




۰
۱۴

۰۰
ار 

به
م، 

دو
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا



۰

۰

گاهنامه علمی اجتماعی توانا

 صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی   

 استاد مشاور: دکتر حمیده عادلیان

 مدیر مسئول: روناک ایرجی

سردبیران: مرضیه محمدی و فاطمه موسوی

   هیات تحریریه: مرضیه محمدی، محمد علی حق دین، اقبال ولدبیگی، محمد امین کاوسیان،   ـ

 مهسا کاویان پور، ارشاد بیرانوند    

    با همکاری: دکتر فرید ابوالحسنی، دکتر مصطفی اقلیما، دکتر سید محمد حسین جوادی،

 دکتر الهام محمدی، حامد صادق مقدم جوان، نسترن عدنانی، ادریس مولودی، زینت علیزاده،

حمید قندی

 راه های ارتباطی: ـ

@socialwork_atu 

socialwork_atu

socialwork.atu@gmail.com

سال اول، شماره دوم، بهار ۱۴۰۰

گاهنامه علمی و اجتماعی



۰
۱۴

۰۰
ار 

به
م، 

دو
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

پیشگفتار

 گفتگویی با دکتر مصطفی اقلیما

 مانیفست مددکاری اجتماعی در حوزه
اچ آی وی/ ایدز

سیر مددکاری اجتماعی پزشکی از نگاه اسناد علمی

 مددکاری اجتماعی و سالمت اجتماعی با تاکید بر
 ارزش اساسی اختیار و آزادی انسان و اصل خودآگاهی

مددکار اجتماعی

مددکاری اجتماعی و سالمت روان

نگاهی به واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان

مصاحبه با دکتر فرید ابوالحسنی

گفتگو با دکترسید محمدحسین جوادی

منابع حوزه مددکاری اجتماعی سالمت

گفتگو با خانم دکتر حمیده عادلیان

معرفی مراکز حوزه سالمت
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گاهنامه علمی اجتماعی توانا

پیشگفتار

به قلم دکتر حمیده عادلیان راسی
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی
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اولین  از  یکی  عنوان  به  سالمت  اجتماعی  مددکاری 
است  اجتماعی  مددکاری  در  حرفه ای  کار  زمینه های 
که بیش از صد سال از راه اندازی و توسعه این  عرصه 
در دنیا می گذرد. هم اکنون در اکثر کشورها، این فیلد 
به صورت یک بخش مهم و اساسی در حرفه مددکاری 
 Dwarkin, 1997; Hopps &( اجتماعی مطرح می باشد
مراکز  و  کلینیک ها  بیمارستان ها،  در   .)Collins, 1995
درمانی، عالوه بر ارزش ها و مهارت های مربوط به دانش 
ساختارهای  به  مربوط  اهداف  و  ارزش ها  حرفه ای، 
سازمانی بخش هایی که در آن عمل مددکاری اجتماعی 
 Rehr, 1985;( سالمت ارائه می شود، نیز بر آن تاثیر دارد
Rushton, 1987(. ازآنجایی که مددکاری اجتماعی جزئی 
از سیستم بزرگ تر مراقبت سالمت و خدمات اجتماعی 
است لذا تحت تأثیر تغییرات در سطوح ملی و محلی 
مربوط به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و تکنیکی در 
با   )Auslander, 2001( قرار می گیرد  و شرایط  محیط 
توجه به اهمیت مددکاری اجتماعی سالمت الزم است 
که ببینیم امروزه، وضعیت مددکاری اجتماعی در مراقبت 

سالمت در دنیا چگونه است.
اجتماعی سالمت  مددکاری  تاریخچه  به  نگاهی  ابتدا 
و فرآیند توسعه و پیشرفت آن خواهیم داشت و بعد 
براساس مرور منابع به وضعیت مددکاری اجتماعی در 
مراقبت سالمت خواهیم پرداخت. مددکاری اجتماعی 
سازمان  انجمن های  کار  با  سالمت،  فیلد  در  حرفه ای 
خیریه ای در انگلستان و بعد از آن در امریکا شروع شد. 
در Charles Loch ،1891 از انجمن های سازمان خیریه 
در لندن  به مجلس/پارلمان پیشنهاد داد تا مددکاران 
خیریه        ماموران  زمان  آن  در  دیده،  آموزش  اجتماعی 
تا  شوند  گرفته  کار  به  بیمارستان  در   )Almoners(
هم از سوء استفاده افرادی که در بخش حمایت مالی 
مربوط به پرداخت های پزشکی در خیریه ها فعالیت 
دارند، پیشگیری کنند و هم به  مشکالت اجتماعی که 
بر فرایند درمان بیماران تاثیر می گذارند، توجه داشته 

.)Badawi, 1990( باشند
اولین مأمور خیریه  در بیمارستان سلطنتی لندن در 1894 
به کارگرفته شد و بعد از آن  هم در هفت بیمارستان دیگر 
طی یک دهه از حضور این افراد استفاده گردید.  عالوه 
بر سایر وظایفی که در باال ذکر شد، نقش آنان در این 
عرصه عبارت بود از ثبت، گزارش دهی و نگهداری سوابق 
سرپایی  بخش های  طریق  از  غالبا  که  مؤسسه  برای 
بیمارستان صورت می گرفت. در همین راستا و متعاقبا 

در همان دهه داوطلبین و بعد هم مددکاران اجتماعی 
حرفه ای در وضعیت مشابه که در باال توضیح داده شد 
اجتماعی،  مددکار  اولین  شدند.  به کارگرفته  امریکا  در 
به طور رسمی در بیمارستان عمومی ماساچوست توسط 
دکتر ریچارد کابوت )Richard Cabot( در 1905 بکار 
گرفته شد. کابوت معتقد بود که پزشکان الزم است تا 
از شرایط محیطی و اجتماعی که بر درمان و همین طور 
او  باشند.  آگاه  تاثیر می گذارد،  بیمار  وضعیت پزشکی 
اطالعات  این  آوردن  بدست  کلید  را  اجتماعی  مددکار 
 .)Nacman,1977; Bracht, 1978( دانست  می 
باشیم  تا مددکاران اجتماعی داشته  امرکمک کرد  این 
که در نقش بازدیدکنندگان/ مالقات کنندگان دوستانه 
از کلینیک های بیمارستان ها و درمانگاه ها خارج شده 
و... منزل  از  بازدید  طریق  از  بتوانند  ترتیب  بدین  و 
تالش های  باشند.  داشته  تری  حضورفعال  جامعه  در 
مدل  اساس  بر  اولیه،  حرفه ای  اجتماعی  مددکاران 
Vol� ریچموند صورت می گرفت  اجتماعی  )تشخیص 

 .)land, 1996
و  پیشگیری  در  اولیه  پزشکی  اجتماعی  مددکاران   
بخش  این  بودند  درگیر  نیز  جامعه ای  مراقبت های 
و   )Jane Addams( آدامز  جین  فعالیت های   بر 
همچنین ادوارد دوین )Edward Devine(  در انجمن 
هایی  کمپین  هدایت  به منظور  خیریه ای  سازمان های 
بیماری های  سایر  و  سل  بیماری  از  پیشگیری  برای 
واگیردار دیگر که با فقر ارتباط مستقیم داشتند، تاکید 
این  در    .)Bracht, 1978; Lubore, 1965( داشت 
زمان همچنین تالش هایی برای راه اندازی سازمان های 
حرفه ای در حوزه مددکاری اجتماعی در مراقبت سالمت 
در  پزشکی  اجتماعی  مددکاران  انجمن  گرفت.  صورت 
امریکا در 1918 و انجمن مأموران خیریه بیمارستانی و 

مؤسسه آموزشی در انگلستان را می توان نام برد.
 در ادامه با این راه اندازی ها در سال های اولیه 1900،  
دنیا،  در  آمده  پیش  شرایط  به  توجه  با  همچنین 
بحران های اقتصادی سال های رکود، حوزه سالمت در 
مددکاری اجتماعی توسعه و گسترش یافت. نیاز بود 
مراقبت  مالی  ابعاد  به  پزشکی  اجتماعی  مددکاران  تا 
قوانینی  امریکا  در  لذا  باشند،  داشته  توجه  پزشکی 
وضع شدند که هدفشان تعدیل این بحران بود به طور 
را  فرصت هایی   1935 اجتماعی  تامین  قانون  خاص 
برای مددکاران اجتماعی ایجاد کرد تا در مراقبت های 
نیز  انگلیس  یابند. در  اولیه )سطح پیشگیری( حضور 
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این فرصت در مراقبت های اولیه مهیا شد هرچند که 
نسبت به امریکا محدودیت بیشتری داشت. به دنبال 
آن تعداد بیمارستان هایی که واحد مددکاری اجتماعی 
همچنین  و  کرد  پیدا  توسعه  می کردند  راه اندازی  را 
طریق  از  اجتماعی  مددکاری  واحدهای  استانداردهای 
انجمن بیمارستانی امریکا و سرویس سالمت ملی در 
بریتانیای بزرگ که تازه شکل گرفته بود، ایجاد شد. این 
تأثیر  و  پزشکی  فیلد  شدن  تخصصی  برافزایش  مهم 
روان پزشکی و روان تحلیلی بر مددکاری اجتماعی بسیار 
تاثیر داشت. مددکاری اجتماعی پزشکی مثل سایر حرفه  
ها بیشتر بالینی شد و تفکیکی بین مددکاری اجتماعی 
.)Bartlett, 1970( پزشکی و روان پزشکی ایجاد گردید
 مددکاری اجتماعی در مراقبت سالمت تقریبًا در بسیاری 
از کشورها به طور مشابه توسعه یافته مثالً در هنگ کنگ 
از طریق کار خیریه  توسط مأمورین خیریه ای در 1939 
شروع شد )Chan, 1997(.  استرالیا از مدل بریتانیایی 
استفاده کرد اولین مأموران خیریه ای بیمارستان ملبورن 
سال  شش  طول  در  و  شده اند  به کارگرفته   1929 در 
بیش از هشت واحد مددکاری اجتماعی در بیمارستان 
 Crisp,2000; O’Brien & Parker,( شد  راه اندازی 
سالمت  اجتماعی  مددکاری  خاورمیانه،  در   .)1979
 Soliman & Miah,( شد  1936شروع  در  مصر  از 
1998(. در برخی کشورها کماکان مددکاری اجتماعی 
سالمت عرصه ای جدید است مثالً در روسیه مددکاری 
اجتماعی پزشکی با کمک افراد دانشگاهی و درمانگران 
 Shchepin( از خارج به داخل روسیه گسترش یافت
et al. 1998(. در ایران نیز می توان گفت که در سال 
های 1340�1338 مددکاری اجتماعی سالمت متمرکز بر 
دو بخش درمان و پیشگیری با فعالیت های مددکاران 
اجتماعی  مدرسه خدمات  از  التحصیل  فارغ  اجتماعی 
شروع به فعالیت نمود. ابتدا تمرکز بر اصالح روش ها 
و توسعه مراکز بیمارستانی در خصوص بیماران دارای 
اختالل روان بود و در ادامه فعالیت مددکاران اجتماعی 
سالمت به واحدهای بیمارستان های عمومی و همچنین 
به مراکز تنظیم خانواده با هدف پیشگیری و مدیریت در 

این خصوص گسترش یافت )فرمانفرمایان، 1383(.  
مددکاری  که  بود  زمانی  بیست  قرن  آخر  دهه های 
اجتماعی سالمت توسعه پیدا کرد. دالیل این گسترش 
و  مدرن  پزشکی  مداخالت  درتوسعه  توان  می  را 
سیستم های مراقبت سالمت و همین طور تغییرات و 
 Rehr,( دانست  اجتماعی  مددکاری  حرفه ای  توسعه 

1985(. گسترش تعداد مددکاران اجتماعی، آموزش ها 
و توسعه مداخالت در حوزه سرطان و همچنین بیماری 
های کلیوی باعث توسعه مددکاری اجتماعی سالمت 
شده است. تاکید بر استقالل حرفه ای و اعتبار حرفه ای 
نیز از موارد دیگری بود که به توسعه و گسترش این 
ابزارهای  توسعه   .)Rehr, 1969( نمود  کمک  فیلد 
غربالگری برای یافتن کیس ها در شروع مراحل آغازین 
بیماری از موارد دیگری بود که باعث تحول در این فیلد 
شد.  برنامه ترخیص و اهمیت مجدد آن در این عرصه 
همچنین استفاده از تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی 
برای ثبت اطالعات به منظور نیازهای مدیریتی و بالینی 
این  از چالش های  بودند که بخشی  از دیگر مواردی 
عرصه را شامل می شد و نیاز به همسو شدن با این 
چالش ها از سوی مددکاران اجتماعی سالمت اهمیت 

بسیاری داشت. 
مددکاری اجتماعی بر جریان اصلی مراقبت سالمت تاثیر 
مهمی داشته است. از آنجاییکه در سال های اخیر تمرکز 
بر مفهوم گسترده تری از سالمت، آگاهی از اهمیت تاثیر 
مولفه های درون فردی، بین فردی و محیطی، مطرح 
است.  مدل های مراقبت سالمت از زیستی – پزشکی 
یا پارادایم بیماری به سمت مدل های متمرکز بر سالمت 
 .)Antonovsky, 1980( و بهزیستن گرایش یافته اند
مدل مراقبت پزشکی، فرآیندی خطی است: فردی بیمار 
شده، وارد سیستم درمان می شود، یا بهتر شده و یا 
فوت می کند. قدرت تصمیم گیری در ارتباط بین بیمار و 
درمانگر با متخصصی است که مهارت بالینی دارد و بیمار 
.)Porter, 1997( در این رابطه نقشی نخواهد داشت

فاکتورهای  که  پردازد  می  این  به  سالمت،  مراقبت 
زیستی و پزشکی به تنهایی نمی توانند توضیحی برای 
داشته  سالمتی  مشکالت  از  تعدادی  شناسی  سبب 
باشند، خصوصا این موضوع برای نیاز بیماران در شرایط 
مزمن دیده می شود. مدل های جدید سالمت و بیماری 
بر نظریه هایی از قبیل سیستم ها و رویکرد بوم شناختی 
و  فرد/ارگانیسم  بین  متقابل  )کنش  هستند  متمرکز 
– اجتماعی که توسط  روانی   – محیط(. مدل جسمی 
Engel  مطرح شده است، مولفه های هر دو چهارچوب 
نظری را در بر می گیرد )Berkowitz, 1996(. برای درک 
بیماری باید بخشی از فاکتورهای مرتبط با بیماری را که 
شامل مولفه های جسمی، اجتماعی و روانشناسی در 
سالمت و بیماری هستند، در نظر گرفت. یعنی رویکردی 
کل گرا و همه جانبه داشت. یا بعبارتی می توان گفت 
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ترکیب ذهن، بدن و جنبه های معنوی یک فرد بطور 
کلی باید در نظر گرفته شود. 

