــات هســتند ،همــکالم میشــویم .یکــی از
سالمندان که روی ویلچر نشســته و از نظر تکلم و
هوشــیاری ،وضعیت بهتــری دارد میگوید« :در
ایــن طبقه نور آفتــاب از چند پنجره که همســطح
حیاط اســت ،به داخل میتابد و فضای مناسبی
بــرای نشســتن و راه رفتــن وجــود دارد اما حیف
که هیــچ رمپ و گذرگاهــی برای این کــه بتوانیم
خودمان را راحت و بیمشکل به حیاط برسانیم،
وجود ندارد .تنها مسیر دسترسی ،چند پله است
که باید با سختی خودمان را باال یا پایین بکشیم.
ضمن این که کل ســاختمان هم آسانســور ندارد
و دیگر دوســتان بــرای بــاال و پایین رفتــن ،اذیت
میشوند ».جالب این که تنها رمپی که برای رفت
و آمد از طبقه باال هم در نظر گرفته شده ،چوبی و
سست است و یکی از تختههایش کامال جدا شده
و هر لحظه امکان وقوع حادثــهای میرود .رمپی
که سالمندان میگویند دوهفته است این شکلی
ِ
سالمند دیگری،
است و فکری برایش نشده است.
آرام گالیــه میکنــد« :همان طــور که خودتــــان
هم االن متوجه هســتید ،آشــپزخانه مرکز ،تهویه
مناسبی ندارد و مدام همهجا بوی غذا میپیچد و
آزارمان میدهد»...

نـــگـــهـــداری
ه ــم ــه مــــراکــــز
ِ
ســالــمــنــدان ،تــوســط بهزیستی
موظف به ارائه خدمات به تعداد
مشخصی سالمندِ مجهولالهویه
بـ ــه ش ــک ــل رایـ ــگـ ــان هــســتــنــد.
کمکهزینه پرداختی بهزیستی
بــه مــراکــز ســالــمــنــدان ب ــرای هر
سالمند مجهول الهویه ،در مراکز
درجــه 924 ،1هزار تومان و در
مراکز درجه 855 ،2هزار تومان
است.
ک ــم ــک ه ــزی ــن ــه پ ــرداخ ــت ــی
بــهــزیــســتــی بــــــرای ن ــگ ــه ــداری
سالمندان خــانــوادههــای دارای
ِ
ش ــرای ــط خـ ــاص (واجـــــد شــرایــط
دریافت یارانه ،نداشتن خانواده
موثر ،تحت پوشش سازمانهای
حــمــایــتــی) در م ــراک ــز درجـ ــه،1
 770هــزارتــومــان و در مــراکــز
درجه 700 ،2هزارتومان است
و بقیه هزینه ماهانه تــا قیمت
تعیین ش ــده را خ ــان ــواده باید
پرداخت کند.
تعداد شکایاتی که از خانههای
سالمندان ،توسط خانوادهها در
ســامــانـه بهزیستی ثــبــت شــده،
در شـ ــش م ـ ــاه اول س ـ ــال98
 15مورد بوده است .شایعترین
شکایات هم مربوط به افزایش
هزینه هــا ،بـهواســطــه افزایش
هزینه پوشک و داروی مصرفی
ســالــمــنــدان اسـ ــت ک ــه نتیجه
تورمهای اخیر است.
ادارهکـ ــل بهزیستی اســتــان،
 42بـــــــــازرس و کـــارشـــنـــاس
نــاظــر بـــرای نــظــارت بــر عملکرد
خ ــانـ ـهه ــای س ــال ــم ــن ــدان دارد
کــه در شــش مــاه اول ســال 98
 110بازرسی انجام دادهاند که
برخی بــه تذکر و بــرخــورد منجر
شده است.

و دیگری در نقطه کمبرخوردار ،بههمراه معاون امور توان بخشی اداره کل
خروار
بهزیستی استان برای رصد شرایــط این دو خانه که میتواند مشتی از
ِ
خانههای سالمندان شهر باشد ،است .با ما همراه باشید.

