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باسمه تعالی

،فرهنگی،اقتصادي ،اجتماعی ،خانوادگی،درمانی یل ومشکالت بهداشتئمصاحبه وبررسی مسا.1
ماران درارتباط اجتماعی بابیماري.بی،حقوقی 

تشکیل پرونده .-.2

حل هاي مناسب جهت رفع مشکل آنان.ه ازمنابع واتخاذرابررسی امکانات واستفاده -.3

پرداخت هزینه هاي درمانی و.بررسی وضعیت مالی بیماران واعالم نظرتخصصی وحل مشکالت4
ازمحل اعتبارات مصوب وسایر منابع موجود.

خانواده جهت حل مشکل آنان .،موسسه ،.مشاوره وایجاد ارتباط مطلوب وسالم بین بیمار5

به مقام مافوق.ه آن ئاقتصادي واجتماعی بیماران وارا.تهیه گزارش نهایی ازوضعیت 6

بیماران وسایرمددجویان.ت مددکاري تاحصول نتیجه وقادرسازي.پیگیري اقدداما7

.تماس باموسسات درمانی دررابطه باهماهنگی وکاهش مشکالت بیماران بستري وسرپایی که به 8
درمان نیاز دارند.

ایی وهدایت بیماران به مراکز تهیه وسایل پزشکی وکمک پزشکی..راهنم9

راهنمایی وهدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه اي وتعمیم وگسترش بیمه همگانی .10
کمسیون هاي پزشکی به تصادي، اجتماعی بیماران وارائه.تهیه گزارش ازوضعیت اق11.

وازکارافتادگی میباشند.

ثربر بروزبیماریهاورونددرمان.مؤامون مسایل اجتماعی .تحقیق وپژوهش پیر12

وبه روزنگاهداشتن .تهیه بانک اطالعاتی درموردمنابع اجتماعی رفاهی وپزشکی موجود درجامعه13
این اطالعات.
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ه حل وتالش جهت ه رائازخدمات درمانی وبیمارستانی واردراستفاده .شناسایی بیماران مشکل دار14
مشکالت.حل این 

عملکردماهیانه ه ئن سرپایی وبستري درواحدجهت ارا.ثبت دفتري اطالعات مربوط به بیمارا15
وسالیانه.

ازترخیص تابهبودي کامل..پیگیري اموراجتماعی بیماران درزمان بستري وپس16

به نفع بیماران ستفاده ازآنهادرجامعه واوسازمانهاي اجتماعی موجود NGO.ارتباط وهمکاري با17
ایشان .وخانواده

به طریق سازنده بابرنامه ریزي وتهیه امکانات وقات فراغت بیماران وهمراهان آنان.پرکردن ا18
الزم .

تشخیص مسئول واحد..بازدیدمنزل بیماران درصورت ضرورت بنا به19

ارهاي مربوطه وانجام مکاتبات الزم ..تهیه گزارش ها وآم20.

زاري ووقوع جرم درمورد کودکان مراجعه کننده به آسی وپیگیري مسایل مربوط به کودك .برر21
بیمارستان.

.مشارکت دربرنامه هاي کنترل وپیشگیري بحرانهاي اجتماعی .22

به وزارت داره مددکاري وستادحوادث غیرمترقري ومشارکت دربحرانهاي طبیعی ازطریق ا.همکا23
متبوع.

ایشان به مراجع مرتبط..پاسخگویی واعالم نظرتخصصی درخصوص بیماران وخانواده 24

.انجام سایرامورمربوطه که ازسوي مقام مافغوق ارجاع میگردد.25

واحدمددکاري بیمارستان استادمطهري


