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عکس :سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گزارش «ایران» از مراکز آموزش وکارآفرینی نابینایان

نابینایان در رؤیای استخدام پیر می شوند
محدثه جعفری

خبرنگار

ëëبودجهکافیبرایکارآفرینینداریم
سعید آذرخوش ،مسئول بخش آموزش
توگو
نابینایان فرهنگسرای بهمن در گف 
بــا توانــش از دغدغههــای ایــن گــروه
معلولیتــی میگوید« :ســال  1379کانون
نابینایان در فرهنگســرای بهمن تأسیس
شد و مسئولیت اداره آن برعهده نابینایان
و کم بینایان قرار گرفت.
کالسهایــی کــه در کانــون نابینایــان
فرهنگسرای بهمن برگزار میشود شامل
قالیبافــی ،بافتنــی ،کامپیوتر ،خــط بریل،
تحــرک و جهــت یابــی ،پیانو ،ســلفژ ،نی،
مروارید بافی و فرشینه است ،در تابستان
ســال  97آمــوزش آشــپزی را هم بــه این
مجموعهکالسهامیافزاییم.
با اینکه کالسهای ما رایگان اســت اما به
نســبت جمعیت نابینا و کم بینای استان
تهــران مراجعهکننــده کــم اســت .بــرای
ترغیب افراد جهت حضور در فرهنگسرا و
ایجاد فضایی فعال درکنار این کالسهای
آموزشــی کتابخانهای را هم ایجاد کردیم
بــا چندیــن هــزار جلــد کتــاب صوتــی که
بهصورت رایگان در اختیــار نابینایان قرار
میگیرد.
نابینایان جزو گــروه تحصیلکرده جامعه
محســوب میشــوند امــا از فعالیتهــای
فنــی و حرفهای محروم هســتند یا ســعی
نکردنــد آن را آمــوزش ببیننــد .هســتند
نابینایانی با تحصیالت کارشناســی ارشد
که حتــی نمیتواننــد یک پیــچ را ببندند.
این شــهروندان نیاز دارند آموزش ببینند
تا بتوانند نیازهــای روزمره خود را برطرف
سازند».
صحبتهایش را قطع کردم و پرســیدم:
اغلــب ایــن آموزشهــا بــرای انجــام
فعالیتهــای روزمــره زندگــی اســت آیــا
آموزشهایــی کــه منجر به کســب و کار و
در انتهــا درآمد باشــد هم داریــد؟ «خیر!
ما بودجه کافی برای کارگاههای آموزشی،
روانشناســی و البتــه کارآفرینــی نداریــم.
کالسهای ما بــرای فعالیتهای روزمره
زندگی اســت امــا همیــن آموزشها هم
کــه مــورد نیــاز بیشــتر نابینایــان اســت با
اســتقبال خوبی روبهرو نشده است .یکی
از علــل این موضوع  ،ناآگاهی این گروه از
کالسها و خود مجموعه است ،ما  17الی
18ســال اســت که در فرهنگسرای بهمن
کالسهــای خــود را برگــزار میکنیــم اما
هســتند افرادی که هنوز از این فعالیتها
آگاهی ندارد.
از دیگر علتهای مراجعات کم و پراکنده
سختی راه و مکانی اســت که کانون در آن
واقع شــده اســت .نابینایان که در شــرق و
غرب و حتی شمال تهران زندگی میکنند
نمیتوانند براحتی به جنوب تهران ســفر
کننــد و از امکانــات فرهنگســرا بهرهمنــد
شــوند .تردد برای نابینایان ســخت است

و ترجیــح میدهنــد از ایــن آموزشهــا
صــرف نظر کننــد تا اینکه جان خــود را در
خیابانهای نا امن از لحاظ مناسبسازی
به خطر اندازند.
نیازهــای این گروه از معلــوالن هنوز دیده
نشــده اســت ،هســتند افــرادی کــه بــر اثر
بیماریهای پیش رونده چشمی ،دیابت،
فشــار خون و حوادث در ســنین بــاال دچار
نابینایی میشــوند و باید زندگی به سبک
نابینایــی را آموزش ببیننــد .از کالسهای
روانشناسی و مشاوره گرفته تا آموزشهای
ویژه نابینایان برای اینکه بتوانند خودشان
را با شــرایط جدید وفــق داده و یاد بگیرند
بــا وجود نابینایــی چطور به زندگــی ادامه
دهند .متأسفانه ســازمان بهزیستی هیچ
برنامهای برای این گروه از جامعه ندارد تا
فرد آماده زندگی ،با شرایط جدید شود».
