خل

ما

قس

عد
إ

تما
ج

الج

مة
د

اال

عي

تخ

ن ال
عدا

ةا ن
صائي حس ز ال
رك
األخ ماء  /م
اد شي ة

تما

عية

ص

صي

األمراض
المـزمـنــــة

ما هي األمراض المزمنة؟

هل تلك األمراض املالزمة لإلنســان فترة طويلة من حياته،
والتي حتدث تأثيرات مباشــرة وســيئة علــى صحته العامة
وتســبب لــه مشــاكل صحيــة واجتماعيــة واقتصادية .وهي
تصيــب اإلنســان بصــورة تدريجيــة ،دون الشــعور باأللم أو
عــدم االرتيــاح فــي مراحلها األولــى .وتتضح خطــورة هذه
األمــراض فيمــا تُحدثــه من تأثيرات ســلبية علــى الوظيفة
اإلنتاجية للمصاب.

أنواع األمراض المزمنة

1-1السرطان.
2-2أمراض الدم املزمنة مثل الثالسيميا.
3-3الفشل الكلوي.
4-4أمراض القلب.
5-5السكري.
6-6ارتفاع ضغط الدم.
وهذه األمراض قد تؤدي اإلصابة بها إلى:
1 -1فرض قيود على منط احلياة للمريض.

2 -2العزلة االجتماعية.
3 -3ضعف الثقة بالنفس.
4 -4االكتئاب.
5 -5القلق واخلوف.

التدخل المهني لألخصائي االجتماعي

يرتبــط التدخــل املهنــي لألخصائــي االجتماعــي الطبــي
لتقــدمي رعايــة اجتماعيــة ونفســية للمرضــى املصابــن
بأمراض مستعصية ومزمنة بثالث محاور تشكل اخلطوط
الرئيســية التــي يعمــل بها األخصائــي االجتماعــي لتطبيق
التدخل املهني الفاعل واملؤثر ،وهذه اخلطوط هي:
ومستعص (ذكر  /أنثى).
1-1املريض املصاب مبرض مزمن
ٍ
2-2أسرة املريض املصاب باملرض.
3-3املؤسسة الطبية التي تقدم خدماتها للمرضى املصابني 
مستعص (املستشفى).
مبرض
ٍ

دور األخصائــي االجتماعــي فــي العيــادات
النفسية

1-1اســتقبال احلــاالت اجلديــدة التــي يتــم حتويلهــا إليه،
وإعداد البحث االجتماعي األولي لهذه احلاالت.
2-2إجــراء البحــث االجتماعي الشــامل للحــاالت التي يتم
تشخيصها من جانب أخصائي األمراض النفسية.
3-3توعيــة أســرة املريــض ومرافقيــه فــي حالــة وجودهــم
بالعوامل املؤدية إلى احلالة املرضية ملريضهم.
4-4تتبع احلاالت املترددة على العيادة من احلاالت النفسية
والعقليــة طبقاً للنمــوذج املرفق مع البحــث االجتماعي
في العيادة.

5-5تســجيل حــاالت املرضــى احملالــن إليــه والــذي يقــوم
بإجــراء البحث الشــامل لهم في الســجل العام للخدمة
االجتماعية.
6-6حتويــل احلــاالت التي حتتاج إلى مســاعدة مؤسســات
أخــرى كالضمــان االجتماعــي أو التأهيــل املهنــي أو
دور التربيــة الفكريــة  ...الخ( .هناك حاالت تســتدعي
حتويلها إلى مؤسسات أخرى).
7-7إعداد تقرير نشــاطات اخلدمة االجتماعية الشــهرية،
وكذا البيان اإلحصائي الشــهري عن املرضى املترددين
علــى العيــادة (طبقــاً للجنســيات وطرق حتويــل احلالة
العقلية واملهنية).
8-8تقــدمي املقترحــات اخلاصــة بتحســن وتطويــر العمــل
االجتماعــي فــي العيــادة ومناقشــتها مــع أخصائــي
األمــراض النفســية قبــل عرضهــا علــى رئيــس قســم
اخلدمة االجتماعية باملستشفى ،والذي يقوم بدراستها
وعرضها على مدير املستشفى إلبداء الرأي فيها.

متت الطباعة بالتعاون مع جمعية صندوق إعانة املرضى

