دور األخصائي االجتماعي والنفسي مع

حاالت تبديــل المفصل

يقدم مكتب اخلدمة االجتماعية والنفســية في املؤسســات
الطبية خدمات اجتماعية ،ثقافية ،إنسانية ،ومادية وكل ما
يلزم خلدمة املريض ومساعدته على تخطي فترة العالج.
فقســم اخلدمة االجتماعية والنفسية في مستشفى الرازي
للعظام قســم فعال يعمل كعضو في فريق متكامل مكون من
الهيئة الطبية ،والهيئة التمريضية ،واإلدارية.
حيــث أنــه يعمل كخلية واحدة تســعى لتقــدمي أفضل رعاية
للمريض..

٭دور مكتــب اخلدمــة االجتماعيــة الفعــال مــع
مرضى مستشفى الرازي:

يلعــب مكتــب اخلدمــة االجتماعيــة والنفســية دور هام في
مستشفى الرازي للعظام ،وذلك حيث انه يعمل على دراسة
احلــاالت املرضيــة التي يكون العامل االجتماعي والنفســي
ســببا لهــا ،و كذلــك يحــاول املكتــب تخفيــف الصعوبــات
واملشــكالت التــي تواجــه املريــض وقــد تعيق شــفاؤه ،منها
مشكالت:

(اقتصادية  -اجتماعية  -نفسية  -أسرية  -وغيرها).
وقــد يعانــي املريض من مشــكلة واحدة أو عدة مشــاكل في
آن واحد .واجلدير بالذكر أن املشــاكل االقتصادية هي من
أكثــر املشــاكل التي قد تواجه املريــض وتدفعه للجوء ملكتب
اخلدمة االجتماعية والنفسية لتلقي املساعدة.
ومن أكثر احلاالت املرضية التي قد حتتاج إلى مســاعدات
ماديــة (اقتصاديــة) ذات قيمــة كبيــره هــي حــاالت تبديــل
املفصل ،حيث أن املفاصل الصناعية ذات تكلفة عالية.

٭خطــوات متابعــة حــاالت تبديل املفصــل (املفصل
الصناعــي) مــن قبــل قســم اخلدمــة االجتماعية
والنفسية:
أو ً
ال :يتــم اســتقبال املريــض بعــد حتويله من قِ بــل الطبيب

املعالــج ســوا ًء كان مــن العيــادة التخصصيــة أو اخلارجيــة
(مركز شــيخان الفارســي) ،أو من أجنحة املستشــفى ،ويتم
ذلــك بنمــوذج خــاص بالقســم يحتــوي على نوعيــة املفصل
الصناعي الذي يحتاجه املريض.

ثاني ـ ًا :يتم عمل دراســة (تقريــر اجتماعي ) للحالة ،يوضح
مــن خاللــه احلالــة املاديــة واالجتماعيــة للمريــض مرفــق
باملســتندات الرســمية لــه وألســرته املقيمــة فــي الكويــت
(إن وجــد) إلثبــات عــدم قدرته علــى حتمل تكلفــة املفصل
الصناعي ،و هي كالتالي :
 -1صورة البطاقة املدنية.
 -2شهادة راتب حديثة للمريض.
 -3الضمان الصحي للمريض.

 -4كافــة املصاريــف الشــهرية والســنوية وباإلضافــة إلــى
التحويالت اخلارجية (املالية) إن وجدت.
ثالث ـ ًا :يعطــى املريــض منــوذج التقريــر الطبــي اخلــاص
بجمعيــة صنــدوق إعانــة املرضــى لتعبئته من قِ بــل الطبيب
املعالِــج للحالــة يحتــوي علــى احلالــة الصحيــة للمريــض
بالتفصيل ،مكان اإلصابة ،نوع املفصل الصناعي ،والتكلفة
املالية (عرض السعر) من الشركة املتعامل معها.
رابع ًا :يتم متابعة احلالة مع جمعية صندوق إعانة املرضى

ومعرفــة مــا إذا كان الصنــدوق ســيتحمل تكلفــة املفصــل
الصناعــي بالكامــل ونصف القيمــة ،وما إذا متــت املوافقة
علــى طلب املريض من قِ بل اللجنة الطبية التابعة للصندوق
وقرارها النهائي بعد دراسة حالة املريض ومدى استحقاقه
للمساعدة من الناحية الطبية.
خامس ًا :يتم متابعة املريض يومياً حتى في ما بعد العملية
(فتــرة النقاهــة) وخــال فتــرة العــاج الطبيعــي ملســاعدة
املريض على تخطي فترة العالج وتقبل والتكيف مع املفصل
الصناعي من الناحية الطبية والنفسية واالجتماعية.
سادس ـ ًا :مــن خــال املتابعــة اليوميــة للمريــض حتــى يــوم
خروجه ،قد يحتاج املريض لألجهزة التعويضية (كاملشــاية،
كرســي متحرك ،كرسي حمام ،سرير طبي ... ،وغيرها من
األجهــزة) بطلب مــن الطبيب املعالج ملســاعدته على القيام
بالعــاج الطبيعي وممارســته حياتــه اليومية كالســابق في
ما بعد خروجه من املستشــفى ،حيث يتم مســاعدته وتوفير

احتياجاته املادية لتوفير األجهزة ،إما عن طريق القســم أو
عن طريق جمعية صندوق إعانة املرضى.

٭دور األخصائي االجتماعي

•أهميــة مراعــاة االجتاهــات الفكرية لدى املســن التي
تطورت عبر السنني.
•اســتثمار قدرات املســن وخبراته وتوظيفها في تقدمي
العالج التأهيلي الشامل.
•توطيــد التقارب الفكري بني األجيال بتوفير اإلرشــاد
االجتماعــي والنفســي لالســتفادة مــن خدمــات
مؤسسات اجملتمع احمللية.

متت الطباعة بالتعاون مع جمعية صندوق إعانة املرضى