یکاششرایطظاهریدرتواناییباطنی
ëëا 
تأثیرنداشتهباشد
با پیگیریهای مستمر به مرکز توانبخشی
نابینایان خزانه رسیدم .مینو یثربی ،مدیر
ایــن مرکــز از فعالیتهــای فعلــی مرکــز
توانبخشی خزانه میگوید« :فعالیتهای
خزانــه در ســه بخــش بینایــی ســنجی،
بررســی وضعیت پروندههای توانبخشی
و آموزشهــای توانبخشــی بــه نابینایــان
تقسیممیشود.
در بخش اول افراد برای تعیین وضعیت
بیناییشــان بــا دریافــت نامهای از ســوی
بهزیستی به مرکز خزانه مراجعه میکنند
و بــا بررســی وضعیــت چشــم هایشــان
گواهی وضعیت بینایی دریافت میکنند.
دراین مســیر اگر تشــخیص داده شود فرد
دچار اختالالت بینایی است برای مراحل
بعدی معرفی میگردد.
بخــش دوم مربــوط بــه معلوالنــی کــه
محــل زندگیشــان اطــراف مرکــز اســت و
پرونده هایشــان بــرای رســیدگی بــه مرکز
خزانــه ارجــاع میشــود .البتــه اولویت ما
برای دریافت پرونده با نابینایان است و اگر
فرد نابینایی تمایل داشته باشد خدماتش
را از مرکــز خزانــه دریافــت کنــد میتواند
پروندهاش را به این مرکز منتقل کند.
بخش سوم خدمات توانبخشی آموزشی
است که از سنین  14تا  35سال را پوشش
میدهد اما اکنون با افزایش انجمنهای
نابینایــی ،افــراد میتوانند نیازهایشــان را
از انجمنهــای دیگــر هــم تأمیــن کننــد.
نابینایانی کــه به مرکز توانبخشــی خزانه
مراجعه میکنند در ابتدا باید نیازهایشان
را بــه مــا اعــام کننــد تــا هنــگام پذیرش
بتوانیم آنها را بدرستی راهنمایی کنیم».
وی بــا اشــاره بــه دو گــروه بــودن نابینایان
میافزاید« :یک دســته از افرادی که به ما
مراجعــه میکنند از ابتــدای زندگی نابینا
بــوده و بســیاری از دورههــا مثــل آموزش
خــط بریــل ،جهت یابــی ،انجــام کارهای
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شــخصی ،فراگیــری ارتباطــات اجتماعی
را در مدرســه دیدهاند .این افراد به بایدها
و شــایدهای ابتدایی نیازی ندارند .دســته
بعــدی دیرنابینایــان هســتند کــه بــر اثــر
تصــادف ،بیماریهــای زمینــهای مثــل
دیابت ،فشــار خون و ...در سنین باال دچار
نابینایی شدند این دسته در ابتدای ورود به
مرکز به کالسهای مشــاوره ،مهارتهای
زندگی ،جهتیابی و ...نیاز دارند.
درایــن بخــش مشــاوران مرکــز بــه افــراد
پیشــنهاد میدهنــد درحــال حاضــر چــه
کالسهایــی بــرای آنهــا مفیــد اســت.
بهعنــوان مثال کالس ســرود را پیشــنهاد
میکنند و فرد نابینا با قرار گرفتن درچنین
فضایــی میتوانــد بــا نابینایــی و شــرایط
کنونی زندگیاش تطبیق پیدا کند.
آموزشهــای مهــارت زندگــی در رأس
توانبخشــی قرار دارد ،بخــش دوم تحرک
و جهتیابــی و بریــل آمــوزی اســت.
ایــن کالسهــا بهصــورت فصلــی بــرای
مراجعهکنندگانبرگزارمیشود.
کالسها بهصورت فصلی است چرا که در
تابستانتعدادمراجعهکنندهبرایشرکت
در دورههای آموزشی بیشتر از دیگر فصول
است .استقبال نکردن در فصلهای دیگر
ســال دالیلی همچون شرایط جوی ،آب و
هــوا ،آلودگــی و نامناســب بــودن ســطح
خیابانها و معابر و ...دارد».
