مقدمه
بیماران از هر سن نن و عنبی بیمنارا بنا هنر عنبی
عنتی بنا هنر عنبی عن
بیمارا با هر عبی مشنل
اقتصادا/انتماعی/فره گی شام افراد :فقیر بی خاعمنان
سرپا بسترا یا هر عبی مشل در هرزمان از شنااع ر ز
ب بخش ا رژاعو بیمارستان ها می آی د.
خنندما ی ماع نند :ر ینند دادن شننرایت بسننترا شنندن در
بیمارستان هاا خصصی ر ان درمناعی بن ع نبان بیمنار
حاد اسلان مراقا هاا یژه پیگیرا هاا مرببط بن
ر ان درماعی بهداشن ر اعنی  ...حنایه اهمین بسنیار
براا ای عبی بیماران خاعباده بستگان آعهاس .

مددکار انتماعی بخش ا رژاعو عر ر ا باید املاعنات ززم
را براا ارزیابی هم ناعا ر اعی/انتمناعی شخیصنی
پی بردن ب سابق ارنای ای بیماران فراهم عماید.
مددکار اجتماعی و کار با خانواده های بیماران
بخش اورژانس:
-

نقش مددکار در ارتباط با بیماران روانی،
مراجعان دایمی و مستمر بخش اورژانس
از آعجایی ک خن هناا بیمارسنتاعها نا حند املنان در
اختیار بیماران ر اعنی منهم سنابق دار قنرار داده عمنی
شبد پو از دریاف درمان سرپایی بن خاعن خناعباده
شننان برتش ن داده مننی شننبعد ای ن قای ن بیمنناران ب ن
مشتریان دایمی مستمر بخش هاا ا رژاعو ادی منی
تردعد بطبر ملرر ب ای بخش مرانت می ک د .برسنی
هاا اعجام ترفت در مبرد نمتین کیینرا از این قاین
بیماران عشان می دهد ک در اق ای نان کسناعی هسنت د
ک غالاا از مشلالت چ د نهی پیچینده ماع ند بیمنارا
ر اعی مشلالت اقتصادا /انتماعی بیحمنایتی فقندان
بمبقن
مراقا هاا عر را مشل دسترسی ردسن
بهخدماعی درماعی/پهشلی/پرستارا رعج می برعد.

-

-

-

-

مددکاران بخنش ا رژاعنو منی بایند عسنا بن
دارک شیبه املاعات مداخل مراقد
از
خاعباده هایی ک بیمار خنبد را بطنبر عاتهناعی
ا فاقی در بخش ا رژاعو از دس می ده د ینا
خاعباده هایی ک بیمارشان در اثر حبادث عناتبار
بسیار حاد صدم دیده ب ا رژاعو آ رده اعد
اقدامات مبثرا اعجام ده د.
مددکاران انتماعی مسنوب اراهن اعالعنات ززم
ب ن خنناعباده هننا ر ش ن گرا در مننبرد فرآی نند
درمان برقرارا رابط بی خناعباده هنا کنادر
پهشننلی پرس نتارا هسننت د ننا کننادر درمنناعی
بتباع د ب مدا اا بیمار بپردازعد.
مددکاران ا رژاعو ب خاعباده ها کمک می ک د
ننا بنن مصننیا ارده مننا م عاشننی از فننبت
بیمارشان جرب هاا مرانت ب ا رژاعو ک ار
بیای د.
مداخل فبرا م اسد مددکار می باعد کمنک
ک د ا م اب مبننبد انتمناعی پیرامنبن بیمنار
هرچ ز د ر ب حرک اداشنت شنده عقنش
ظیف ن خننبد را در قاننا بیمننار ایفننا عمای نند