وقتــی دلیــل بیتوجهــی بــه استانداردســازی
ســاختمان را از مســئول مرکــز میپرســم ،میگویــد:
«ایــن مرکــز دو طبقــه دارد و در طبقــه پاییــن مــردان و در
طبقــه بــاال ،زنــان ســالخورده نگهــداری میشــوند و بــه
دلیــل این کــه ســالمندان بیــن طبقــات رفــت و آمــد زیادی
ندارنــد ،نیــاز بــه وجــود آسانســور احســاس نمیشــود.
زمانــی هــم کــه ســالمندان بخواهنــد از فضــای حیــاط
اســتفاده کننــد ،پرســتاران مــا آ نهــا را تــا رســیدن بــه
حیــاط همراهــی میکننــد و امــکان ایجــاد رمــپ هــم،
در ایــن بخــش از ســاختمان ،نیســت ».وی دربــاره ایجــاد
آشــپزخانه بــه دلیــل کمبــود فضــــا در همــان فضایــی
کــه ســالمندان نگهــداری میشــوند نیــز میگویــد:
«آشــپزخانه مــا ،سیســتم تهویــه دارد ،منتهــا بــه نظــر مــن
بــوی غــذا باعــث تحریــک سیســتم عصبــی ســالمندان
میشــود و بــه همیــن دلیــل رغبتشــان بــه خــوردن غــذا
بیشــتر میشــود».
معاون امور توان بخشـی اداره کل بهزیسـتی خراسان
رضـوی دربـاره استانداردسـازی ایـن مراکـز ،توضیـح
میدهـد« :زمانـی کـه افـراد قصـد ایجـاد مرکـز نگهـداری
از سـالمندان را دارنـد ،کارشناسـان مـا ضمـن بررسـی
موضـوع ،مـدارک مربـوط بـه اسـتحکام بنـا و تاییدیـه نظام
مهندسـی را از مسـئوالن مرکـز درخواسـت میکننـد
بـودن تمامـی اسـتانداردها
و سـاختمان بـه لحـاظ دارا
ِ
بررسـی میشـود .در عینحـال ،یـک سـال اسـت کـه
قوانینـی در زمینـه مناسبسـازی سـاختمان مراکـز
در دسـتور کار قـرار داده ایـم و مهـم اسـت مراکـز،
دسـتورالعمل جدیـد فعلـی را اجـرا کننـد .دربـاره ایـن
مرکز هـم اصالحـات الزم انجام شـده و مـوارد باقـی مانده
نیـز در آینـده نزدیـک بایـد انجـام شـود .مـا طـی امسـال،
بهرغـم ایـن کـه تعطیلـی یـک مرکـز چنـدان آسـان نیسـت،
اما چـون هیـچ تعارفی بـا متخلفـان نداریم ،سـه مرکـز را به
دلیـل تخلفـات اینچنینـی تعطیـل کردیـم».

شایعه قرصهای آرامبخش اجباری ،واقعیت دارد؟
خانــواده دیگری ادعــا و گالیــه میکنند« :مســئوالن مراکــز نگهداری
سالمندان برای راحتتر بودن خودشان ،دایم به سالمندان قرص خواب
و آرام بخش به شــکل اجباری میدهند تا بخوابنــد و تجویز این قرصها
بدون هیچ نظارتــی و بیتوجه بــه عواقب و تبعاتش انجام میشــود .چه
کسی پاسخ گوست؟»

ساکنان خانههای سالمندان ،از خدمات
روانشناسی و تفریحی برخوردارند؟
صحبت کردن ،وقت گذاشــتن و برقراری ارتباط عاطفی با افراد مســن
در کنار بهرهمند بودن مداوم از خدمات پزشــکی و روان شناسی ،خیلی
مهم است اما مشغلههای کاری و شخصی ،ممکن است باعث شود خیلی
هایمان نتوانیم برای سالمند خانواده مان وقت کافی بگذاریم و تنهایی
و بی همزبانــی و بیماریهای گوناگون ،باعث بروز عالیم افســردگی در
شخص شــود .روی همین حســاب ،به فکر میافتیم فرد سالخورده را به
خانههای سالمندان بسپاریــــم تا از چنین شــرایطی برخوردار شود .اما
آیا این اتفاق میافتد؟
مسئول مرکزی که در آن حضور داریــم ،میگوید« :ما
در این مرکز روان شناس ،کاردرمانگر ،فیزیوتراپ ،پزشک
متخصص اعصاب و روان و پزشک متخصص و عمومی داریم
که بر سالمت جسمانی و روانی سالمندان ساکن در این
جا نظارت دارند .ضمن این که همه مراکز ،بسته به میزان
امکاناتی که دارند ،برنامههای سرگرمی و تفریحی متنوعی
به مناسبتهای مختلف برای سالمندان اجرا میکنند که
شامل برنامههای مذهبی ،زیارت حرم مطهر امام رضا(ع)،
طبیعت گردی و گشت و گذار خارج از مرکز است .خیلی وقت
ها ،دانشجویان و هنرمندان و مدیرکل بهزیستی استان هم در
برگزاری این برنامهها حضوری فعال دارند».

فیروزی در این باره میگوید« :ما منکر تخلفات اینچنینی
نیســتیم و ممکن اســت تخلفی دور از چشــم ما در ایــن مراکز
اتفاق بیفتد ،اما تاکید میکنم در تمامی خانههای سالمندان،
تیم پزشــکی حضور دارند و داروهای تجویزی به تایید پزشک
میرســد .ضمن این که بعضی خانوادههــا در آخرین مراحل
بیمــاری و از کارافتادگــی ،ســالمندان شــان را به ایــن مراکز
میآورنــد و بایــد شرایطشــان مدیریــت شــود .منتهــا از همه
خانوادهها میخواهم در صورت مشاهده شرایط غیرطبیعی
در وضعیت جسمی سالمندشان ،شکایت شــان را با بازرسی
بهزیستی مطرح کنند تا به شکل دقیق پیگیری شود».