یثربیدرپاسخبهاینکهآیامرکزتوانبخشی
خزانه سرویس تردد دارد ،میگوید« :این
مرکز سرویس هایی در غرب و شرق تهران
برای اعضایش دارد اما به هیچ وجه کفاف
نیازهای تردد افــراد را نمیدهد .اگر برای
این بخش تأمین اعتبار شود افراد بیشتری
بــرای شــرکت در کالسهــای آموزشــی
مراجعه خواهند کــرد.از دیگر کالسهای
ما آموزش آشــپزی اســت که به نابینایان
یاد میدهیم چگونه سبزی ،مرغ ،گوشت
و ...را پاک کنند تا بتوانند غذا ،ترشی ،کیک
و دیگر محصوالت غذایی را طبخ کنند.
آموزشهایی که دراین مرکز ارائه میشود
آموزشهــای مهارتهــای اولیــه زندگــی
اســت و گواهــی ارائــه نمیشــود .امــا در
گذشته این مرکز دورهای اپراتوری را برگزار
میکــرد و بعــد از پایان دوره و شــرکت در
امتحانات ســازمان فنی و حرفــهای ،افراد
گواهــی معتبــر میگرفتنــد .امــا اکنــون با
پیشــرفت نابینایــان در ســطوح علمــی و
مقاطع باالیی تحصیلی دیگر کار اپراتوری
تلفن د ر شأن و جایگاه تحصیلی نابینایان
نیست .در سازمانها نیز این بخش کمتر و
کمرنگتر شده است.
مــا نمیتوانیــم بــه نابینایــی کــه دکترای
علوم سیاسی دارد بگوییم به کار اپراتوری
تلفن مشــغول شــود .این افراد با شــرکت
در آزمونهــای اســتخدامی بایــد بتواننــد
جایگاهی را که حقشان است و متناسب با
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مهارت هایشان کسب کنند.
بــرای اینکه افــراد نابینا بتواننــد کارآفرین
باشــند ابتــدا بایــد برخــی از رشــتهها را
برایشــان مناسبسازی کنیم تا با آموزش
و فراگیــری آن حرفــه بتوانــد کاری را
حداقــل بــرای خــودش دســت و پــا کند.
حرکتهایــی در حال انجام اســت اما اگر
همکاری بین بخشــی نباشــد افــراد نابینا
همچنــان بــا تحصیــات پشــت درهــای
اســتخدام میایســتند و آمار بیکاریشان
سربه فلک میکشد .مشکالت استخدامی
این گروه باید در ابعاد وســیع تری بررسی
و مشــخص شــود چــرا در مصاحبههــای
استخدامی ،نابینایان جای کمتری دارند.
بایــد در برخــی از بخشهای اســتخدامی
بازنگــری صــورت گیرد و شــرایط ظاهری
افراد در توانایی باطنیشان تأثیر نگذارد».
ëëایستگاه سومشبکه تشکلهای نابینایان
کشور
در قــدم بعــدی ســری بــه انجمنهــای
توگویی
مــردم نهاد نابینایان زدیــم و گف 
را بــا مدیــر شــبکه تشــکلهای نابینایــان
«چاووش» انجام دادیم .ســهیل معینی
در پاســخ بــه اینکــه شــرایط آموزشــی
نابینایان چگونه اســت ،میگوید« :امروزه
به علت پیچیدگی مشــاغل ،افــراد نیاز به
تخصص و مهارتهای خاص دارند .یکی
از مسیرهای فراگیری این مهارتها ،مراکز
آمــوزش عالــی اســت بــه این صــورت که
افراد در رشتههای مختلف تخصصهایی
را آمــوزش میبیننــد و بــه فراخــور رشــته
تحصیلــی وارد بازار کار میشــوند .مســیر
دیگــر آمــوزش ،آموزشهــای کاربــردی
است؛ دراین روش ،فرد رشته خاص فنی
را انتخــاب و ریز و درشــت این حرفه را یاد
میگیرد .این روش آموزشی کوتاهتر و البته
عملیتر از آموزشهای دانشگاهی است و
فرد را زودتر آماده بازار کار میکند.
روش دیگــر آمــوزش از طریــق ســازمان
فنــی و حرفــهای بــه افــراد ارائه میشــود
بهعنوانمثال اگر فردیبخواهدلوله کشی
یــا آرایشــگری بیامــوزد ،بــا حضــور در
کالسهای فنی و حرفهای و گذراندن این
دورههــا میتوانــد آموزشهــای الزم را در
زمان کوتاه تری دریافت کند.