بیماری و کنش بیمار موضوع هایی هستند که ریشه 
در فاکتورهای  محیطی، فرهنگی – اجتماعی، زیستی 
مداخالت  بنابراین  دارند.  روانشناختی  و  ژنتیکی  و 
نه صرفا درمان  و  اجتماعی    – روانی  مراقبت  به  باید 
Bywa�(  پزشکی توجه داشته باشند –  های زیستی
مددکاران اجتماعی متوجه این تعامل   .)ters, 1986
شده اند. بیماری نتیجه مشکالت اجتماعی است. این 
اشاره  آن  به  در 190۵  کابوت  که  ای است  نکته  همان 
داشت. سیستم مراقبت سالمت نیازمند دانسته هایی 
در مورد زندگی بیماران در ابعاد روانی – اجتماعی است: 
اطالعات مربوط به خانه، مسایل مالی، تفکر و نگرانی ها 
و روابط اجتماعی بیماران. این موضوع اشاره به مولفه 
های اجتماعی سالمت داشته و نقش ابعاد اجتماعی را 
در حوزه مراقبت سالمت نشان می دهد. نقش های 
تقریبا  کشورها  بیشتر  در  اجتماعی سالمت  مددکاران 
از این بین  بطور مشابه تعریف و تعیین شده است. 
به  هایشان  خانواده  و  بیماران  به  کمک  به  توان  می 
منظور کاهش نگرانی های مرتبط با سالمت، ارزیابی 
حمایت  و  اجتماعی  و  هیجانی  مالی،  وضعیت  کامل 
تیم  اعضای  سایر  نمودن  مطلع  بیمار،  اجتماعی  های 
پزشکی ، ارتباط وهمکاری با سایر موسسات مرتبط برای 
مراقبت بیمار در منزل و کمک به داشتن پوشش بیمه 
ای برای بیماران و مشاوره در تعیین خسارات و حقوق 
برای بیماران اشاره داشت. در بیشتر کشورها مددکاران 
اجتماعی سالمت در حوزه خشونت علیه کودکان فعال 
داشته  باید  هایی  ارزیابی  خصوص  این  در  و  بوده 
مددکاران  قانونی  وظایف  از  یکی  بریتانیا  در  باشند. 
روانی  اختالل  دارای  با کیس های  رابطه  در  اجتماعی 
ارائه می  آنها  اجباری در مورد  است که بستری شدن 
شود. در اکثر موارد قوانین نشان می دهد که مددکاران 
اجتماعی قبل از ترخیص بیماران باید به ارزیابی و برنامه 
ریزی برای رفع نیازهای مراقبتی مربوط به پرستاری و 
Davies & Con� )مشکالت اجتماعی بیماران بپردازند 
nolly, 1995a, 1995b(. عالوه بر بیماری های مزمن 
از کیس  بیماران در شرایط دشوار که بخش مهمی  و 
توان  گیرند می  بر می  در  را  اجتماعی  های مددکاران 
به موضوع های خشونت خانگی، سقط جنین، پیوند 
باروری مصنوعی مثل  ناباروری و موضوع های  عضو، 

اهداء جنین، تخمک و رحم اجاره ای نیز اشاره داشت.

مددکاری  تا  شد  سعی  توانا  مجله  از  شماره  این  در 
اجتماعی سالمت به عنوان یکی از عرصه های مهم در 
دانش نظری و عمل مددکاری اجتماعی مطرح شده و 
این عرصه از ابعاد مختلف و منطبق بر رویکرد  جسمی 
- روانی – اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجاییکه 
این  مقاالت  لذا  است،  محور  دانشجو  نشریه  رویکرد 
نشریه توسط دانشجویان مددکاری اجتماعی نوشته و 
تدوین شده است. با توجه به اهمیت ترکیب نظریه و 
عمل در مددکاری اجتماعی هدف این بود تا مددکاری 
اجتماعی سالمت از زاویه دید اساتید و مدیران اجرایی 
این حوزه نیز مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین مصاحبه با 
متخصصین نیز بخشی ازمحتوای این نشریه را پوشش 

می دهد.
جا دارد که در اینجا از تالش های ارزشمند دانشجویان 
توانمند در انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی 
تقدیر   1399�1400 سال  در  طباطبائی  عالمه  دانشگاه 
نمود. تشکر ویژه از اساتید گرامی جناب آقای دکتر فرید 
جناب  اقلیما،  مصطفی  دکتر  آقای  جناب  ابوالحسنی، 
خانم  سرکار  و  جوادی  محمد حسین  دکتر سید  آقای 
دکتر الهام محمدی که در چاپ این نشریه با همکاری  
های علمی  خود ما را همراهی نمودند. از زحمات هیات 
تحریریه محترم سرکار خانم مرضیه محمدی، جناب آقای 
محمد علی حق دین، جناب آقای اقبال ولدبیگی، جناب 
آقای محمد امین کاوسیان، سرکار خانم مهسا کاویان 
پور و جناب آقای ارشاد بیرانوند همچنین جناب آقای 
حامد صادق مقدم جوان و سرکار خانم نسترن عدنانی 
پردازی،  ایده  در  که  اجتماعی  مددکاری  دانشجویان 
طراحی و ارائه محتوای علمی نقش مهمی داشتند، بسیار 
سپاسگزاریم. از همکاری و همراهی جناب آقای مرتضی 
سالمی، ویراستار محترم این نشریه نیز تشکر و قدردانی 
می نماییم. سپاس ویژه از مدیر مسئول و سردبیر این 
و  فعال  دانشجوی  ایرجی،  روناک  خانم  سرکار  نشریه 
کوشای مددکاری اجتماعی، که چاپ این نشریه مرهون 

تالش ها و پیگیری های مستمر ایشان می باشد.

دکتر حمیده عادلیان راسی
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی 
دانشگاه عالمه طباطبائی
بهار 1400
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گفتگویی با دکتر مصطفی اقلیما
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران



۰
۱۴

۰۰
ار 

به
م، 

دو
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

در اوایل شهریور ماه 1399، مصاحبه ای با دکتر اقلیما پیرامون شرایط کرونا در کشورداشته ایم. دکتر مصطفی اقلیما، 
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، متولد 26 اسفند سال 1328 هستند. ایشان مدرک کارشناسى خدمات 
اجتماعى از ایران دریافت کردند، کارشناسی ارشد علوم اجتماعى و توسعه درمدرسه عالى تحقیقات علوم اجتماعى 
و توسعه در پاریس گذراندند و دانش آموخته دکتراى علوم اجتماعى و توسعه گرایش مددکارى اجتماعی هستند. 
ایشان به مطالعه اقتصاد بین المللى در مقطع کارشناسى ارشد و دکتری دانشگاه سوربن پاریس نیز پرداختند. از 
سوابق اجرایى ایشان میتوان به مددکار اجتماعى زندان اطفال )کانون اصالح و تربیت(، مددکار اجتماعى بیمارستان 
، معاون  آبادان  اجتماعى شهرستان  اداره خدمات  رئیس  نو(،  )قلعه شهر  اجتماعى  ، سرپرست مددکارى  فارابى 
مدیرعامل شبکه بهداشت و درمان آبادان، سرپرست بخش پژوهش سازمان بهسازى و عمران جنوب تهران و معاون 
اجتماعى همان سازمان، عضو هیأت علمى دانشگاه ژسیو پاریس ، عضو هیأت علمى دانشگاه علوم بهزیستى و 
توانبخشى و سرپرست دفتر مطالعات و برنامه ریزى همان دانشگاه ، رئیس انجمن علمى مددکاران اجتماعى ایران 

اشاره کرد.
در ادامه، مصاحبه نماینده انجمن علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، با ایشان را در جایگاه ریاست انجمن علمی 

مددکاری اجتماعی ایران میخوانید.

بحران های  سایر  مثل  کرونا،  گیری  همه  بحران  در 
طبیعی و انسانی دیگر میتوان از ظرفیت های مددکاری 
اجتماعی بهره جست. به نظر شما، مددکاری اجتماعی 
چگونه میتواند به ما در عبوراز بحران های ناشی شده از 

شیوع این بیماری کمک کند؟
روابط انسانی یك موضوع کلیدی در حرفه مددکاری 
توجه  مورد  همواره  و  شود  می  محسوب  اجتماعی 
بوده است.در ترویج اهمیت روابط انسانی پرداختن 
به چالش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
های  چالش  از  یکی  با  حاضر  درحال  است.  ضروری 
بسیار مهم در عرصه سالمت روبرو هستیم. در این راه 
تعهد سیاسی حاکمیت و مدیریت هوشمندانه دولت 
بسیار حائز اهمیت است.  صد البته مشارک و همراهی 
همه اقشار در تمامی سطوح تا روابط انسانی مبتدی بر 

صلح و برابری محقق گردد.
مددکاران اجتماعی برای تحقق جامعه ای سالم تالش 
می کنند. جامعه سالم گفتگوی مداوم و هدایت فرصت 
ها را برای همه خلق می کند، تنوع را می پذیرد، منابع 
و مردم را به هم متصل می کند و احساسات مثبت 

جامعه را حتی برای آینده تقویت می کند.
اجتماعی  مددکاری  کرونا جامعه  بحران  مدیریت  در   
 ، تخصصی  مداخالت  مختلِف  مراحل  در  تواند  می 
و  باشد  دولت  اجتماعی  تمام شرکای  و  دولت  همراه 
بعنوان یك بازوی تخصصی در کاهش آالم و رنج های 
هموطنان عزیز، ارتقای سالمت و توانمدسازی جامعه، 
باید در نظر داشت که  ورود تخصصی داشته باشند. 
شیوع بیماری کووید 19 در ایران نیز مانند سایر کشورها 
تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد که از آن جمله 
می توان به افزایش ناامیدی، اضطراب، فقر، خودکشی 

و دیگر آسیب های اجتماعی اشاره کرد.

از جایگاه نهاد انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، در 
این شرایط فکر می کنید چه رسالتی بر عهده شماست؟ 
مسئولیت های حرفه ای و اخالقی انجمن و نقش آن ها 
در شرایط بحرانی چیست؟ به سخن دیگر، چه اقدامی 
در جهت کنترل یا پیشگیری انجام دادید؟ در این مدت 
چه اقدام پژوهشی، طرح نویسی یا کار میدانی انجام 

دادید؟
ویروس  شیوع  و  ورود  پیرامون  که  اتفاقاتی  و  اخبار 
کرونا در کشور رخ داده است، دو نگرانی عمده را برای 
عموم مردم ومسئولین کشورایجاد کرده است. نگرانی 
از میزان آگاهی موثق و اصولی توده مردم در خصوص 
نحوه پیشگیری از بیماری و همچنین نگرانی از افزایش 
بیش از حد استرس و اضطراب عمومی در مواجه با 
پدیده کرونا، دغدغه های مهمی هستند که این روزها 
تصمیم گیران و سیاستگذاران کشور را به خود مشغول 

داشته است.
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، به عنوان یك 
برنامه  ارائه طرح و  بررسی و  تشکل علمی است  که 
برای وضعیت روحی و روانی جامعه، یکی  از وظایف 
ذاتی آن محسوب می شود. در راستای پاسخگویی به 
دغدغه های مطرح شده طی روزهای هفت تا یازده 
در  یکباره  به  کرونا  بحران  آنکه  از  پس  و  ماه  اسفند 
جامعه همه گیر شده بود، اقدام به انتشار پرسشنامه در 
میان گروه های مختلف مردم کرد تا ضمن رفتارسنجی 
اولویت  امکان  جامعه نسب به دو دغدغه ذکر شده، 

سنجی برای اقدامات آتی فراهم شود.
دکتر  خانم  سرکار  توسط  که  تحقیقاتی  کار  این  در 
اعضای  زاده،  حسین  سمانه  و  وند  معارف  معصومه 
هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 
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طراحی و با مشارکت مددکاران اجتماعی و جمعی از 
دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اجرا 
به صورت  از سراسر کشور  نفر  هزار  شد، حدود چهار 
پاسخ  پرسشنامه  در  شده  مطرح  سواالت  به  آنالین 
دادند. یکی از مهمترین نتایج این پرسشنامه نگرانی 
بیش از حد متوسِط ) 57 در صد( از پاسخگویان بود، 
در نتیجه انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران خود را 

ملزم به مداخله در این بحران دانست.
افزایش  از  امیدواری  ابراز  با  ایران  مددکاری  علم  پدر 
تالش برای کنترل آالم جامعه در خصوص اقدامات این 
انجمن در روزهای اوایل کرونا، اظهار کرد: در روزهای 
گذشته انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران عالوه بر 
ارزیابی بحران و جذب مددکاران اجتماعی داوطلب در 
سراسرکشور، اقدامات تخصصی ویژه ای را تعریف کرده 
ترویج  و  اجتماعی  ارتقای سالمت  در  بتواند  تا  است 
اعتماد و سرمایه اجتماعی مؤثرتر عمل کند و امیدواریم 
با توکل بر خدا و همدلی همه مردم و مدیریت علمی 
و حاکمیت و اجتناب از رویکرد صرفًا سیاسی_امنیتی 
منفی  پیامد  کمترین  با  را  روزها  این  چالش  بتوانیم 

سپری کنیم.
علمی  انجمن  محترم  ریاست  اقلیما  مصطفی  دکتر 
تشریح طرح  و  توصیف  به  ایران  اجتماعی  مددکاری 
”حمایت روانی اجتماعی از راه دور“ پرداخت. ایشان در 
پاسخ به ایده و هدف از اجرای طرح چیست، فرمودند: 
با توجه به سرعت انتشار بیماری کرونا و در برگیری همه 
انجمن  در  ما  افراد جامعه، همکاران  زندگی  جانبه ی 
علمی مددکاری اجتماعی ایران خود را موظف دانستند 
که در راستای رسالتشان جهت افزایش کیفیت زندگی 

افراد جامعه، اقداماتی را تعریف کنند.
دکتراقلیما در رابطه با چگونگی شروع فرآیند مداخالت 
حمایت روانی اجتماعی از راه دور و اجرای این طرح 
فعالیت  انجام  جهت  فراخوانی  اول  قدم  در  افزود: 

داوطلبانه در سایت انجمن علمی انجام شد. در این 
فراخوان از فارغ التحصیالن رشته های یاورانه با شرط 
تجربه کاری مشاوره و مداخله در بحران دعوت به عمل 
آمد. سپس اساتیدی در حوزه پزشکی، روانشناسی و 
مددکاری اجتماعی جلساتی را در جهت آموزش موارد 
مهم برای این نیروها به صورت آنالین و فشرده برگزار 
ای  رسانه  و  علمی  محتوای  راستا  همین  در  کردند. 
از تالش  جهت شروع این طرح نیز تهیه شد و پس 
شبانه روزی همکاران ما در انجمن، مقارن با روز ملی 

مددکاری اجتماعی این طرح استارت زده شد.
 این استاد سابق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
تاکید کرد: الزم به ذکر است نیروهای اجرایی این طرح 
کامال داوطلبانه و به صورت رایگان خدمات تخصصی 
دوربه صورت  راه  از  مداخله  این  کردند.  ارائه  را  خود 

مشاوره و ارجاع تلفنی انجام شد.