-

-

-

غییرات صدما ی را ک در بیمار ببننبد آمنده
اس رمیم عمای د.
مددکار ا رژاعو ب خاعباده بیمار کمک می ک ند
ا از فشارهاا عصای عاعفی ر اعنی عاشنی از
بحران عایتات شندید رهنا شنده بتباع ند بنا
آرامش بیشترا صمیم تیرا عمای د با اقنبام
دیگران مهم ماس بگیرعد در صبرت عیناز بن
اهداا اعدامها اعضاا بدن بیمار خبد همفلرا
عمای د یا ر یانات ززم را بنراا کفن دفن
بیمار در تذشت شان بده د.
مشا ره هاا مددکارا با خاعباده از خصص هاا
ارزشم د منددکاران اسن کن در منبارد بسنیار
زیادا با بیماران خناعبده هایشنان اعجنام منی
تیرد.
خاعباده هایی ک فرزعدان عبنباعشان در اثر سنب
مصرف مباد مسمبم شده یا مر لند رفتارهناا
خشبع بار شده براا ا لی بار سر کارشان ب
ا رژاعو افتاده اس متمبزً عیازم ند منداخالت
در بحران ارنای ب خدمات مشا ره اا هست د.
مننددکار انتمنناعی ا رژاعننو در چ ننی مننباردا
مصداق بنارز ینک فرشنت عجنات بنراا بیمنار
خاعباده اش محسبب می شبد.
خاعباده باید در فرای د برعام ریها براا رخیص
بیمارشان قرار داده شنبعد نا درک اقن بی اعن
را عسا ب بقتات اعتظارا شان از درمنان
بیمارستان کادر پهشلی غینره پیندا ک ند
بداع د ک بیمارشان پو از رخیص چ حازت

-

-

خناعباده چن رفتنارا را
رفتارا خباهد داش
باید در قاا ا داشنت باشند بیمنار بن چن
مراقا هایی عیناز دارد نا از مرانتنات لنرارا
بتدا ب ا رژاعو پیشگیرا شنبد .ای هنا عینه در
حبزه ظایف مهار هاا مددکار انتماعی بخش
ا رژاعو اس .
غالاا دینده منی شنبد کن همسنر ینا خناعباده
جا زات ن سی یا قرباعینان
قرباعیان خشبع
حبادث صادفات از داشت فرصن هناا ززم
بننراا بحننت انناد عظننر دربنناره عباعننف
احساسا شان بهره زیادا منی برعند بن اناد
اعالعات می پردازعد ک برایشان ارزشم د اسن .
مددکاران انتماعی می باع د در ای زمی ن هنا
عقش هاا فتا ارزعده اا ایفا عمای د.
بطبر کلی مداخلن هناا منددکارا منی باعند
خاعباده هاا بیماران مرانت ک ده بن ا رژاعنو
را قادر سازد ا از حمایتهناا مطلنبب برخنبردار
شننده بننراا ننرخیص بمبقنن بیمننار خننبد
برعام ریها عمای د پذیراا اقتیات بنبده در
ه گام بر ز مانرا بتباع ند بردبنارا بیشنترا از
خبد عشان ده د.
نقش های غیرسنتی مددکار اجتماعی در
بخش اورژانس
 مددکار انتماعی شاغ در ا رژاعو می
باعنند عمللننرد ارزشننم دا در قاننا
هملاران خبد در سنایر دیسنیپلی هنا
ایفا ک د چنرا کن منی باعند آمنبزش

هننایی را هننم بصننبرت رسننمی هننم
غیررسمی اراه ک د .ب ع بان میا
 مددکار انتماعی می باعد کارتاههناا
آمبزشی حی خندم را بنراا اعتقنا
داعننش جرب ن هنناا خنناص خننبد در
زمی مساهلی چبن سب مصنرف منباد
الللیسم خبدکشی خبد-زعنی غینره
ب هملاران خبد در کادرهناا درمناعی
اعم از پهشک پرستار دیگران برتنهار
ک د.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 دام مشا ره هاا غیررسمی می باعند
از ببنننبد آ ردن املننان دریاف ن یننک
ص دلی چرخدار براا بیمنار ترفتن نا
بحت ااد اعالعات در مبرد اک ش
هاا درمناعگران عسنا بن فنبت ینک
بیمار را پبشش دهد.
 کمک ب کادر درماعی پرستارا بنراا
ظننیم ر ابننت کننارا اصننال رفتننار
بنننا بیمنننار همراهنننان بحنننت در
مننبرد اکنن ش هنناا احتمننالی آعننان
می باعد مبند ار قاا کیفی عمللنرد
یمننی در بخننش ا رژاعننو شننده از
فرسننایش شننغلی کارک ننان حرفنن اا
پیشگیرا شبد.

تهیه کننده :ف  .بخشی
کارشناس مددکاری اجتماعی