اینجاســت که سهم افراد معلول مغفول
مانــده اســت .ســازمان آمــوزش فنــی و
حرفهای در ســالهای اولیه نمیپذیرفت
که افــراد دارای معلولیت هم جزو همان
شــهروندان جویــای کار هســتند و بایــد
مهارتهایــی را فرابگیرند .بــا رایزنیهای
مختلــف از دهه  80به بعد ســازمان فنی
و حرفــهای پذیرفت با همکاری ســازمان
بهزیســتی وارد ایــن عرصه و آمــوزش به
افرا د دارای معلولیت شود».
سؤالی که دراین لحظه ذهنم را درگیر کرده
این است که تا قبل از سال  1380معلوالن
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ایــن آموزشهــا را کجا فــرا میگرفتند که
معینــی در جوابــم میگوید« :در گذشــته
ســازمان بهزیســتی برای ایجاد اشــتغال،
آموزشهایــی را بــه افــراد ارائــه مــیداد.
بهعنــوان مثال بــرای نابینایــان دورههای
اپراتــوری تلفــن را گذاشــتند .فــرد دارای
مشکل بینایی با گذراندن دوره چند ماهه
کار اپراتوری را آمــوزش میدید و بهعلت
نیاز بازار آن دوره جذب کار میشد.
در دورههــای قبلتــر نیــز آموزشهایــی
برای تولید صنایع دســتی به افــراد دارای
معلولیت داده میشــد .معلــوالن هم با
فراگیری صنایعــی همچون حصیربافی،
گلیــم بافــی ،قالیبافــی ،مرواریــد دوزی،
ســاخت عروسک و هنرهایی از این دست
میتوانســت مختصــر درآمــدی داشــته
باشد .اما این درآمدها ثابت نبودند و فرد
نمیتوانســت با اتکا بــه آن زندگی خود را
بچرخاند.
آموزشهــای فنــی و حرفــهای طبــق
قانــون حــق هر فــرد معلــول اســت و اگر
بخواهیــم همــه ایــن کارهــا را بــر دوش
بهزیســتی بگذاریم بیانصافی است چرا
که بهزیســتی سازمان خدماتی -حمایتی
اســت و توان آموزشهای فنی و حرفهای
ندارد».
اینکارشناسنابینایانمیافزاید«:وظیفه
ســازمان بهزیســتی ارائــه تســهیالت بــه
معلــوالن و ایجــاد شــرایط حمایتــی از
ســازمان فنــی و حرفــهای اســت چــرا کــه
برخــی از آموزشهــا باید بــرای معلوالن
مناسبســازی شود و این امر در تخصص
بهزیستیاست.
این سازمان کارشناسانی دارد که میتوانند
رونــد آموزش بــه فرد معلول بــا توجه به
شــرایط جســمانی که دارد را بــرای مربی
تشریح کرده و راهکارهای عملیاتی شدن
آن را ارائــه دهــد امــا آمــوزش برعهــده
سازمان فنی و حرفهای است.
وضعیــت فعلــی آمــوزش معلــوالن
مناســب نیســت و تاکنــون افــراد معلول
نتوانســتند از نظام جامعی برای آموزش
فنــی و حرفــهای برخــوردار باشــند .بــه
همیــن جهت در قانون حمایت از حقوق
معلــوالن کــه در ســالجاری تصویــب و
بــه دســتگاههای اجرایــی ابالغ شــد ،این
موضوع را پیشبینی کردیم.
دولت مکلف است از طریق آموزشهای
فنــی و حرفــهای ،آموزشهایــی را بــه
معلــوالن ارائــه دهــد و این ســازمان باید
مراکز فنی و حرفهای چه به شکل عمومی
و چه خاص برای این افراد تأسیس کند.
درایــن قانــون پیشبینی شــده اســت که
نظام جامع آمــوزش فنی و حرفهای باید
آموزشهــای خاصــی را بــرای معلــوالن
و متناســب با شــرایط شــان در نظر بگیرد
بــه این شــکل که چــه مشــاغلی را باید به

بیماریهایشبکیهنابینایان
درکشورثبتمیشوند

بابررسیاجمالیدادههاییکهرویشبکهجهانیاینترنتقرار
گفت و گو دارددرمییابیمکهدرکشورهاییمانندامریکاواروپامطالعات
زیادی روی بیماریهای چشم و خصوصاًبیماریهای تحلیل
روندهشبکیهانجامشدهاستاماکمتراطالعاتیازخاورمیانهو
راضیه کباری
خبرنگار
بویژهایرانبهدستمیآیدحتیکشورهمسایهپاکستاننیزدر
این زمینه کارهایی را شروع کرده است.