با تجربه  از مددکاران اجتماعی  نفر  اقدام سه   این  در 
در خط مقدم حضور داشتند و پاسخگوی همه تماسها 
مصاحبه  اساس  بر  متخصص  افراد  این  باشند.  می 
به  نیاز  عدم  صورت  در  گیرنده  تماس  اولیه  ارزیابی  و 
انجام  را  الزم  مشاوره  و  راهنمایی  تخصصی،  خدمات 
صورت  در  افراد،  این  ارزیابی  اساس  بر  دهند.  می 
نیروهای متخصص در حوزه  به  را  نیاز، تماس گیرنده 
خانواده، کودک و نوجوان، روانپزشکی، سالمندی و ... 

ارجاع می دادند.
سیستم  طراحی  را  اقدام  این  اهمیت،  حائز  نکته   
نفر  این صورت که حدود 20  به  سوپرویژن دانست. 
ازمتخصصین رشته های یاورانه تحت سرپرستی چهار 
نفر از مددکاران اجتماعی قرار دارند که در حوزه های 
مذکور متخصص هستند. سرپرستها در سطحی کالن 
تر به صورت روزانه از مشاورین و مددکاران اجتماعی 
آنها  اختیار  در  را  الزم  اطالعات  و  کرده  گیری  گزارش 
قرار می دهند، ضمن این که درهرزمان از ساعت های 

اعالم شده در دسترس مشاورین هستند.
این  در  ایران  اجتماعی  مددکاری  انجمن  رییس   
خصوص گفتند: یکی از اهداف طرح ”حمایت روانی 
اجتماعی از راه دور“ پر کردن خالء حضور موثر مرجع 
ذیربط در خصوص حمایت روانی اجتماعی تلفنی و 
دسترسی زودهنگام و رایگان عموم مردم به خدمات 
مشاوره  و  روانشاسی  اجتماعی،  مددکاری  تخصصی 
سامانه  ماه  دو  گذشت  از  پس  که  حال  است.  بوده 
موسسات  و  بهزیستی  سازمان  بهداشت،  وزارت 
بهزیستی  سازمان  به  وابسته  روانشناسی  و  مشاوره 
فعالیت خود در این حوزه را به طور رسمی و با اطالع 
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رسانی به عموم مردم آغاز کرده اند به نظر می رسد 
پاسخ  جامعه  مردم  عموم  توسط  شده  احساس  نیاز 

داده خواهد شد.
 وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضور به موقع 
و موثر داوطلبین متخصص در این طرح خاطر نشان 
کردند انجمن مددکاری اجتماعی ایران، فعالیت خود 
ادامه  را  شرایط  این  به  مربوطه  های  زمینه  سایر  در 

خواهد داد.
فعالیت  دیگر  از  که  داشتند  بیان  همچنین  ایشان 
های انجمن علمی، مجموعه ای از راهنماهای معتبر 
را جمع آوری و دسته بندی کرده است که به راحتی 
دیگر  از  گیرد.  قرار  مخاطبان  دسترس  در  میتواند 
کرونا،  فراگیری  و  شروع  دوران  در  انجمن  اقدامات 
طراحی بازیهایی برای کودکان زیر 15 سال بوده است 
که بتواند در ایام قرنطینه شادی را برای خانواده ها به 
ارمغان بیاورد. بدین منظور، کتابچه هایی در دسترس 
مخاطبان قرار گرفت، عنوان آن کتابچه بازی در منزل 
است که به والدین کمك میکرد تا در روزهای بحران 
کرونا، سرگرمی های ساده، جذاب و دردسترس را با 
انجام بدهند و در  کنار یکدیگر  کودکشان در خانه و 

روزهای قرنطینه شادی را بسازند.

چه پیشنهادات و برنامه هایی را میتوان به دستگاه های 
و  فکری  هم  برای  زمینه  تا  داد  ارائه  گیرنده  تصمیم 
همیاری موثرتر علمی در زمینه ارائه خدمات اجتماعی 

به آحاد جامعه در این شرایط مهیا گردد؟
برخورد  دولت  که  داشتند  اذعان  اقلیما  دکتر  آقای 
امنیتی با مساله کرونا انجام داده است. بهتر آن است 
تا با مردم با صداقت رفتارکنند تا از آسیب پیشگیری 
شود. ایشان بیان کردند، مردم ما از کمبود اطالعات 

صحیح در مشقت و سختی هستند.
 طی مصاحبه ایشان از اقدامات وزیر بهداشت انتقاد 
کردند و اعالم کردند که سوء مدیریت حتی در سطح 
مدیران بیمارستانی نیز دیده می شود. ایشان ضمن 
با  مبارزه  جهت  تبلیغاتی  راهکارهای  ارائه  از  انتقاد 
مسلح  نیروهای  که  کردند  بیان  بیماری،  این  شیوع 
باید در میدان نبرد با این ویروس به کمك کادر درمان 
و  کنند  ایجاد  را  صحرایی  های  بیمارستان  و  بیایند 

گسترش دهند.
 وی با اشاره به نامه وزیر بهداشت به رییس جمهوری 
درباره کمبود اقالم پزشکی و دستور رییس جمهوری 
برای پیگیری این موضوع گفتند: وقتی به حرف رییس 
و  پزشکی  اقالم  دالالن  و  نمیشود  توجهی  جمهوری 
نمیتوان  از مردم  آزاد میفروشند  بازار  در  را  بهداشتی 

انتظار زیادی برای تبعیت از فرامین دولت داشت.
 دکتر اقلیما، تناقض در صحبت های مسئوالن درباره 
مردم  سردرگمی  باعث  را  کشور  در  کرونا  وضعیت 
دانست و افزود: اقدامات و صحبت های مسئوالن در 
بهبود شرایط بسیار موثر است و باید همه یك حرف 

را بزنند و در مبارزه با کرونا همدل و هم صدا باشند.
دکترمصفطفی اقلیما اظهار کرد: کنترلی بر بازار اقالم 
بهداشتی نیست، وی افزود: عده ای در هر موقعیتی 
به دنبال کس سود و منفعت هستند و آالم مردم برای 
آنها مهم نیست. این مسئوالن هستند که در چنین 
شرایطی باید کنترل و نظارت کاملی داشته باشند و 

زمینه رنج مردم را از بین ببرند.
اقدامات  لزوم مطرح کردن همه  به  اشاره  با  ایشان   
دولت برای مردم بیان کردند: باید اصل بحران و ابعاد 
آن را برای مردم شفاف توضیح داد و همه اقداماتی 
شود  انجام  آینده  روزهای  در  باید  و  شده  انجام  که 
هم  مردم  وضعیتی  چنین  در  قطعا  کرد،  تشریح  را 

همراهی و همدلی الزم را خواهند داشت.
 وی با اشاره به این که اگر مردم به خیابان می آیند 
کردند:  است، تصریح  درآمد  نداشتن  و  فقر  دلیل  به 
به کسانی که درآمدی ندارند بگویید در منزل بمانید 
باشید  داشته  آنها  برای  راهکاری  هیچ  اینکه  بدون 
انتظار  در  بدی  اقتصادی  وضعیت  نیست،  درست 

جامعه است.
شرایط بد اقتصادی پیش آمده قطعا بر روی افزایش 
خواهد  شدیدتری  تأثیرات  اجتماعی  های  آسیب 
وجود  تأثیرات  این  به  توجهی  متأسفانه  اما  داشت. 
ندارد، اگر به همه این موارد توجه شود قطعًا بحران 
برای مردم عادی نخواهد شد و با بی توجهی مردم به 

پیام های بهداشتی روبرو نمیشویم.
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 وی با بیان ایده استراتژی دولت برای اقشار آسیب پذیر 
مشخص نیست، گفتند: زنان سرپرست خانوار، کودکان 
کار و دستفروشان جزء اقشار بدون درآمد کشور هستند 

و دولت باید برای آنها تدابیر الزم را داشته باشد.

بیماری  درگیر  خانواده های  نیازهای  شما  نظر  به 
چه  سوگوار  خانواده های  بازماندگان  چیست؟ 
حمایت های اجتماعی نیاز دارند ؟ این حمایتها از سوی 

کدام نهاد انجام می شود؟ 
در این زمان، نقش های خانوادگی به واسطه شرایط 
است  شده  ایجاد  که  جدیدی  اقتصادی  و  اجتماعی 
بین  روابط  بر  تواند  می  این  و  است  کرده  تغییراتی 
فردی در خانواده ها تأثیر بگذارد. ایشان ضمن اشاره به 
این مساله که مددکاری اجتماعی 2000 فارغ التحصیل 
در سال ندارد. در حالیکه دانشگاه های سراسر کشور 
تربیت  روانشناسی  لیسانس  در سال  نفر   4000�3500
می کنند، همه بیکار هستند. منابع درسی وکتاب های  
امروز مطالعه  به  تا  آنها همه خارجی هستند، فروید 
در کشور جهان سوم،  است.  اشتباه  این  و  می شود 
ندارد.  ما  بومی  فرهنگ  به  ربطی  هیچ  ما  منابع 
تست  و  هوش  تست  مثل  روانشناختی  تست های 
شخصیت  برای دانش آموختگان این رشته ها کاسبی 
شده است. در حالی که در این شرایط مراجعان، توان 
پرداخت این هزینه ها را ندارند. روانشناس ها نباید 

در زمینه مسائل اجتماعی اظهار نظر کنند.
از  نیز  بیکاری  است.  اقتصادی  ما،  مشکالت  عمده 
همین نوع مشکالت است. همگی علت کرونا، اعتیاد، 
دزدی و ... را می شناسند. در حالیکه، به خانواده ها 
مشاوره می دهند؛ خودشان قبول ندارند. اگر مشکالت 
حل شود، مساله ها از بین می روند. دیگر نیازی به 
روانشناس و روانپزشك نخواهیم داشت. استخدام در 
شهر مسائل خودش را دارد؛ اگر محیط کار شرایطش 
فراهم شود، مشکالت نیز به ترتیبی حل خواهند شد 
و وقتی عوامل و علل را شناخته ایم ، به راه حل ها 

نیز آگاه هستیم. 

نهادهای  با  همکاری  و  ارتباط  جهت  اقداماتی  چه 
دولتی انجام شده است؟

 در ماه های گذشته پژوهشی در زمینه بیماری کرونا 
به صورت یك پرسشنامه جامع از طرف اعضای هیئت  
علمی انجمن علمی مددکاری ایران در فضای مجازی 
از  نفر  هزار  چهار  حدود  که  شد  توزیع  مردم  بین  و 
استانهای ایران به سواالت این پرسشنامه پاسخ دادند 
و  بهداشت  وزیر  اختیار  در  نامه ای  آن طی  نتایج  که 
درمان و دیگر مسئولین قرار گرفت و متن این نامه 
از طرف مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری 
اجتماعی ایران برای انتشار در اختیار خبرگزاری ایمنا، 

قرار گرفته است:
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جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی 

با سالم و احترام 
به استحضار میرساند انجمن علمی مددکاری اجتماعی 

ایران از تاریخ12/07�1397 تا 1398/12/11
پژوهشی را در خصوص میزان آگاهی و نگرانی مردم 
ایران در خصوص بیماری کرونا انجام داد. این پژوهش 
و  وند  معارف  معصومه  دکتر  ها  خانم  سرکار  توسط 
سمانه حسین زاده که از اعضای انجمن علمی مددکاری 
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  و  ایران  اجتماعی 

بهزیستی و توانبخشی هستند، طراحی و اجرا شد.
جمع آوری داده های این مطالعه با توزیع پرسشنامه 
به صورت آنالین انجام گرف. و3787 نفر دراین  مطالعه 
شرکت نمودند. در ادامه یافته های مهمی که در مطالعه 

فوق الذکر بدست آمده است و پیشنهادات 
این انجمن در خصوص هر یك از یافته ها، به حضورتان 

تقدیم میشود.
بیش از 80 درصد مشارکت کنندگان از مهم ترین عالئم 
بیماری اگاه بودند و حدود 85 درصد می دانستند که 
سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای از جمله 
گروه های در معرض خطر بیماری کرونا به شمار می 

روند.
افراد  آنها میدانستند که سالمندان و  حدود 1۷ درصد 
دارای بیماریهای زمینه ای از جمله گروه های در معرض 

خطر بیماری کرونا بشمار میروند.
 حدود یك سوم شرکت کنندگان از اینکه غذای آلوده 
میتواند آنها را به بیماری مبتال کنند، آگاه نبودند. در عین 
حال بیش از نیمی از آنها نمیدانستند که این بیماری 

میتواند از طریق حیوانات به آنها منتقل شود.
لمس  اینکه  از  کنندگان  شرکت  درصد   100 به  نزدیك 
اجسام آلوده به ویروس و دست زدن به چشم ها، بینی 
یا دهان ممکن است موجب آلوده شدن آنها به ویروس 

کرونا شود، آگاه بودند.
بر اساس گزارش شرکت کنندگان، درصد قابل توجهی از 
آنها سعی میکردند با شست و شوی مکرر دستها و عدم 
حضور در اماکن شلوغ از انتقال ویروس جلوگیری کنند.

