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االجتماعية
الطبية

الخدمة

تعريف الخدمة االجتماعية الطبية:

هــي إحــدى مجــاالت اخلدمــة االجتماعيــة التــي ت ّ
ُســخر
أهدافهــا داخــل املؤسســات الطبيــة والصحيــة ألغــراض
وقائية وعالجية وإنشــائية ميارســها أخصائيــون متدربون
ومؤهلون في هذا اجملال.

تعريف األخصائي االجتماعي:

هــو الشــخص احلاصــل علــى مؤهــل علمــي فــي اخلدمــة
االجتماعيــة ويكون قد مت تأهيله علميــاً وفنياً في جامعات
متخصصة .وهو املسؤول املهني عن جميع عمليات اخلدمة
االجتماعيــة الطبية داخل املؤسســات الصحيــة والتأهيلية
لهــدف إحــداث عمليــات التغييــر االجتماعــي وحتســن 
الظروف الصحية والبيئية.

أهداف الخدمة االجتماعية الطبية:

1-1مســاعدة املرضــى أفــراداً أو جماعــات علــى مواجهــة
مشكالتهم.
2-2استقصاء األسباب ثم املساهمة في صياغة خطة العمل
للتدخل املهني لتحقيق الهدف العالجي والتأهيلي.

وهناك أهداف عامة للخدمة االجتماعية الطبية:
1-1مساعدة املريض على االستفادة من وسائل العالج.
2-2مساعدة املريض للوصول إلى الشفاء بأسرع وقت.
3-3تذليل الصعوبات التي تواجه املريض.
4-4تأثير املرض على املريض وأسرته واجملتمع.
5-5دور وقائي لنشر الوعي الصحي والثقافي في اجملتمع.
6-6مساعدة الطبيب والهيئة التمريضية للنظر في ظروف
املريض.
7-7ربط املستشفى باجملتمع اخلارجي ومؤسساته.

الحــاالت التــي يجــب تحويلهــا لألخصائــي
االجتماعي في المستشفى:

1-1املرضى الذين ال يلتزمون بتنفيذ اخلطة العالجية.
2-2املرضى املنقطعني عن العالج.
3-3املرضــى الذيــن يرفضــون العــاج ألســباب اجتماعيــة
ونفسية.
4-4املرضــى الذيــن ينتابهم اخلوف والقلــق نتيجة مرضهم
املزمن.
5-5املرضــى الذين يحتاجون إلى تأهيل يســبق العالج مثل
بتر األطراف.
6-6املرضى الذين يعانون من مشكالت أسرية واضحة.
7-7املرضي ذوو املشاكل االقتصادية.

دور األخصائي االجتماعي في المجال الطبي:

أو ًال :العمل مع املريض نفسه من خالل:
1-1إعالم املريض باملرض.
2-2متابعــة مــدى تقبل املريض للمرض من خالل جلســات
فردية.

3-3العمــل مــع مجموعــات متجانســة (دعــم ،إثــراء ،عالج
نفسي واجتماعي).
4-4تهيئة وحتضير املريض لعملية جراحية.
5-5معاجلة املشاكل السلوكية الناجتة عن املرض.
6-6عالج نفسي للمريض.
ثاني ًا :العمل مع أسرة املريض من خالل:
1-1العمل مع العائلة على تقبل املريض للمرض.
2-2إعطاء إرشادات لألهل بكيفية التعامل مع املريض.
3-3حتويل عائلة املريض إلى املؤسسات احلكومية لتحصيل
حقوق املريض.
4-4إطالع األهل على تطورات العالج مع املريض.
ثالث ًا :التنسيق مع املؤسسات االجتماعية:
1-1التنســيق مع املؤسسات (ذات االختصاص) لتأمني بيت
آمن للمريض.
2-2إبالغ الشــرطة في حال وصول املريض (قاصر) نتيجة
تعرضه إلساءة أو إهمال.
3-3التنســيق مــع اجملتمــع احمللــي لبنــاء خطــة عالجية مع
املريض وأسرته.

متت الطباعة بالتعاون مع جمعية صندوق إعانة املرضى