این موضوع در کنار عالقه به حل بیماریهای ژنتیکی شــبکیه انگیزهای میشــود تا
دکتر«نارســیس دفتریــان» فــوق تخصص و جراح شــبکیه به همــراه دکتر «حمیده
صباغی» بینایی سنج در پژوهشی که در مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی
در بیمارســتان لبافینژاد کلید خورده است کار ثبت ملی بیماریهای تحلیل رونده
شــبکیه را آغــاز کنند .آنها در یک فراخــوان از همه کم بینایــان و نابینایانی که یکی از
اختالالت تحلیل رونده شبکیه را دارند میخواهند برای انجام معاینات کامل چشم
پزشــکی و دادن نمونه خون برای انجام آزمایش ژنتیک به این مرکز مراجعه کنند.
توگو با «ایران»
دکتر دفتریان عضو هیأت علمی پژوهشی این مرکز تحقیقات در گف 
توگو یی
از لزوم داشــتن یک رجیستری ملی بیماریهای شبکیه میگوید .با وی گف 
انجامدادیمکهمیخوانید.
ëëکارآزمایشهایژنتیکروینمونههایخوندرکجاانجاممیشود؟
ما نمونه خون بیماران را به مراکز تحقیقاتی خارج از کشور میفرستیم مدتی با یک
مرکز تحقیقاتی در هلند قرارداد داشــتیم و حدود صد نمونه خون را که نیاز داشــتند
برایشان فرستادیم آن مرکز به ازای هر بیمار  150یورو از ما میگرفت .در حال حاضر
نیــز بــا یک مرکز تحقیقاتی در بلژیک همــکاری داریم.مزیت اصلــی ارتباط با مراکز
تحقیقاتی این اســت که کارها علمی انجام میشــود چون مراکز انتفاعی برای اینکه
امورشــان بگذرد ممکن اســت دادههایی اعالم کنند که معتبر نباشــد یا به برخی از
دادهها توجه نکنند . .الزمه یک کار تحقیقاتی این است که از مراکز تحقیقاتی کمک
گرفتــه شــود ما بــه دادههای معتبــری نیاز داریــم تا بر اســاس آنها بتوانیم بــا مراکز
معتبر دنیــا در تماس باشــیم .در این پژوهش برای تعیین ژنهــای خاص بیماران
ایرانی؛ از روشــی بهنام  ngsاستفاده میکنیم .در این روش اگر ژنی که مشکل دارد در
پروفایلهایی که به کار میرود وجود داشــته باشد نتیجه آزمایش مشخص میشود
وگرنه ژن جدیدی را باید کشف کنیم که با روش پل اگزوم سکوئنس انجام میشود که
روش پر هزینه و زمانبری است .تا به حال اطالعات مربوط به ژنهای بیماران ایرانی
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مشــکل اشــتغال و آرزوی داشــتن شــغلی مناســب هرچند بــرای بســیاری از جوانان
مشــکلی بزرگ و پیچیده اســت اما این معضل برای جوانان دچار معلولیت اهمیتی
صدچندان دارد ،اگر یک جوان ســالم میتواند براحتی در هر کالسی ثبتنام کند و پا
در هر مرکز حرفــه آموزی بگذارد جوان دارای معلولیت بخصوص نابینا باید حتماً در
مراکز خاصی ثبتنام کرده و آموزشها را به شیوهای متفاوت فرابگیرد .بههمین بهانه
پیگیر مراکز حرفه آموزی نابینایان و کم بینایان شــدم .ازجست و جو میان افراد نابینا
گرفته تا ســایتهای خبری ویژه این افراد ،همه را بررســی کردم تا دریابم چه کالسها
و آموزشهایــی بــرای نابینایــان برگــزار میشــود .در اولین قــدم باید به ســراغ مراکز
حرفه آموزی نابینایان میرفتم تا ببینم پایتخت با وجود  12هزارو  500کم بینا و و نابینا
توانسته است نیازهای این قشر از معلوالن را شناسایی و امکاناتی برایشان مهیا سازد.