بیش از 75 درصد شرکت کنندگان نگرانی خود را در مورد 
وضعیت کنونی بیش از متوسط اعالم کردند. نکته قابل 
توجه این است که درصد قابل توجهی از شرکت کنندگان 
اشاره کرده اند بیش از آنکه نگران ابتالی خودشان به 
بستگانشان  و  خانواده  اعضای  نگران  باشند،  بیماری 

هستند.
تحلیل داده ها در مورد نحوه دسترسی به اطالعات در 
مورد بیماری کرونا و روشهای مراقبت از خود نشان داد 
که شرکت کنندگان بیشترین اطالعات را تا زمان اجرای 
مطالعه از شبکه های اجتماعی مانند :واتس اپ و تلگرام 

دریافت کردند. اعتماد شرکت کنند گان به طور معناداری 
به منابع حاکمیتی ارائه کننده اطالعات )منظور وزارت 
رادیو  تلویزیون-  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت.، 
از منابع غیردولتی  و خبرگزاریهای دولتی است.( کمتر 
است. هرچند سطح اعتمادشان به منابع غیردولتی نیز 

متوسط گزارش شده بود.
از میان افرادی که برای خرید ماسك و مواد ضدعفونی 
کننده به داورخانه ها و فروشگاهها مراجعه کرده بودند 
تتها یك چهارمشان موفق به تهیه ماسك و فقط نیمی 
شده  کننده  ضدعفونی  مواد  خرید  به  موفق  آنها  از 
بودند. بیشتر شرکت کنندگان دلیل عدم دسترسی به 
ماسك و مواد ضدعفونی کننده را موجود نبودن آنها در 

داروخانه ها و فروشگاهها مطرح کردند.
حدود نیمی از شرکت کنندگان نگران وضعیت شغلی 

شان بودند

پیشنهادها
 پیشنهاد میشود اطالع رسانی در خصوص امکان انتقال 
بیماری کرونا از طریق غذای آلوده و حیوانات با اولویت 
در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سایر منابع اطالع رسان قرار گیرد. نگرانی های مردم با 
ارائه اطالعات به صورت شفاف از طریق منابع اطالعاتی 
مورد وثوق آنها، میتواند کاهش یابد. در عین حال در 
دسترس قرار دادن خدمات مشاوره رایگان به طور جدی 
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توصیه میشود. بی تردید ظرفیت های موجود به دلیل 
زیرساخت های محدود و همچنین  بی تردید ظرفیت  
تعداد کم نیروی انسانی کارآزموده پاسخگوی نیازمردم 

نیست. 
  در مواردی از آنها خواسته میشود بیش از نیم ساعت 
لذا  فرابرسد.  آنها  نوبت  تا  بکشند  انتظار  خط  پشت 
توصیه انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران این است 
که سازمان های علمی غیردولتی که مورد اعتماد مردم 
شوند.  فعال  مشاورهای  خدمات  ارائه  برای  هستند، 
کلیدیكهای  پتانسیلهای  از  دارد  حال ضرورت  عین  در 
مددکاری اجتماعی و مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان 
و  مشاوره  نظام  سازمان  همچنین  و  کشور  بهزیستی 
روانشناسی برای ارائه خدمت غیر حضوری و رایگان به 
مردم بهره گرفته شود تا این خدمات به طور گسترده 
در دسترس تمامی مردم قرار گیرد. به عنوان مثال اعالم 
یك خط تلفن و ارائه مشاوره تلفنی توسط هر یك از 
)اعم  کلینیك های مددکاری اجتماعی و مراکز مشاوره 
از دولتی و غیردولتی( میتواند بخش مهمی از خدمات 

مشاوره ای مورد نیاز مردم را تأمین نمایند.
بسیاری از پزشکان مطب های خود را غیرفعال کرده یا 
ساعت های کارشان را کاهش داده اند. در عین حال 
مراکز  و  پزشکان  مطب  به  حضوری  مراجعه  از  مردم 
بهداشتی و درمانی هراس دارند و نگران این هستند 
که با مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی و درمانی به 
ویروس کرونا آلوده شوند. در صورتی که پزشکان شماره 
مراجعه  بار  کنند،  اعالم  مشاوره  برای  را  هایی  تماس 
به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و مردم 
میتوانند از مشورت پزشکان به صورت غیرحضوری بهره 

ممد شوند.
 عدم دسترسی به ماسك و مواد ضدعفونی کننده یکی 
از منابع ایجاد نگرانی بشمار می رود. در دسترس بودن 
استفاده  آنها  از  مردم  که  صورتی  در  )حتی  اقالم  این 
نکنند( فشار روانی آنها را کاهش خواهد دادهمانطور که 
اشاره شد، حدود نیمی از شرکت کنندگان نگران وضعیت 
شغلی شان بودند. بی تردید مطلع هستید که با شرایط 
کنونی تعداد زیادی از مشاغل تحت تأثیر قرار گرفته اند. 
در این میان بیشترین آسیب متوجه افرادی است که 
به صورت روزمزد کار میکردند و بیمه نبودند. ضرورت 
دارد نگرانی های خانواده هایی که در اثر شرایط کنونی 
جدی  طور  به  میشوند،  مواجه  معیشتی  مشکالت  با 
مورد توجه قرار گیرد. سازمان های دولتی و غیردولتی 
حمایتی، الزم است برنامه ویژه ای برای حمایت از این 
خانواده ها به ستاد بحران ارائه نمایند. )کد خبر413941 ( 
ایشان همچنین اعالم کردند که به جهت همکاری در 
با  افراد و خانواده های سوگوار  به  ارائه مشاوره  طرح 
که  شد  فراهم  خط ها  شد.  صحبت  بهداشت  وزارت 

تماس ها صورت بگیرد. پس از یك روز که این تماسهای 
این  اجرای  شرایط  اینکه  دلیل  به  برقرارشد،  تلفنی 
مصاحبه ها خالف اصول مددکاری اجتماعی بود، قطع 

همکاری کردیم. 

چه موانع و محدودیت هایی در این بین وجود دارد؟ 
به  را  مشکالت  ما  کرد  بیان  اقلیما  مصفطفی  دکتر 
نهادهای مختلف گفتیم. دستگاه ها کامال می دانند که 
مشکالت چه هستند. علت آنکه راه حلی در پیش گرفته 
نمیشود این است که به دلیل کمبود بودجه نمی تواند و 

اجرایی نمی کند یا نمی خواهد.
کشور  در  مشکل  ترین  بزرگ  که  دادند  ادامه  ایشان 
بیکاری است. میزان حقوق و دستمزد باتوجه به تورم 
هماهنگ نیست و مردم فشارهای اقتصادی بسیاری 
را متحمل میشوند. طبق اعالم رسمی تورم 40 درصد 
داشته ایم.  افزایش حقوق  درصد  حالیکه 15  در  است؛ 
این بدین معنی است که مردم 35 درصد فقیرتر شدند. 
انجمن های علمی وظیفه دارند که گزارش تهیه کنند و 
آنها را به مسئوالن اعالم کنند؛ دخالت در کار دیگری نمی 

توانند بکنند.
دکترمصفطفی اقلیما اظهار داشت که در جایگاه سازمان 
بهزیستی متخصص حضور ندارد تا به مسائل و امور 
بهزیستی  سازمان  ریاست  جایگاه  بپردازد.  اجتماعی 
شخصی را طلب می کند که 20 سال در این حوزه کار 
اکنون یك  بهزیستی، هم  باشد. رییس سازمان  کرده 
متخصص اطفال است که در بهزیستی سابقه فعالیت 
پزشکان  بین  از  را  خود  کل  مدیر   5 و  است  نداشته 
نمیتوان  افرادی  از چنین  انتخاب کرده است.  عمومی 
توقعی داشت. در این جایگاه افراد متخصص، شایسته 
و پاسخگو نیستند. در این شرایط، وضعیت روز به روز 
بدتر می شود، بهتر نمی شود. تغییر به دست دولت 
است من در طی مصاحبه ها و گفتگوهای انجام شده، 

همه آنچه میدانستم و الزم بود را بیان کرده ام.
در اینجا هر کس می تواند هر کاری کند. اگر یك مهندس 
ساختمان در جای پزشك کار کند، فاجعه به بار می آید. 
در اینجا، هیچ کس سر جای خودش نیست. مسئوالن  
یا متوجه نیستند یا برایشان اهمیت ندارد؛ مردم هم به 

همین ترتیب،مردم می گویند مشکل آنهاست.
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مانیفست مددکاری اجتماعی در حوزه اچ آی وی/ ایدز

مرضیه محمدی
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به  ابتال  زیاد  بسیار  پیامدهای  و  همه گیری  به  نظر 
اچ آی وی/ایدز نسبت به بسیاری از بیماری های مزمن 
اجتماعی  مددکاران  ۲000 انجمن  ژوئیه   ۲9 در  دیگر، 
مددکاران  بین المللی  فدراسیون  همکاری  با  کانادا 
اجتماعی و انجمن بین المللی دانشکده های مددکاری 
اجتماعی در مونترال کانادا، همایش یک روزهای را در 
زمینه اچ آی وی/ایدز برگزار کرد. این سمپوزیوم شامل 
مددکاران اجتماعی از 3۲ کشور و هدف از آن ایجاد 
تماس و تعامل دانشی و اطالعاتی مددکاران اجتماعی 
در سراسر جهان در زمینه اچ آی وی/ ایدز بود. نتیجه 
این سمپوزیوم، تهیه و انتشار مانیفستی است که در 

ادامه ارائه می شود. 

مقدمه

با وارد شدن به دهه سوم بیماری همه گیر اچ ای وی/ 
که  آگاهند  واقعیت  ازاین  اجتماعی  مددکاران  ایدز 
به  هستند،  اچ ای وی/ایدز  به  مبتال  نفر  میلیون ها 
پیامد آن دچار افسردگی می شوند و راه های درمان 
از  جلوگیری  و  سالمتی  ارتقاء  برای  کافی  اندازه  به 
گسترش این بیماری چشم گیر نیست. ایدز هیچ گونه 
مانع اجتماعی، نژادی یا فرهنگی نمی شناسد. با این 
حال، میزان خطر عفونت به خصوص در میان فقرا، 
افراد محروم و افرادی که با نابرابری و ستم دسته و 
اجتماعی  است. مددکاران  بیشتر  نرم می کنند،  پنجه 
به  افراد مبتال  به  بیماری همه گیر،  این  با  در مواجهه 
اچ آی وی/ ایدز و مردم سراسر جهان نشان داده اند و 
همچنان نشان می دهند که متعهد به عمل مبتنی بر 
اغلب  نکرده اند.  تنهایی عمل  به  آنها  جامعه هستند. 
را  ضروری  پشتیبانی  و  رهبری  اجتماعی  مددکاران 
فراهم  اچ آی وی/ایدز  به  جامعه  واکنش  بسیج  در 
کرده اند. مددکاران اجتماعی با همدیگر نشان داده اند 
که تصمیم گیری و حرکت بی وقفه به سوی سالمتی، به 
طور آشکار در جوامع نیازمند حمایت از حقوق اساسی 
خطیر  وظیفه  یادآور  اقدام  این  است.  مبتال  بیماران 
می کند.  متصل  هم  به  را  ما  همه  که  است  محبت 
مددکاران اجتماعی به اصول عدالت اجتماعی متعهد 
هستند. ما مسئولیت داریم که دانش و مهارت های 
سودمند و اصولی خود را برای کمک به افراد، گروه ها، 
جوامع، جوامع در حال توسعه و حل و فصل اختالفات 

شخصی و اجتماعی در اختیار آنها قرار دهیم.

اصول حرفه ای به صراحت بیان می کنند که ما بدون 
تعصب به جنس، سن، ناتوانی، رنگ، طبقه اجتماعی، 
نژاد، مذهب، زبان، باورهای سیاسی یا گرایش جنسی 
کار می کنیم. به همین ترتیب، ما باید نسبت به تاثیر 
ظلم و ستم در برابر جنس، سن، ناتوانی، رنگ، طبقه 

یا  سیاسی  باورهای  زبان،  مذهب،  نژاد،  اجتماعی، 
گرایش جنسی توجه و آگاهی داشته باشیم. ما ملزم 
به رعایت دقیق اصول حریم خصوصی، محرمانه بودن 
کارهایی  اطالعات هستیم.  از  استفاده ی مسئوالنه  و 
ارزش های بنیادی  با این  باید  انجام می دهیم  که ما 
گروه ها،  افراد،  از  ما  در هیچ کجایی  و  باشند  سازگار 
نیروهای سیاسی یا ساختارهای قدرت که افراد را با 
تروریسم، شکنجه و دیگر ابزارهای بی رحمانه سرکوب 
می کنند، حمایت نمی کنیم. ایدز در هر کجا که باشد، 
چالش های  خود،  جهانی  و  وسیع  گستره ی  طریق  از 

مختلفی ایجاد می کند.

اچ آی وی/  بیشتر  گسترش  از  جلوگیری  منظور  به 
یک  کردن  فراهم  ما  رویکرد  سالمت،  ارتقای  و  ایدز 
بهداشت جنسی  آموزش  است شامل:  مراقبت  دورۀ 
پیشگیری،  آموزش  کافی،  غربالگری  روانشناسی،  و 

مشاوره، حمایت، مراقبت و درمان. 

مددکاران  اقدام  برای  فراخوانی  مانیفست،  این 
اجتماعی در همه جااست تا مسیرهای بحرانِی مورد 
سطح  در  چه  و  ملی  محلی،  سطح  در  چه  را  نظر 
برای  وظایف  مهم ترین  از  کنند.  راهنمایی  بین الملل، 
سیاست  برای  البیگری  اساسی،  حقوق  از  حمایت 
از  حمایت  بهداشتی،  و  اجتماعی  متعهد  و  موثر 
برای تحقیق و همکاری  پروتکل های مجاز و عادالنه 
بشر،  حقوق  می شود؛  انجام  زیادی  کارهای  است. 
آموزش اجتماعی، سیاست های اجتماعی و بهداشتی، 
تحقیق و مشارکت - همه مربوط به یکدیگر هستند. 
و  بیشتر  اقدام  برای  کاتالیزور  یک  این  است  ممکن 
یک استاندارد باشد که خودمان را مورد ارزیابی قرار 
دهیم. ما، مددکاران  اجتماعی حرفه ای که در تاریخ 
۲9 ژوئیه ۲000 در مونترآل، QC، کانادا، در کنفرانس 
کانادایی اتحادیه مدکاران اجتماعی ایدز در همایش 
و  اجتماعی  مددکاران  بین المللی  فدراسیون  مشترک 
انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی، در کنار 

یکدیگر قرار گرفته ایم؛ اعالم می داریم:

1(  با توجه به حقوق انسانی

در  که  اجتماعی  مددکاری  اخالق  از  حمایت  برای   -
اعالمیه بین المللی اصول اخالقی مددکاری اجتماعی 
مددکاران  برای  بین المللی  اخالقی  استانداردهای  و 
اجتماعی مطرح شده است و آنها را به شدت در زمینه 

اچ آی وی/ایدز اعمال می کند؛

- برای حفظ تمام دولت ها به تعهداتی که در نشست 
است،  شده  مطرح   1994 دسامبر  در  پاریس  در  ایدز 
صرف نظر از این که آیا آن ها یکی از 4۲ امضاء کننده 
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هستند، یعنی: حمایت از حق برخورداری عادالنه همه 
مردم، صرف نظر از فرهنگ و باور، صرف نظر از جنس، 
مدنی،  نژاد، مذهب، وضعیت  گرایش جنسی،  سن، 

وابستگی، مسیر انتقال یا پیش آگهی انطباق؛

پیروی  برای  سازمان ها  و  دولت ها  همه  بر  فشار   -
با  مطابقت  در  فرد  شرافت  و  بشر  حقوق  اصول  از 
کنوانسیون های موجود حقوق بشر و پاسخ دادن به 

کسانی که تحت تأثیر همه گیری اچ آی وی هستند؛

- برای حمایت از قدرت افراد مبتال به اچ آی وی/ایدز؛ 
و  پرورش  و  آموزش  غذا، مسکن،  ایدز،  به  مبتالیان 
و  باشند  داشته  را  مناسب  بهداشتی  مراقبت های 
بتوانند بدون هیچ گونه مانعی از حقوق خود در این 

زمینه استفاده کنند.