به دلیل تورمهای اخیر،
کیفیت غذای خانههای
سالمندان کاهش یافته؟
خانــواد های کــه سالمندشــان در یکــی
از خانههــای ســالمندان مشــهد نگهــداری
میشــود ،ادعــــا میکنند« :به دلیــل تورم و
گرانیهای اخیر ،برخــی از مراکز نگهداری
سالمندان مشهد ،گوشت را از برنامه غذایی
شــان حذف کــرده و کیفیت غــذا را تا حدی
پاییــن آوردهاند که ســالمندان دیگر تمایلی
به خوردن غذا ندارند .ما خواســتار بررســی
دقیق این مسئله ،توسط مسئوالن بهزیستی
هستیم».

مســئول مرک ِز برخــورداری که
در آن هستیم ،در پاسخ به این ادعا
میگوید« :ما بهرغم تمام مشکالت
مالــی ،تغییری در کیفیــت غذایی
مان نداشــته ایم و خانــواده من که
کنارم مشــغول بــه کارنــد ،روزانه
از همیــن غذایــی میخورنــد کــه
ســالمندان میل میکننــد .ضمن
این که ما حتی منــوی غذایی مان
را هم تغییر نداده ایــم و طبق روال
قبل در حال ارائه خدمات هستیم.
طبیعتــا در چنین شــرایطی ،دیگر
ســود و منفعتــی متوجه مــا و دیگر
خانههــای ســالمندان نیســت اما
گاهــی ســود مالــی اولویــت اول
نیست .ما حاضریم از سود خودمان
صرف نظــر کنیم امــا کیفیت غذا و
رضایت سالمندان حفظ شود».
«مــــســــعــــود فـــــیـــــروزی»
مــعــاون امــور تــوان بــخــشــی اداره
کل بهزیستی استان هم در این
بــاره میگوید« :در هر مرکز یک
مسئول فنی حضور دارد که روزانه
مـــوارد ایــن چنینی را بــررســی و
رصــد و گــزارش آن را به ما اعالم
میکند .و طبیعتا در صورت وجود
هرگونه تخلف ،با متخلفان برخورد
مـیشــود .منتها تا امـــروز ،خبر و
گــزارش و گالیهای در این زمینه
نداشتیم».

اما و اگرهای نگهداری از سالمندان مجهولالهویه
در دومیــن مقصدمان کــه یک خانــه ســالمندان در منطقه کمبرخوردار شــهر اســت ،متوجه میشــوم تعداد زیادی ســالمند
مجهولالهویه در این جا نگهداری میشوند.
فیـروزی در ایـن بـاره توضیـح میدهـد« :مجهـول الهویههـا،
سـالمندانی هسـتند کـه بـه دالیـل و شـکلهای مختلـف ،رهـــا
شـد هاند و بـرای نگهـداری و مراقبـت ،در مراکـز مختلـف شـهر،
تقسـیم میشـوند .طبـق مقـررات سـازمان بهزیسـتی کشـور،
هـر مرکـز بایـد برابـر بـا  10درصـد ظرفیـت اش از سـالمندان
مجهولالهویـه پذیرایـی کنـد امـا در حـال حاضـر بـه دلیـل افزایش
ِ
درصد ظرفیت
تعداد این عزیزان ،برخی مراکز خیلی بیشتر از 10
شـان را پذیرفتهانـد .سـالهای قبـل ،در عـوض نگهـداری رایـگان
از ایـن افـراد ،خانههـای سـالمندان از معافیـت مالیاتـی برخـوردار
میشـدند امـا سـال  85مجلـس شـورای اسلامی ایـن معافیـت را
حـذف کـرد و ایـن سـالها ،مراکـز براسـاس تعامل بـا بهزیسـتی ،از
سـالمندان مجهـول الهویـه نگهـداری میکنـد».

مسئول مرکز هم ادامه میدهد:
«بهزیستی بابت نگهداری از هر
سالمند مجهول الهویه ،ماهانه
 926هــــزار تــومــان بــه مــا کمک
هــزیــنــه مـــیدهـــد .از ایـــن پ ــول،
400هزارتومان ماهانه خرج پوشک
میشود و میماند 500هزارتومان
برای هزینه اجاره و بهداشت و غذا
و دارو و ...حاال ما چطور باید با این
مبالغ کنار بیاییم و مدیریت کنیم،
خدا میداند .همه اینها هم به دلیل
کمبود بودجه بهزیستی است».