معلوالن آموزش دهند ،با چه معیارهایی
و همچنیــن بایــد تســهیالت آموزشــی را
هــم بــرای معلــوالن درنظر بگیرنــد .این
یعنی دولــت بایــد درآموزشهایی که به
معلوالن داده میشود سرمایهگذاری کند
چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی.
ایــن بودجــه میتوانــد در جهــت
مناسبســازی ســاختمانهای مراکــز
آمــوزش فنــی و حرفــهای ،جــذب دانش
بــرای معلــوالن از داخل و خارج از کشــور
و همچنیــن ارائــه وســایل کار خــاص در
جهت رفــع نیاز معلوالن هزینه شــود .به
طور مثال تهیه خط کشهای مخصوص
بریل ،فازمتر گویا یا صوتی و ...که میتواند
فرد نابینــا را در جهت انجام کارش ،یاری
رساند تهیه و در اختیار افراد قرار دهند».
ارائــه تجهیــزات فنــی بــه معلــوالن و
نابینایــان میتوانــد آنها را بــرای یادگیری
رشــتههای فنــی ترغیــب کنــد اما ســؤالی
کــه ایجاد میشــود آن اســت چــرا تاکنون
بهزیســتی یــا دیگــر ســازمانهای متولی
چشــم روی ایــن نیازها بســته انــد؟ مدیر
شــبکه تشــکلهای نابینایان در پاســخ به
این ســؤال میگویــد« :میتــوان به جرأت
گفت تاکنون نهادهای مرتبط با معلوالن
درایــن عرصــه ورود نکردنــد .بــه همیــن
جهت نابینایــان هنوز از آموزشهای فنی
و حرفــهای مختــص خودشــان محــروم
هســتند .وجود مراکز آموزش فنی بســیار
برای معلوالن حائزاهمیت اســت چرا که
از نظر کیفی آموزشهای ما در دانشگاهها
افــول پیــدا کــرده اســت و کارشناســان مــا
فقــط اســم کارشــناس را یدک میکشــند
امــا دانــش کافــی ندارند .بســیاری از آنها
بعــد از فارغالتحصیلــی از دانشــگاه باید
آموزشهای مکمل را دریافت کنند حتی
اگر قرار باشد پول پرداخت کنند.
بیشتر دانش آموختگان دارای معلولیت
بر این باورند که باید در دستگاههای دولتی
استخدام شوند این درحالی است که طی
این سالها سهم مراکز دولتی از استخدام
کاهش چشــمگیری پیدا کرده اســت و در
کنــار آن بحثهــای تبعیــض آمیــزی که
دستگاهها برای استخدام افراد میگذارند
هــم نابینایان را با مشــکل جــدی روبه رو
کــرده اســت .مثــاً در آزمون اســتخدامی
جدیــد که وزارت آموزش و پرورش هم در
آن قــرار دارد شــرایطی را درنظر گرفتهاند
کــه عمالً ســهمیه افــراد دارای معلولیت
ســوخت میشــود .مجموعه این شــرایط
سبب شده با وجود رشد تحصیالت افراد
دارای معلولیت ،بیکاری بیشتری گریبان
این قشر را بگیرد.
هرچند بیکاری ســبب میشــود معلوالن
به سمت کارهای فنی ســوق یابند این در
حالی اســت که متأســفانه هنوز این افراد
مهارتهــا و آموزشــهای الزم را ندیــده اند.
بهعنوان یک نابینا و فردی که سالهاست
در امور معلوالن فعال هستم هنوز شاهد
تغییــرات ملمــوس از ســوی دســتگاهها
نبودم وامیدوارم ســازمان فنی و حرفهای
به این موضوع ورود پیدا کند چرا که ما به
این دســته از آموزشهای فنی برای افراد
معلول نیاز داریم.
اشتغالنداشتنافرادنابینادالیلمختلفی
دارد که یکی از آنها مطابقت نداشتن رشته
تحصیلــی افراد با نیاز بازار کار اســت .افراد
معلــول بیشــتر جــذب رشــتههای علــوم
انسانی میشوند و ندانسته کد رشتههایی را
انتخاب میکنند که کیفیت آموزشی پایینی
دارنــد و به بــازار کار هم توجهی نمیکنند.