2( با توجه به سیاست های اجتماعی و بهداشتی

عنصر  یک  عنوان  به  فقر  با  مبارزه  در  شرکت  برای   -
کلیدی در جلوگیری از عفونت اچ ای وی/ایدز؛

ایدز  اچ آی وی/  با  که  افرادی  با  فعاالنه  همکاری   -
زندگی می کنند تا به عنوان شریک اصلی در رسیدگی 
به بیماری همه گیر و مشارکت فعال در تصمیم گیری 
را  اجرای سیاست ها در تمام سطوح، جایگاه خود  و 

حفظ کنند.

- حمایت از سیاست های بهداشت عمومی و اجتماعی 
کننده  تعیین  عوامل  از  صحیح  درک  یک  در  ریشه 
سالمت و در حقیقت واقعیت های خاص جامعه دارد، 
به طوری که این سیاست ها به نحو مطلوب و موثر 
به ارائه مراقبت پیوست های که باعث بهبود کیفیت 
زندگی برای همه آسیب دیدگان و مبتالیان اچ ای وی/

ایدز است، بشود.

- برای استفاده از تخصص ما در سطح کالن اجتماعی، 
رفاه  و  سالمت  به  که  سیاست هایی  از  انتقادی  نگاه 
اجتماعی و روحی همه کسانی که در معرض بیماری 
همه گیر قرار دارند، وجود داشته باشد تا  اطمینان حاصل 

شود که صدای افرادی که تحت تاثیر قرار گرفته اند،
شنیده می شود.

تبعیض  و  نومیدی  برابر  در  پبوسته  و  دائم  مقابله   -
ناشی از آن که به اچ آی وی/ایدز وابسته است.

3( با توجه به آموزش مددکاری اجتماعی

- برای تدوین آموزش نوآورانه، جامع، عملی و نظری 
اچ آی وی/ایدز در برنامه های آموزشی اجتماعی با درک 
اینکه اچ ای وی/ایدز هر جنبه ای از توسعه انسانی را 

لمس میکند؛

- برای آموزش همه دانشجویان، پزشکان و دانشجویان 
مددکاری اجتماعی در زمینه اچ آی وی/ایدز و اطالع از 
فرهنگی،  اجتماعی،  روحی،  پزشکی، جسمی،  مسائل 

حقوقی و اقتصادی درگیر در این بیماری همه گیر؛

- برای تأیید و اقدام از طریق ترس و تعصب ، بنابراین 
ما می توانیم احترام کامل به افرادی که با اچ آی وی/ 

ایدز زندگی می کنند را ایجاد کنیم؛

- برای توسعه درک عوامل تعیین کننده ی  سالمت و 
مثال  عنوان  به  مراقبت  از  پیشگیری  مراقبت،  اصول 
در مورد رفاه فردی و جامعه، تأکید بر ارتقاء سالمت، 
پیشگیری از عفونت، مراقبت های اجتماعی و روانی، 

درمان پزشکی، مشاوره و پشتیبانی؛

- برای درگیر شدن همه افراد مبتال به بیماری همه گیر 
جامعه،  سازمان های  طریق  از  آموزش،  فرآیند  در 

سازمان های غیر دولتی یا سایر سازمان ها؛

که  علمی  و  دانشگاهی  نگرش های  تقویت  برای   -
رشته ای  بین  و  رشته ای  چند  رشته ای،  رویکردهای 
را ترویج می دهند و برای اطمینان از تبادل معنی دار 

علمی با سایر حرفه ها؛

- برای ادغام نظریه و علم
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4( با توجه به مشارکت

باشید  داشته  توجه  اچ ای وی/ایدز  با  مقابله  برای   -
برنامه های  از  می کنند،  زندگی  ایدز  با  که  افرادی  که 
حل  که  بین رشته ای  و  رشته ای  چند  دیپلماتیک، 
پاسخگویی  به  را  آن ها  و  داده  را وعده  مشکالتشان 
کرده اند،  امیدوار  همه گیر  بیماری  این  مقابل  در 

جدایی ناپذیر هستند؛ 

- برای ورود به روابط حرفه ای احترام بر اساس برابری 
و عدالت؛

یا  نگرانی های محلی، منطقه ای، ملی  بر  برای غلبه   -
حرفه ای که ممکن است درک وسیع تر، مداخالت موثر 

و تصمیم گیری فراگیر را محدود کنند؛

- برای همکاری با همه سازمان ها یا رهبران که از نظر 
که  خاصی  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی، 

روابط خاص را شکل می دهند، متمرکز است.

5( با توجه به تحقیقات اجتماعی

اجتماعی  مددکاران  مشارکت  از  اطمینان  برای   -
دیدگاه  از  اطمینان  برای  روانشناختی  تحقیقات  در 
مداخله،  پیشگیری،  مورد  در  اجتماعی  مددکاری 

مراقبت، درمان و حمایت و ارتقاء سالمت؛

در  اچ ای وی/ایدز  به  مبتال  افراد  مشارکت  برای   -
طراحی، اجراو تفسیر تحقیق؛

تحقیقاتی  ابتکارات  تمام  که  این  از  اطمینان  برای   -
به وسیله ارزش های اساسی محرمانه بودن، رضایت 
آگاهانه، تعیین خود، عزت و ارزش فرد، هدایت می شود؛

و  احترام  با  که  کسانی  سهم  به  دادن  پاسخ  برای   -
اطمینان  تا  اند  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  قدردانی 
مورد  که  به کسانی  تحقیقات  نتایج  که  حاصل شود 
مطالعه قرار گرفته اند و همه کسانی که در طول فرایند 

تحقیق و پس از اتمام آن پیگیری شده اند، به طوری 
که بتوانند مستقیما از روند نتایج بهره مند شوند.

بنابراین ما تصمیم می گیریم:

تأثیرات  و  ایدز  اچ آی وی/  شدن  همه گیر  که  این   -
روانی-اجتماعی، پزشکی، قانونی و اقتصادی آن برای 
مددکاری  مربیان  همه  و  اجتماعی  مددکاران  همه 

اجتماعی در سراسر جهان اهمیت دارد؛

از  شدت  به  اجتماعی  مربیان  و  مددکاران  این   -
عزتمندی  بر  که  بهداشتی  و  اجتماعی  سیاست های 
آن  در  که  جوامعی  و  اچ آی وی/ایدز  به  مبتال  افراد 

زندگی می کنند، تاکید دارند، حمایت می کنند.

مددکاری  مدارس  و  اجتماعی  مددکاران  این   -
اجتماعی، یک مراقبت پیوسته و طوالنی را بر مبنای 
از عوامل تعیین کننده ی سالمت و  یک درک حیاتی 
کاهش  به  فرهنگی  حساس  رویکردهای  همچنین 
خطر و کاهش آسیب در پیش  می گیرند که از جمله 
و  جنسی  بیشتر  امنیت  مورد  در  آموزش  به  محدود 

تزریق مصرف مواد مخدر است.

با یک  اجتماعی  و مربیان  اجتماعی  این مددکاران   -
مربوط  مسائل  که  میشوند  هدایت  اساسی  آگاهی 
از  مراقبت  و  پژوهش،درمان  آموزش،  آگاهی،  به 
اچ آی وی/ ایدز، به طور ذاتی به موضوعات تبعیض، 
اجتماعی  و  روانی  جسمی،  سالمت  بیکاری،  فقر، 

وابسته است.

موانع  بردن  بین  از  برای  که  است  این  ما  وظیفه   -
پیشگیری موثر از انتقال اچ ای وی و مراقبت مناسب 

از افراد مبتال به اچ ای وی و ایدز کار کنیم.

منبع:
یحی زاده، حسین و محمدی، مرضیه. )139۸( »مددکاری 
اجتماعی مداخله در بحران، مداخله در بحران اچ آی وی 

/ ایدز«انتشارت آوای نور.
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حوزه  اجتماعی،  مددکاری  شدن  حرفه ای  زمان  از 
سالمت یکی از نخستین و بزرگترین حوزه ها در این 
 Hopps &( و   )Dworkin, 1997( بوده است حرفه 
شروع  تاریخ شناسان،  از  بسیاری   .)Collins, 1995
مددکاری اجتماعی در حوزه سالمت را در انجمن های 
خیریه ای1 در انگلستان و پس از آن در آمریکا می دانند. 
اعیان  مجلس  به   1۸91 در  الچ  چارلز  انگلستان،  در 
که  آموزش دیده  اجتماعی  مددکاران  تا  داد  پیشنهاد 
آلُمِنر۲ به معنی مأمورین خیرات نیز نامیده می شدند 
انجام دو هدف منصوب  رسمًا در بیمارستان ها برای 
کمک های  استفاده  از  جلوگیری  اول  شوند؛هدف 
پرداخت هزینه های  توان  که  بیمارانی  توسط  خیرانه 
درمان خود را دارند و هدف دوم حمایت از افرادی که 
مشکالت اجتماعی در درمان پزشکی آنها تداخل ایجاد 
می کند )Badawi, 1990(. اولین مددکاراجتماعی در 
سال 1۸94 به بیمارستان رویال لندن اعزام شد و در 
دیگر  بیمارستان   ۷ در  اجتماعی  مددکاران  بعد  دهه 
شامل  افراد  این  مسئولیت های  دیگر  شدند.  مستقر 
خدمات  موسسه  به  گزارش ها  ارائه   و  افراد  ثبت نام 
این  انجام  برای  اجتماعی  مددکاران  بود.  اجتماعی 
دو فعالیت بیشتر در بخش درمانگاه های غیربستری 

)سرپایی( حضور داشتند.
در آمریکا نیز مددکاران اجتماعی حرفه ای و داوطلب 
در مناصب مشابه به کار گرفته شدند و اولین دپارتمان 
عمومی  بیمارستان  در  اجتماعی  مددکاری  رسمی 
سال  در  َکُبت3  ریچارد  دکتر  توسط  ماساچوست 
190۵ تأسیس شد. کبت اعتقاد داشت که این ابتکار 
و  محیطی  مسائل  از  پزشکان  تا  می شود  موجب 
اجتماعی تأثیرگذار بر وضعیت و معالجه بیمار آگاهی 
داشته باشند. وی مددکاران اجتماعی را عامل کلیدی 
 .)Nacman,1977( کسب این اطالعات می دانست
تفویض این مسئولیت به مددکاران اجتماعی موجب 
شد حیطه فعالیت مددکاران اجتماعی از بازدیدهای 
دوستانه4 در داخل مراکز درمانی به بازدید از منزل و 
این تالش ها  یابد.  حضور بیشتر در جامعه گسترش 
از  برگرفته  اجتماعی  تشخیص  مدل  براساس  عمدتًا 
با وی  رویکردهای مری ریچموند و متفکران همنظر 

.)Volland, 1996( انجام می شد
نخستین مددکاران اجتماعی سالمت درگیر پیشگیری 
و مراقبت های جامعه ای نیز بوده اند. به عنوان مثال 
می توان به ابتکاراتی مانند تأسیس داروخانه توسط 
و   1۸93 سال  در  هاوس  هال  در  آدماسوف  جین 
جهت  در  نیویورک  در  دیواین  ادوارد  کار  همچنین 

1 Charity Organization Societies (COS)
2 Almoner
3 Dr. Richard Cabot
4 Friendly Visits

بیماری های  و  سل  از  پیشگیری  هیأت های  هدایت 
 .)Lubove, 1965( کرد  اشاره  فقر  با  مرتبط  عفونی 
تالش ها و موفقیت های پیشگفته در زمینه پیشگیری 
و درمان منجر به تأسیس انجمن مددکاران اجتماعی 
مددکاران  انجمن  و   191۸ سال  در  آمریکا۵  پزشکی 
 Auslander,( اجتماعی بیمارستانی۶ در انگلیس شد

 .)2001
مانند  مختلفی  مراکز  در  پزشکی  اجتماعی  مددکاران 
بیمارستان، درمانگاه۷، آسایشگاه۸، مراکز ارائه دهنده 
خدمات مراقبتی بلندمدت9 و مراکز سالمت10 مشغول 
به  نظام سالمت عمدتًا  در  افراد  این  کار هستند.  به 
عنوان مددکار اجتماعی شناخته می شوند و در موارد 
Case/( معدودی عناوینی مانند حامی یا مدیر مورد
مددکار  می شود.  گفته  آنان  به   )Care Manager
اجتماعی پزشکی در مراکز درمانی معموالً دارای درجه 
را  ذیل  اصلی  فعالیت های  و  بوده  ارشد  کارشناسی 

.)Auslander, 2001( انجام می دهد
اجتماعی،  نیازهای  شامل  بیمار  مختلف  نیازهای  ـ 

عاطفی، مالی و حمایتی را ارزیابی می کند.
بر  که  در مورد مسائلی  را  درمان  تیم  اعضای  ـ سایر 

سالمت و بهزیستی بیمار تأثیرگذارند، آگاه می کند.
ـ با خانواده و سایر خدمات دهندگان بیمار در راستای 
بیمار  اقامتگاه  یا  منزل  در  مراقبتی  برنامه  تعیین 

همکاری می کند.
ـ در بیمارستان  دارای نقش حیاتی در زمینه برنامه ریزی 
بیمار  نیازمندی های  تا  است،  بیمار  ترخیص  از  پس 
پیش از ترخیص در محل زندگی اش تأمین شده باشد.
از این رو می توان گفت مددکار اجتماعی پزشکی در 
دارد.  نقش  بیمار،  درمان  فرآیند  اصلی  مراحل  تمام 
از مرحله تشخیص پزشکی با ارزیابی روانی-اجتماعی 
بی بدیل  نقش  اجتماعی  سیستم های  بر  اشراف  و 
خود را در تیم درمان ایفا می کند. پس از آن با ارائه 
را  او  مراقبان  یا  خانواده  و  بیمار  آموزش،  و  مشاوره 
توانمند می کند و در این حین با ارزیابی  مخاطرات و 
همچنین ارزیابی مالی، در صورت لزوم زمینه استفاده 
از  پیش  می کند.  فراهم  را  اجتماعی  منابع  از  بیمار 
ترخیص بیمار از مرکز درمانی، از وجود محل مناسب 
برای بیمار اطمینان حاصل کرده و پس از ترخیص نیز 

پیگیری های الزم را انجام می دهد. 

5 American Association of Medical Social Workers
6 Hospital Almoner’s Association 
7 Outpatient Clinic
8 Hospice
9 Long-term Care Facilities
10 Community Health Agency
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بررسی اسناد علمی در حوزه مددکاری اجتماعی سالمت 
کتب  در   19 قرن  در  پزشکی  اجتماعی  مددکاری  واژه 
اوایل  از  و  گرفته است  قرار  استفاده  مورد  معدودی 
یافته است.  افزایش  آن  از  استفاده  و  کاربرد   ۲0 قرن 
همچنین اطالعات به دست آمده از پایگاه اسکوپوس1 
از جنگ جهانی دوم کتب و  تا پیش  نشان می دهد 
پزشکی  اجتماعی  مددکاری  حوزه  در  اندکی  مقاالت 
منتشر شده است. اما از پس از جنگ جهانی دوم تا 
اواسط دهه 19۷0میالدی این تعداد افزایش یافته و به 
ساالنه ۷00 سند علمی معتبر رسیده است. از این زمان 
تا سال 1990 توجه جامعه علمی به مددکاری اجتماعی 
 ۲00 ساالنه  به  اسناد  تعداد  و  یافته  کاهش  پزشکی 
این  تا کنون  از 1990  نزول کرده است.  الی 300 سند 
روند سیر افزایشی پیدا کرده و در سال ۲0۲0 به ساالنه 

بیش از ۲000 سند رسیده است. 

همان طور که گفته شد توجه جامعه علمی به مددکاری 
اوایل دهه  تا   19۷0 دهه  اواسط  از  پزشکی  اجتماعی 
1990 کاهش یافت. در اوایل دهه 19۷0 که همزمان با 
افزایش شهرت این حرفه و افزایش حضور مددکاران 
را به  اجتماعی در سازمان ها بود و توجهات بسیاری 
خود جلب کرده بود، ابهاماتی نیز در مورد آن مطرح 
شد. به عنوان مثال این ایراد به مددکاران اجتماعی 
پزشکی وارد شد که آنها با وجودی که همواره به دلیل 
شنیدن دیدگاه های مراجعانشان، تحسین و تشویق 
میشوند، ولی معموال برای مددکاران اجتماعی دشوار 

1 Scopus

نمودار1-تعداد ساالنه اسناد علمی در حوزه مددکاری اجتماعی پزشکی

کنند.  استفاده  نظری  رویکردهای  کدام  از  که  است 
نظریه ها  از  اجتماعی  مددکاران  اکثر  شد  گفته  حتی 
کار  برای  آن ها  به  نمی توان  و  نمی کنند  استفاده 
استفاده  صورت  در  یا  و  داد،  زیادی  استقالل  بالینی 
نظریه هایی  از  تنها  اجتماعی  نیز، مددکاران  نظریه  از 
می کنند  استفاده  راحت هستند  آنها  با  اصطالحًا  که 
با  همزمان  انتقادات  این   .)Roscoe, 2011(
حوزه  به  مدیریتی۲  رویکرهای  کردن  رخنه  و  توسعه 
نهایت منجر  در  که  بود  اجتماعی  سالمت و خدمات 
و  گردید  حرفه ای3  بر  مدیریتی  نگاه  سیطره   به 
از پیش  باعث شد مددکاری اجتماعی پزشکی بیش 
گرفته  قرار  پایین  به  باال  از  دستورالعمل های  تحت 
کمتر  و  شود  ضعیف تر  قبل  به  نسبت  جایگاهش  و 
در          توجه شود.  این حرفه  به  عنوان یک تخصص  به 
این دوره بخشی از  پیچیدگی  های حرفه حذف  شد،

 خالقیت از آن گرفته شد و مددکاری اجتماعی پزشکی 
تبدیل شد به شغلی عادت گونه)روتین( و فرمولبندی 
شده که در چارچوب سیاستگذاریهای صورت گرفته ی 
سازمانها اجرا میشد که می بایست دائمًا هماهنگ با 

تغییرات سازمانی تغییر کند. 
سنت های  به  نظریه پردازان  توجه  دوران  این  در 
برساخت گرایی اجتماعی و پسامدرنیسم بیشتر شد و 
نظریاتی مانند کنش متقابل نمادین و نظریه روایتی 
نظریات  از  برگرفته  که  روایتی  نظریه  یافت.  توسعه 

2 managerial
3 professional
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پسامدرن پس از فوکو بود بر این مهم تأکید داشت 
و  جامع  راه حل های  مشکالت،  برای  نمی توان  که 
فرمول بندی شده ارائه داد که پاسخی بود بر انتقاداتی 
که به حرفه مددکاری اجتماعی وارد می شد و موجب 
افزایش اعتبار و برجسته شدن نقش بی بدیل مددکاری 
اجتماعی در حوزه سالمت شد. این نظریات و نظریات 
حال  در  نیز  تاکنون  سیستم ها  نظریه  مانند  پیشین 
اجتماعی  مددکاران  ابزار  عنوان  به  و  هستند  تکامل 
به عنوان مثال  قرار می گیرند.  استفاده  پزشکی مورد 
شکل تکامل یافته نظریه روایتی بر گفتگوی بین نظریه 
و عمل تأکید دارد4. به این صورت که مددکار اجتماعی 
به عنوان متخصص نظریات و تجربیات پیشین خود 
به  است،  خود  مشکل  متخصص  که  مراجع؛  کنار  در 
روایت خود  این روند مراجع  گفتگو می پردازند و در 
نیز  اجتماعی  مددکار  و  کرده  بازنویسی  را  مشکل  از 
دانش نظری خود را به محک تجربه گذاشته و ارتقاء 
می دهد و هر دو طرف پس از این ارتباط توانمندتر 

می شوند. 
مددکاری  عملی  تأثیرات  و  نظری  پیشرفت های  این 
است  شده  موجب  سالمت  حوزه  در  اجتماعی 
یابد.  ارتقاء  سالمت  نظام  در  حرفه  این  جایگاه 
اهمیت  به  بیمه  شرکت های  و  سالمت  نظام  امروزه 
اثربخشی  و  پیشگیری  حوزه  در  مددکاری اجتماعی 
نظام درمانی توجه بیشتری پیدا کرده اند و بیمارانی 
یا  پزشکان  به  رجوعشان  میزان  در  زیادی  تغییر  که 
بخش اورژانس ایجاد شود را شناسایی و به موسسات 
خروج  زمینه  تا  می کنند  معرفی  مددکاری اجتماعی 
شود.  ایجاد  پیچیدگی  معیوب  چرخه های  از  آن ها 
در این راستا در ایران نیز اخیرًا تالش های ارزشمندی 
حال  در  پزشکی  جامعه  بخش های  از  برخی  توسط 
نگاه  سیطره  شاهد  هم  هنوز  چند  هر  است،  انجام 
پزشکی در مددکاری اجتماعی حوزه سالمت هستیم. 
مددکاران  فعالیت  که  است  این  امر  این  دلیل  یک 
سایر  از  سازمان یافته تر  سالمت  حوزه  در  اجتماعی 
حوزه های حرفه مددکاری اجتماعی است و عالوه بر 
اصول و ارزش های حرفه، اصول و ارزش های سازمانی 
دارای اهمیت و تأثیر باالیی است و زمینه ی بیشتری 
اجتماعی  مددکاری  در  پزشکی  نگاه  تسلط  برای 
پزشکی شدن۶ مددکاری  دارد. ییپ۵،  سالمت وجود 

اجتماعی را فرایندی ۵ مرحله ای معرفی می کند
 

4 Conversation between Theory and Practice
5 Yip, B.
6 Medicalization

• مرحله اول: بی توجهی به افزایش نگاه پزشکی در 	
مددکاری اجتماعی

• مرحله دوم: مواجه شدن با سلطه رویکرد پزشکی 	
و تالش برای تقابل با آن

• مرحله سوم: سازش با حضور رویکرد پزشکی در 	
مسائل اجتماعی

• مرحله چهارم: قبول سلطه رویکرد پزشکی	
• رویکرد 	 درونی شدن  و  تثبیت  پنجم:  مرحله 

)Yip, 2004( پزشکی

بر اساس یافته های پژوهش ییپ، رویکرد سازمان ها 
از  بیش  تیمها موجب سلطه  اعضای  ترکیب  نحوه  و 
حد رویکرد پزشکی در پرونده های مددکاری اجتماعی 
تعداد  گرفتندکه  نتیجه  نیز  داد  و  جانسون  می شود. 
زیادی از مددکاران اجتماعی حوزه سالمت تحت سلطه 
رویکرد پزشکی قرار گرفته و اصول و ارزش های حرفه 
را رعایت نمی کنند که با افزایش اختیارات و آموزش 
و حرفه ای  نظری  دانش  بروزرسانی  منظور  به  مداوم 
 Jansson( کرد  کمک  مشکل  این  حل  به  می توان 
Dodd, 2002 &(. برگمن نیز در مقاله خود در سال 
بخش  در  اجتماعی  مددکار  حضور  اهمیت  به   19۷۶
 Bergman,( است   پرداخته  بیمارستان ها  اورژانس 

 .)1976
حال  در  شد  مالحظه  نمودار1  در  که  همانطور 
با  مرتبط  علمی  سند   ۲000 از  بیش  ساالنه  حاضر، 
تعداد  و  می شود  منتشر  پزشکی  مددکاری اجتماعی 
رسیده  سند   3۵.000 حدود  به  کنون  تا  سندها  این 
است. از این تعداد به ترتیب 3۸.9 درصدرا محققین 
نشریات  را  درصد   3۸.۵ پزشکی،  رشته  نشریات  و 
علوم اجتماعی و ۲1.۸ درصد رامجالت پرستاری، دارا 

بوده اند.

نمودار2- سهم علوم مختلف از انتشارات مرتبط با 
مددکاری اجتماعی پزشکی
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در دو دهه اخیر سهم علوم اجتماعی در حال افزایش 
بیشترین  داشتن  با  ذیل  نشریه   4 همچنین  است. 
سالمت  اجتماعی  مددکاری  حوزه  در  مقاالت  تعداد 
انتشار  همچنین  و  مطالعه  برای  منبع  مهمترین 

پژوهش های متخصصین این حوزه هستند.

جدول1- مهم ترین نشریات بین المللی 
در حوزه مددکاری اجتماعی سالمت

مقاالت منتشر 
شده تا 2021

شروع 
عنوان نشریهفعالیت

199۷19۷۵
 Social Work In Health

Care

1۷۲۵19۷۶Health And Social Work

۶۶۷۲00۷
 Social Work In Public

Health

۵۸0۲00۲
 Social Work In Mental

Health

این  در  توجه  مورد  مسائل  از  یکی   ۲0۲0 سال  در 
نشریات بیماری کووید19 بوده است. نتایج تحلیل نرم 
افزار علم سنجی نشان می دهد که بیشترین عبارت ها 
و  چکیده ها  عناوین،  در  که  واژگان  پرتکرارترین  و 
بیماری در حوزه  این  با  کلیدواژه های مقاالت مرتبط 

نمودار3- مفاهیم پرتکرار در اسناد علمی مددکاری اجتماعی مرتبط با بیماری کووید19

مددکاری اجتماعی وجود داشته است شامل: »بخش 
»رفاه«،  اجتماعی-اقتصادی«،  »تأثیرات  سالمت«، 
»حاکمیت«، »کنترل بیماری های ُمسری« و »ارزیابی 

پرسشنامه ای« بوده است.  
حوزه  در  اجتماعی  مددکاری  نوزدهم  قرن  اواخر  از 
است.  داشته  همراه  به  زیادی  دستاوردهای  سالمت 
همچنین در نیم قرن اخیر توجه به مددکاری اجتماعی 
توسط محققین رشته های مرتبط با سالمت به صورت 
اسناد  تاریخی  مرور  است.  افزایش  حال  در  مستمر 
علمی نشان می دهد در صورتی که مددکاری اجتماعی 
تحت سیطره ی رویکردهای پزشکی و مدیریتی قرار 
نگیرد می توانند این مسیر را ادامه داده و اثربخشی و 
جایگاه خود در حوزه سالمت راافزایش دهد. مهمترین 
ابزار حفظ و ارتقاء این استقالل، تولید و به روزرسانی 
فعاالن  توسط  آن ها  به کارگیری  و  علمی  نظریه های 

مددکاری اجتماعی در حوزه سالمت است.
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انسان پیوسته در پی ارائه تصویری روشن و مناسب از 
تندرستی بوده است. یونانی ها معتقد بودند سالمتی 
نیروی است که باعث ایجاد مقاومت در مقابل بیماری 
بین  موثر  ارتباط  یک  از  دیگر  عبارت  به  ها می شود 
اطراف وی سخن می گفتند.  فرد و جامعه و محیط 
آنها سالمتی را حالت سازش کامل بین موجود زنده 
خوردن  هم  بر  و  دانستند  می  وی  اطراف  محیط  و 
موازنه بین انسان و محیط را بیماری تلقی میکردند. 
کامل  ولی  است  درست  تاحدودی  تعریف  این  گرچه 
نیست. در واقع نقش قطعی عوامل اجتماعی، روانی 
و محیطی بر سالمت مردم از زمان های بسیار قدیم 
شناسایی شده است. فعالیت های بهداشتی از قرن 19 
و بیشترین اقداماتی که به صورت زیر بنایی در حوزه 
بهداشت عمومی نوین انجام شده، همگی بیانگر آگاهی 
از همبستگی بین وضعیت اجتماعی شرایط زندگی و 
پیامدهای سالمتی مردم است. در اساسنامه سازمان 
تهیه   194۶ در  آن  نویس  پیش  که  جهانی  بهداشت 
بنیانگذاران  که  این حقیقت مطرح است  شده است 
های  چالش  با  همگام  اند  داشته  قصد  سازمان  این 
ریشه  به  موثر،  درمان  و  پزشکی  مراقبتهای  فراروی 
های اجتماعی مشکالت سالمت نیز توجه ویژه نمایند. 
اوایل  تا  اواخر دهه ی 19۶0  از  با توجه به این مسئله 
دهه 19۷0 اولین برنامه های سالمت جامعه نگر توسط 
سازمان بهداشت جهانی تهیه و تدوین شده است که 
این امر افزایش و تقویت مشارکت و اختیارات مردم در 
حوزه های بهداشت و سالمت را به همراه داشته است. 
سالمت اجتماعی1، ناظر به مفهومی است که در کنار 
قرار گرفته  روانی سالمت مورد توجه  و  ابعاد جسمی 
است که معموال به دو مفهوم متفاوت ولی در عین حال 