مگــر کشــور چقــدر لیســانس ادبیــات،
جغرافــی ،علــوم تربیتــی و ...نیــاز دارد.
جامعه پر از دانش آموختگان زبان اســت
اما باید دید چنــد درصد آنها میتوانند به
زبانی که آموزش دیدهاند صحبت کرده یا
متنی را ترجمه کنند.
نظــام آموزشــی مــا هــم بایــد به نســبت
جامعــه تغییر کنــد .افراد قبــل از تعیین
رشته ،مشاوره تحصیلی شوند تا انتخاب
رشــته بهتربا توجه به نیاز جامعه داشــته
باشند .بحث آخر نیز حمایتهای شغلی
اســت که در این زمینه سازمان بهزیستی
وظیفــه مهمــی دارد .بهعنوان مثــال اگر
فــردی در شــرکتی جــذب شــد و نیــاز بــه
وســایل کار خاص پیــدا کرد آن وســایل را
برایــش فراهم ســازد یا اگر فــرد ویلچری
بــرای حضور دردفتر کارش نیــاز به باالبر
دارد بهزیســتی باید آن وســیله را برایش
نصب کند ،هزینه تهیه این وسایل نباید بر
دوش کارفرما باشد .با ارائه این تسهیالت
میتوانیــم بخــش خصوصــی را هــم به
جذب معلوالن برای کار تشویق کنیم».
توجویمان به پایان رسید اما مکانی
جس 
را کــه بــه نابینایــان مهارتهــای کاری را
بیاموزد تا از پس آن بتوانند شــغلی ایجاد
کنندومنتظراستخدامهایدولتینباشند،
نیافتیمالبتهبسیارندنابینایانیکهباوجود
تحصیالت عالیه در دانشگاهها ،جایی در
آزمــون اســتخدامی ندارنــد و همیشــه در
حقشان اجحاف شــده است .نابینایان در
جذب و اشــتغال جــزو محرومترین گروه
معلوالنمحسوبمیشوند.

فوق تخصص و جراح شبکیه در گفتوگو با «ایران»

دکتر نارسیس دفتریان فوق تخصص و جراح شبکیه

در مرکزی ثبت نشده است به این دلیل مراکز تحقیقاتی دنیا عالقهمند هستند با ما
همکاری داشــته باشــند .حتی گزارش کردن موارد جدید ژنهای بیماریزا برای این
مراکز تحقیقاتی از لحاظ علمی اعتبار به همراه دارد.
ëëدرفراخوانازچهبیمارانیخواستهایدبامرکزتماسبگیرند؟
هر بیمار کم بینا یا نابینا با تشخیص اختالل شبکیه که قبالً به پزشک مراجعه کرده
باشــد تشــخیصی ابتدایی از بیماری خــود را میدانــد از اینرو ما از بیمــاران مبتال به
اختالل اشتار گات؛  RPکه به شب کوری معروف است دعوت کردهایم برای مشارکت
در ایــن طرح با ما تماس بگیرند.در این مرکز نمونه خون بیمار برای انجام آزمایش
ژنتیک و تعیین ژن معیوب گرفته میشود و همچنین معاینات کامل چشم پزشکی
انجام میشــود زیرا برای ثبت ملی بیماریهای شبکیه به اطالعات کامل بیمار نیاز
داریــم .همــه معاینات و آزمایشــات از جملــه کار تصویربرداری چشــم در این مرکز
بهصورت رایگان انجام میشود کار معاینه بیمار را نیز خود من انجام میدهم
ëëاینطرحپژوهشیازچهزمانیشروعشد؟
از نیمــه دوم ســال  94و تــا حاال اطالعــات حــدود  600بیمار را بهصــورت کامل ثبت
کرد هایم.
ëëظرفیتاینمرکزهمینتعدادبودهاست؟
خیر .ظرفیت کار در این مرکز بیشــتر بوده ،روزهایی ما فقط دو تا ســه مراجعهکننده
داشــتهایم ولی االن روزی  15نفر مراجعه میکنند و ظرفیت تقریباً همینقدر است
مگر اینکه مورد خاصی مراجعه کند یا بیماری از شهرســتان آمده باشــد که بیش از
ظرفیت کارش را انجام دهیم.