درهم تنیده اشاره می کند. 
به عبارتی سالمت اجتماعی با سالمت جسمی و روانی 
و  گذاشته  تاثیر  آنها  بر  یعنی هم  دارد  متقابل  رابطه 
اشاره  اجتماعی  سالمت  میپذیرد.  تاثیر  آنها  از  هم 
با  برای تعامل  او  توانایی  بر  تأکید  به سالمت فرد و 
دارد  اجتماعی  موقعیت های  در  پیشرفت  و  دیگران 
و  جامعه  کل  سالمت  با  تواند  می  حال  عین  در  و 
چگونگی رفتار اعضای آن با یکدیگر در ارتباط باشد.  
تعاریف  دارای  مختلف  جوامع  در  اجتماعی  سالمت 
اجتماعی  ُبعد  درباره  متفاوتی است. مجموع نظرات 
را می توان در سه دسته یا سه رویکرد قرار  سالمت 

داد که در ذیل به توضیح آنها پرداخته خواهد شد.
1- سالمت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سالمت فرد 

در کنار سالمت جسمی و روانی.
2- سالمت اجتماعی به مثابه شرایط اجتماعی سالمت بخش

3- سالمت اجتماعی به مثابه جامعه سالم.  

1Social health

سالمت اجتماعی و مددکاری اجتماعی
نگرش تاریخی به حوزه سالمت به طور عام، دال بر 
سالمت  روانی  و  جسمانی  ابعاد  به   اهتمام  و  غلبه 
اجتماعی  ابعاد  کردن  لحاظ  بدون  امروزه  اما  است 
ها،   حوزه  از  یک  هر  به  تقلیل سالمت  یا  و  سالمت 
که   چرا  بود  نخواهد  علمی  محافل  پذیرش  مورد 
را دربرمی گیرد  انسان  زندگی  سالمت همه جنبه های 
و  برخوردارند  خاصی  اهمیت  از  ابعاد  از  یک  هر  و 
از  غفلت  باشند.  تأثیرگذار  ابعاد  سایر  بر  می توانند 
سالمت اجتماعی می تواند دالیل زیادی داشته باشد 
اما به نظر می رسد که این غفلت با ماهیت پیچیده   
جوامع و فرهنگ های مختلف آنها در ارتباط باشد. از 
طرفی ماهیت عدم سالمت اجتماعی در یک جامعه 
همانند سالمت جسمی و روانی حداقل در کوتاه مدت  

ابعاد ملموس و عینی کمتری دارد. 
اگر در یک جامعه پزشکان به طور مستقیم با سالمت 
جسمی افراد سروکار دارند و روانشناسان نیز متخصصان 
دلیل  به  اجتماعی  مددکاران  هستند؛  روان  سالمت 
ماهیت بین رشته ای حرفهایشان به طور مستقیم و 
غیرمستقیم با سالمت اجتماعی افراد مرتبط هستند. 
فعالیت های  در  به طور مستقیم  اجتماعی  مددکاران 
حرفهای خود در حوزه های فردی، گروهی و جامعه ای 
حوزه  در  و  دارند  ارتباط  افراد  اجتماعی  سالمت  با 
مدیریت وسیاست گذاری حوزه سالمت اجتماعی نیز 
می توانند به عنوان سیاستگذار حوزه سالمت اجتماعی 

فعالیت نمایند. 
به  سالمت؛  حوزه  که  است  این  تامل  قابل  موضوع 
طور عام، در ابعاد مختلف را نمیتوان مرزبندی نمود 
با هم  اجتماعی  و  روانی  وبعضًا جنبه های جسمانی، 
همپوشانی دارند. از طرفی رابطه ای پویا و تاثیرگذار 
و زنجیره ای باهم دارند. شناخت رابطه بین این ابعاد 
برای فعالیت های حرفهای حوزه سالمت نیز ضروری 
با  باید  حوزه  این  متخصصین  از  هریک  و  است 
همکاری همه جانبه و همه بخشی به مقوله سالمت 

نظر داشته باشند.
تقویت ُبعد اجتماعی سالمت در کنار سایر ابعاد آن می 
تواند  بسترهای الزم را برای افزایش نشاط اجتماعی، 
وفاق اجتماعی، تعامل اجتماعی، همبستگی اجتماعی، 
رضایت از زندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت 
آسیب های  کاهش  بیشتر،  کارآمدی  اجتماعی، 
هویت  هزینه ها،تقویت  کاهش  جرایم،  و  اجتماعی 
فرهنگی و.. فراهم کند.  بدون شک تقویت و توسعه 
شاخص های سالمت اجتماعی در هر جامعه ای کاهش 
بار بیماری های جسمی  و روانی را نیز به دنبال خواهد 
دلیل  به  اجتماعی  مددکاران  کلی،  طور  به  داشت. 
نگرش مداخالتی چندوجهی و نیزماهیت  بین رشته ای 
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حرفه خود،می توانند پیش قراوالن حوزه ی سالمت 
اجتماعی باشند.

ارزش اساسی ، اختیار و آزادی انسان 
خودتصمیم گیری و سالمت اجتماعی

آزادی  موجود  جامعه،  یا  گروه  فرد،  درقالب  انسان 
است که باید بتواند آزاد بیندیشد، آزاد انتخاب کند، 
آزادانه در خصوص انتخاب خود اقدام کند و آزادانه 
از  مانع  که  شرطی  به  را،  خود  اندیشه های  و  افکار 
آزادی دیگران و یا تجاوز به حریم دیگران نباشد، ابراز 
تبعیت  در  اجتماعی  مددکار  اصل:122(.  کند)زاهدی 
از این ارزش معتقد است که این حق مددجو است 
کند،  انتخاب  را  خود  تعالی  و  مسیرتغییر  آزادانه  که 
هرگونه  مددجویان،گرفتن  مشارکت  بدون  که  چرا 

تصمیم،فاقد ارزش و اعتبار است. 
در عمل  وآزادی  گیری  و تصمیم  انتخاب  انسان حق 
و اراده دارد و هیچ گاه نمی تواند به بهانه واقع شدن 
در شرایط  خاص زمانی یا مکانی و غیره ادعا کند که 
خود  شخصی  آزادی   و  انتخاب  از  استفاده  به  قادر 
نبوده است . اگر انسان هیچ اختیاری نداشت، هیچ 
و  انتخاب  با  او  اما  بود  نمی  او  متوجه  هم  تکلیفی 
تصمیم نهایی خود، در مسیرهای درست یا غلط گام 
با  انجام می دهد  که  اعمالی  و مسئولیت  می دارد  بر 
برای همین است که همواره مسئولیت  خود اوست 

پذیری با آزادی توأم است. 
به طورکلی، سالمت اجتماعی برخالف سالمت جسمی 
و حتی روانی در ارتباط با دیگران تجلی پیدا می کند. 
مفهوم اختیار و آزادی انسان نیز در رابطه با دیگران 
اساس   این  بر  و  مییابد  معنا  اجتماعی  مناسبات  و 
همواره آزادی انسانها  با مسئولیت پذیری آنها عجین 
صورت  در  انتخاب  عهدهداری  و  مسئولیت  است. 

همراهی با آزادی واقعی در انتخاب است که میتواند 
به معنای اصیل خود برسد. در غیر این صورت هیچ 

یک از این دو بُعد قابل دستیابی نخواهند بود.
حرفه  مهم  و  اساسی  ارزش  این  در  تعمق  و  تامل  با 
و  عمیق  ارتباط  به  توان  می  اجتماعی،   مددکاری 
جوهری آن با مفهوم سالمت اجتماعی پی برد. اساسا 
و  طرف  یک  از  او  آزادی  و  اختیار  و  انسان  مفهوم 
از بنیادی  از طرف دیگر،  او  مفهوم مسئولیت پذیری 
ترین مفاهیمی است که بر گستره رفتار و روابط فردی 
و بین فردی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارد. نظر به 
تعریف و توصیف ارزش » اختیار و آزادی انسان » می 
توان ارتباط آن را با مفهوم سالمت اجتماعی از ابعاد 

مختلفی تبیین و تحلیل کرد. 

1- رابطه تقابلی و دوسویه
در رویکرد های مختلف با محوریت سالمت اجتماعی؛ 
اجتماعی سالمت  شرایط  مثابه  به  اجتماعی  سالمت 
ارتباط  به  توان  می  سالم،  جامعه  مثابه  به  یا  بخش 
درونی، ذاتی و متقابل بین مفهوم آزادی و مسئولیت 
پذیری انسانها با جامعه سالم پی برد. در یک جامعه 
و  فردی  آزادی  که   است  بخش  سالمت  و  سالم 
مسئولیت پذیری انسانها رشد می کند، در سایه آزادی 
طلبی و مسئولیت پذیری افراد است که جامعه ای سالم 
آزادی و مسئولیت پذیری است،  کننده ی  تامین  که 
محقق می شود. مفهوم اختیار و آزادی انسان در اینجا 
با مفاهیم دیگری چون حقوق شهروندی، آزادی های 
مدنی، آزادی بیان و عقیده، آزادی قلم و اندیشه و... 
ارتباط می یابد. با دقت در این مفاهیم، ارتباط عمیق 
به عنوان  انسان  و  اجتماعی  با سالمت  آنرا  تقابلی  و 

موجودی اجتماعی، می توان به خوبی درک نمود.

۲۸



۰
۱۴

۰۰
ار 

به
م، 

دو
ره 

ما
ش

ل، 
او

ل 
سا

۲�  ارتباط مستقیم با شاخص های سالمت اجتماعی 
اگرچه مفهوم آزادی و اختیار انسان به نوعی در تاروپود 
همه شاخص های سالمت اجتماعی تنیده شده است 
اما در اینجا به اختصار به دو شاخص اصلی از سالمت 
اجتماعی)ازمنظر کییز( که ارتباط مسقیمی با آن دارند 

اشاره می گردد.

انسجام اجتماعی
انسجام اجتماعی به معنای احساس بخشی از جامعه 
بودن و اندیشیدن به اینکه افراد به جامعه تعلق دارند 
هستند،  سهیم  جامعه  به  نسبت  دیگران  همچون  و 
میباشد.  با تعمق در این مفهوم می توان اذعان نمود 
افراد،  که بدون تامین آزادی های فردی و اجتماعی 
از  بخشی  را  خود  و  داشتن  تعلق  احساس  نمیتوان 
ای  جامعه  داشت.  انتظار  افراد  از  را  دانستن  جامعه 
میتواند دارای شاخص انسجام اجتماعی باشد که به 
در  آنها  تا  بگذارد  احترام  افراد  تفاوتهای  و  آزادی ها 
بدانند  به جامعه  متعلق  را  آزادی ها خود  این  سایه 
و احساس تعلق و سهیم بودن آنها نسبت به جامعه 
تامین  ذیل  در  که  داشت  توجه  باید   . یابد  افزایش 
آزادی  مکمل  بخش  که  انسانهاست  اختیار  و  آزادی 
آزادی  و  یابد  می  رشد  نیز  پذیری  مسئولیت  یعنی 
یابد و  با مسئولیت پذیری در جامعه قوام می  توأم 
در نهایت انسجام اجتماعی که تامین کننده سالمت 

اجتماعی است در جامعه محقق می گردد.

مشارکت اجتماعی
مشارکت در این مفهوم، ایجاد این باور در افراداست 
که آنها فکر کنند چیزهای باارزشی برای ارائه به جامعه 
دارند و فعالیت های روزمره آنها توسط جامعه ارزشمند 
دانسته میشود. مشارکت واقعی افراد در سایه آزادی 
و اختیار و مسئولیت پذیری محقق می شود چراکه  
بدون تامین آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه 

امکان مشارکت بدون واهمه وجود ندارد. مشارکتی 
باشد،  بازخواست شدن  و  تردید  و  ترس  با  توام  که 
نمی تواند مشارکت  واقعی وسالم باشد. تنهادر صورت 
که  است  پذیری  مسئولیت  و  آزادی  و  اختیار  وجود 
در یک جامعه  کانون های جمعی در اشکال مختلف 
آن، با اهداف متعالی شکل می گیرند و مشارکت در 
و  آگاهانه  به صورت  اجتماعی  تعیین مسیر سالمت 

جمعی تامین می گردد.

رابطه سالمت اجتماعی
 با اصل خودآگاهی مددکار اجتماعی 

و  ابعاد  اگرچه  مفهوم،  دو  این  ارتباط  خصوص  در 
به  اما  نمود  مطرح  توان  می  را  زیادی  های  ظرافت 
بعد  در دو  این دو مفهوم،  ارتباط  به  اختصار،  جهت 

اساسی اشاره می گردد.