ëëبهبیمارانچگونهبرایحضوردرمرکزنوبتمیدهید؟
بیماران با شماره تلفن « »22795715مرکز تحقیقات تماس میگیرند و اسمشان در
نوبتمعاینهقرارمیگیردبخصوصآنهاییکهازشهرهایدورتریمیآیندبراساس
نوبتی که میگیرند مراجعه میکنند .ما بر اساس مشکلی که خود فرد اعالم میکند
او را در نوبت معاینه قرار میدهیم ولی در هنگام معاینه و آزمایش ممکن است به
تشخیصدیگریبرسیم.
ëëبرایسهولتشرکتبیماراناستانهایدوردستچهکارکردهاید؟
بــرای اینکــه بیمــاران نخواهنــد از راههــای دور بــه تهــران بیاینــد تعــدادی از مراکــز
شهرســتانها هــم برای انجام این کار تعیین شــدهاند مراکز؛ اصفهــان ،اهواز ،تهران
«علوم پزشــکی ایران» ،تبریز ،زاهدان ،گیالن ،شــیراز ،مشهد و یزد انتخاب شدهاند و
شهرهای دیگری هم مانند کرمانشاه به این لیست اضافه خواهند شد.
 ëëآیاکاردراینمراکزشروعشدهاست؟
اغلب این مراکز مشکالت مالی دارند .ما مشکالت مالی مرکز تحقیقات را خودمان
حــل میکنیم و کمک وزارتخانه محدود و با تأخیر بهدســت ما میرســد .از اینرو ما
نمیتوانیمبهاینمراکزبودجهایاختصاصدهیم.برایناساسقرارشدههرمرکزی
با سیاســتگذاری خود ،مشــکالتش را رفع کند .االن کار در زاهدان و گیالن شروع شده
است .کار در یزد هم بزودی شروع میشود.ولی کار در سایر مراکز بعد از تأمین بودجه
آغاز خواهد شد.
 ëëامکانانجامآزمایشبهروش NGSدرایرانوجودندارد؟
خیر .البته قرار اســت یکی دو مرکز در این زمینه فعالیت داشــته باشــند ولی با توجه
به هزینهها و اینکه درگیر خرید تجهیزات و وسایل الزم هستند فعالً امکان همکاری
ندارنــد ولی اگر با هزینــه پایینتر برای همکاری با ما ابــراز عالقهمندی کنند برای ما
ارجحیتدارند.
ëëگزارشیکهازطرفمرکزشمابهبیماردادهمیشودشاملچیست؟
گــزارش مختصری در مورد این اســت کــه در معاینه چه دیده میشــود و اینکه آیا با
بررســیهای دیگر مثــل تصویربرداری و  EEGو تشــخیص ژنتیکی که به مــا دادهاند
همخوانــی داشــته یا نه؟ممکن اســت چنــد ژن در فــردی جهش یافته باشــد .همه
جهشها بیماری زا نیســتند ممکن اســت یکی از جهشها ،بیماریزا باشــد .ما این
جــواب را با آنچــه از معاینه ،تصویربرداری و کارهای پاراکلینیکی تکمیلی به دســت
آوردهایم مقایسه میکنیم ودر نهایت میگوییم کدام ژن باعث بیماری شده است.
ëëاینگزارشازنظردرمانوفرزندآوریچهارزشیبرایبیمارخواهدداشت؟
ایــن گــزارش هنــوز از نظر درمانی کمکی به بیمــار نمیکند اما در زمینــه فرزندآوری
خیلی کمککننده است وقتی ژن عامل بیماری در زن ،مرد یا هر دو شناسایی شود؛
در صورت بارداری ،زن میتواند قبل از پایان ماه ســوم بارداری به هر مرکز ژنتیک که
بخواهد مراجعه کند و در آنجا با یک آزمایش ساده آمینوسنتز و یک تست کم هزینه
متوجــه شــود آیــا جنین بــه آن اختالل مبتال شــده اســت یا نــه؟ در این حالــت و اگر
جنین حامل ژن معیوب نباشــد خیال والدین راحت میشــود و اگر مبتال باشد برای
ختــم بارداری زمان و مجوز الزم را خواهند داشــت .البته از لحاظ پزشــکی هیچ چیز
صددرصد نیست به این معنا که امکان دارد در بچه جهش جدیدی پیش آمده باشد
امــا این مورد برای همه عمومیت دارد و خیلی نادر اســت ولی ما حداقل میتوانیم
بگوییم ژن معیوب از طریق والدین یا بستگان به بچه منتقل نشده است.