� مددکار اجتماعی در مقام فردی حرفه ای 
و فعال در حوزه سالمت اجتماعی 

چنانچه اشاره شد مددکاران اجتماعی درفعالیت های 
فردی،  درحوزه های  مستقیم  طور  به  خود،  حرفهای 
گروهی و جامعهای با سالمت اجتماعی افراد ارتباط 
دارند، همچنین، در حوزه مدیریت و سیاست گذاری 
سالمت اجتماعی هم می توانند به عنوان سیاست گذار 

حوزه سالمت اجتماعی فعالیت نمایند.
مددکاری  حرفه  کاربردی  و  ای  رشته  بین  ماهیت 
اجتماعی سبب شده است که بطور مستقیم در حوزه 
سالمت و در ابعاد مختلف آن، نقش های مداخلهای 
و حرفه ای را ایفا نماید. مجموعه این حساسیت ها 
و ظرافت های حرفهای باعث شده است که در اصول 
عمومی این حرفه، اصلی مهم باعنوان » خود آگاهی 
مددکار اجتماعی » آورده شود.  در واقع این اصل را 
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مهمترین و محوری ترین اصل میدانند، زیرا تأکید بر 
خودشناسی و خودآگاهی مددکار اجتماعی از انگیزه ها 
و عالیق شخصی و عدم دخالت آنها در فعالیت های 
حرفه ای است. مددکار اجتماعی در سایه این آگاهی 
می تواند به طور آگاهانه و هوشمندانه مانع ورود خوِد 
ارائه  را  حرفه ای  تاثیرگذار  اقدامات  ایاش،  غیرحرفه 

نماید. 
با بکارگیری اصل یادشده، مددکار اجتماعی با آگاهی 
اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  شرایط  و  مختصات  از 
خود  حرفه ای  اقدامات  جامعه،  بر  حاکم  سیاسی  و 
زیرا   عملیاتی می کند،  و  تنظیم  در سطوح مختلف  را 
مددکاران اجتماعی، تنها در سایه آگاهی و خودآگاهی 
حرفه ای است که می توانند از طرفی سالمت اجتماعِی 
خود حرفهای را مدیریت نمایند و از طرف دیگر با لحاظ 
کردن مجموعه مختصات حاکم بر جامعه،برنامه های 
خود را در حوزه سالمت اجتماعی در ابعاد و سطوح 

مختلف پیاده کنند.

مددکاراجتماعی برخوردار از سالمت اجتماعی
سایر  همانند  است  انسانی  نیز  اجتماعی  مددکار 
انسانهای جامعه که نیازمند تامین نیازهای متنوع و 
بدون  است  مسلم  چنانچه  و  است  انسانی  پیچیده 
تامین نیازهای انسانی و برخورداری از سالمت در ابعاد 
مختلف،  نمیتواند به عنوان فردی تاثیرگذار به ایفای 

نقشهای حرفهای خود بپردازد. جامعهای که  قادر به 
اجتماعی  مددکاران  و  افراد  اجتماعی  تامین سالمت 
به عنوان اعضای خود نباشد، بدون شک نمی تواند 
انتظار نقش های  این جامعه  اجتماعی  از مددکاران 
زیرا  باشد.  راداشته  ای  شایسته  و  درخور  ای  حرفه 
است  اجتماعی  سالمت  از  برخوردار  مددکاراجتماعی 
که می تواند  به ایفای نقش های حرفه ای  و یاورانه 
خود پرداخته و در راستای اهداف متعالی و حرفه ای 

خود گام بردارد.

منابع
مددکاری  )1393(؛مبانی  محمد.  اصل،  زاهدی   -1
اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطباییی.
سالمت  روانشناسی  مجید.)139۶(،  نیا،  صفاری   -۲

اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
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در  سل  انجمن  مدیر  هاپکینز  هنری   1926 سال  در 
و  اجتماعی  مددکاری  های  نوشت:«زمینه  نیویورک 
سالمت عمومی با یکدیگر گره خورده اند و هیچ مرز 
نماید.مددکاری  از هم جدا  را  آنها  نمیتواند  مصنوعی 
اجتماعی در اساس جنبش نظام سالمت ادغام شده 
است و بطور مستقیم و در تمام سطوح  آن را تحت 

تاثیر قرار میدهد«
اولین زمزمه های حضور مددکاران اجتماعی در مراقبت های 
سالمت روان به نیمه اول قرن 20 همزمان با جنبش های 
موسسه زدایی و تأکید بر مراقبت های جامعه محور 
مطرح شد. طی این جنبش نقش مددکار اجتماعی از 
نقش سرپرست موسسه و تامین کننده منابع به نقش 

عضو  تیم درمان تبدیل شد1.
مراجعان کلینیک های سالمت روان، از هر سنی میتوانند 
بیماری های  از  ای  گستره  با  است  ممکن  و  باشند 
روانی مثل اختالالت اضطرابی، اسکیزوفرنیا، دوقطبی، 
افسردگی و اختالالت شخصیت درگیر باشند. سالمت 
روان آنها با امور دیگری نظیر اعتیاد،مسائل خانوادگی 
و بی خانمانی تداعی شود و اینجاست که نقش مددکار 
رنگ  پر  مداخله  فرایند  در  پیش  از  بیش  اجتماعی 
میشود.هدف مددكار اجتماعی در این حوزه، باال بردن 
درمان  پزشك  است.  گروهها  و  افراد  اجتماعی  كاركرد 
می كند و مددكار اجتماعی در برنامه پيشگيری، درمان 

و پيگيری بعدي بيماري مشاركت دارد.  
از طریق مصاحبه فردی، حمایت و مدافعه افراد را قادر 
میسازند تا مسائل اجتماعی در زندگی شان را مدیریت 
را  استخدام؛آنها  و  داری  ارتباطات،خانه  کنند،مانند 
توانمند میکند تا احساس رضایت داشته باشند و در 
شان  جامعه  و  شان  ارتباطی  ،شبکه  شان  شخصیت 
پایداری و انعطاف نشان دهند و به بهبود استانداردهای 
افراد  بهزیستی  طریق  از  جامعه  اجتماعی،اقتصادی 

کمک میکنند.)نیکوال،۲0۲0:3(    
و  خدمات  حوزه  در  که  یافته  توسعه  کشورهای  در 
از  شاخه ای  میباشند،  پیشگام  اجتماعی  مددکاری 
روان  اجتماعی  مددکاری  نام  به  اجتماعی،  مددکاری 
که  است  آمده  بوجود   )Mental social work(
بطور تخصصی به مداخله بر روی افراد داری اختالل 
اجتماعی  پردازد.مددکار  می  مربوطه  مراکز  در  روان 
افراد داری  روان، شخصی است که به توانمند سازی 
اختالل روان ، خانواده های آنها، مراقبین و اجتماعات 

1 International Federation of Social Workers               
Conference 2020

شخصی  استقالل  و  رضایت  به  دستیابی  منظور  به 
میپردازد.)همان(

مختلفی  های  زمینه  در  میتوانند  اجتماعی  مددکاران 
از سالمت روان کار کنند.مثل برگزاری دادگاهها، کار بر 
کار  اصلی  تمرکز  اما   ... و  اختالل  دارای  کودکان  روی 
سالمت   ، روان  سالمت  حوزه  در  اجتماعی  مددکاری 
روان بزرگساالن میباشد. در جایی که برای مداخله تیم 
این  و  تدارک دیده شده  ای   رشته  درمان چند  های 
تیمها شامل مددکار اجتماعی،روانپزشک،روانشناس،کار 
میباشد. بهیاران  و  شغلی  امور  درمانگر،متخصص 

)اولیور،1983:7(

نقش مددکاران اجتماعی در حوزه سالمت روان
فعالیتهای مددکاران اجتماعی در کار با بیماران اعصاب 

و روان را  میتوان در چهار مرحله دسته بندی کرد:
1- مرحله ارزیابی 
2- مرحله درمان

3- مرحله بازگشت به خانواده وجامعه 
4- مرحله پیگیری

مددکاران  از  روان  سالمت  حوزه  در  که  نقشی  اولین 
اجتماعی انتظار میرود، نقش ارزیاب با حضور در تیم 
ارزیابی  نقش  اجتماعی  است.مددکاران  درمانی  های 
عهده  به  را  اجتماعی  و  جسمی،روانی  وضعیت  اولیه 
بیمارستانی  درمانی  های  تیم  در  است  دارند.ممکن 
روانشناس وجود نداشته باشد و وظیفه مشاوره بیمار را 
نیز مددکار اجتماعی عهده دار گردد. مددکاران اجتماعی 
باید ارزیابی مستمر، شامل جمع آوری اطالعات جامع 
برای استفاده از مداخالت توسعه یافته و راهبردهای 
تخصصی  خدمات  که  صورتی  در  دهند  ارائه  درمان 
در  اجتماعی  مددکار  باشد  نیاز  مورد  تحلیلی  روان 
اولین پله باید نقش اساسی را در برقراری ارتباط بین 
روان  سالمت  خدمات  کننده  ارائه  موسسات  و  بیمار 
داشته باشد.همچنین مددکار میتواند مشاوره فوری و 
سطحی برای مراجعانی که خود و اعضای خانوادهشان 
برای  و  نماید  ارائه  هستند  درگیر  روانی  مشکالت  با 

همکاران و کارمندان نقش حمایتی داشته باشد.
قالب  در  درمان  کادر  عنوان  به  اجتماعی  مددکاران 
مشاوره ها و تشکیل گروه به آموزش بیماران درباره 
ماهیت بیماری و راه های کنترل اختالالت میپردازند.
مطالعات نشان میدهد بیمارانی که آموزش می بینند 
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پیش آگاهی بهتری برای درمان شدن دارند. در حالی 
که پرستاران و پزشکان با مشکالت بسیاری در محیط 
درمان دست و پنجه نرم میکنند که فرصت کافی برای 
بحث آموزش به بیماران را ندارند، مددکاران اجتماعی 
را  مراجعین  ای،  حرفه  اعتماد  ایجاد  ضمن  میتوانند 
در راستای توانمندسازی آنان آموزش دهند.همچنین 
اضافی  منابع  به  را  بیمار  میتواند  اجتماعی  مددکار 
خارج از بیمارستان که به آن نیاز دارد، متصل نماید تا 
احتمال عود مجدد بیماری از بین برود. همکاری درون 
تیمی حرفه ای زمانی اتفاق می افتد که ارائه کننده ی  
خدمات،مراجع،خانواده ها و همچنین شبکه اجتماعی 
جهت  در  پایدار  ی  توسعه  ای  حرفه  درون   روابط  و 
تسهیل  گری پیدا نماید که میتواند نتایج مطلوب برای 

سالمت داشته باشد.)آمبروز،2016:2(
آموزش روان پزشکی تاثير مثبتی بر شرایط خانواده های 
باعث  خانواده  روانشناختی  دارد،آموزش  نیز  بیماران 
نشان  تحقیقات  ميشود.  خانواده  انسجام  افزايش 
می دهد که مشارکت خانواده ها در خدمات سالمت 
بهبود  بیماران  این  در  را  آگهی  پیش  میتواند  روان 
بخشد.)شری گلین،13۸1:33( بیماران و خانواده های 
با  میگیرند  قرار  درمانی  که تحت خدمات  زمانی  آنها 
میشوند.به  مواجه  نفس  عزت  به  مربوط  موضوعات 
عنوان مثال بیمار و خانواده ی او که بعد از بستری برای 
دریافت خدمات روان بر به برنامه فعال برای بازسازی 
خودپنداره خود نیاز پیدا میکنند )جف هاردی،1993:27(
به عنوان مددکاراجتماعی میتوان گروههای همسطحی 

که از عوارض درمان و پدیده بیمارستان زدگی 
رنج میبرند سازماندهی و رهبری کرد.این گروه 
بازپروری و حمایتی  ها میتوانند شامل گروه 
والدینی  روان،گروه  اختالل  دارای  افراد  از 
باشد.   ... و  دارند  مزمن  بیمار  فرزندان  که 
مددکاران اجتماعی نظام سالمت به مراجعین 
برای ایجاد ارتباطات حیاتی اجتماعی،افزایش 
سالمت روان و فهم عمیق فرایند درمان کمک 
مینمایند.مددکاران اجتماعی برای دستیابی به 
منظور توانبخشی بیماران، باید فرایندهای زیر 

را با آگاهی بکار ببرند:
1- به کار بردن برنامه ها و خدمات و استفاده 

از منابع موجود
2- قابل استفاده کردن خدمات و منابع 

خدمات  و  تشکیالت  تاسیس  و  3- ایجاد 
جدید )همان(

در حالی که بسیاری از مددکاران اجتماعی حوزه سالمت 
میکنند،بیشتر  تمرکز  فردی  اقدامات  و  فعالیتها  بر 
محور  جامعه  خدمات  بر  اجتماعی  مددکاری  خدمات 
تأکید میکند. مددکاران اجتماعی سالمت برای افزایش 
سالمت عمومی در بیمارستان، مدارس،نمایندگی های 
و  ای  منطقه  توسعه  مدل  پایه  بر  دولتی  خدمات 
انجام  درمان  و  پیشگیری  سطوح  بین  ارتباط  ایجاد 
وظیفه میکنند. مددکاران اجتماعی می توانند با پیش 
زمینه های سیاسی و سازمانی برای هدایت تغییرات در 
سطح اجتماع پیشروی نمایند. مددکاران اجتماعی در 
جامعه افراد دارای اختالل روان به عنوان فرد معتمد 
این بیماران شناخته میشوند.مددکار اجتماعی  با افراد 
ممکن  مالقاتها  این  که  میکند  مالقات  رسمی  بطور 
است در خانه ی مددجویان و یا آسایشگاه و خانه های 
به  احترام  ایجاد  و  از طریق شنیدن  و  باشد  حمایتی 
اختالل  دارای  افراد  های  خواسته  و  نیازها  بررسی 
میپردازد و در برنامه های خود، آن ها را مد نظر قرار 

می دهد.
در  خصوصا  مراجعین  امنیت  وضعیت  بررسی 
وظایف  مهمترین  از  روان  و  اعصاب  آسایشگاه های 
مددکاران اجتماعی در حیطه ی سالمت روان میباشد.
مددکاران اجتماعی باید توجه دائم به مراجعین داشته 
استفاده  از خطر بی توجهی و سوء  را  باشند و آن ها 
مصون بدارند.)نیکوال،2002:19( در این زمینه مددکاران 
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اجتماعی میتوانند از منابع  اجتماعی کمک بگیرند و  
شرایط مناسب برای خانواده ها و دوستان ایجاد نمایند 
باشند. نداشته  مانعی  با مددجویان  برای مالقات  که 
مثل حمل و نقل مناسب یا صحبت با افراد حرفه ای 
در موسسه در زمینه حقوق مددجویان مثل پرستاران و 
ایجاد شرایط همکاری با نهادها مانند پلیس و خیریه 

های گوناگون.
در مرحله پیگیری مددکار اجتماعی به عنوان تنها عضو 
تیم روانپزشکی فعالیت خود را ادامه می دهد. او یار و 
مراقب بیمار است و زندگی فردی و اجتماعی بیمار خود 
را کنترل می کند. در این فرآیند مددکار اجتماعی ضمن 
ارتباط با بیمار و انجام روان درمانی مبتنی بر حمایت و 
پشتیبانی، ارتباط های بیمار با خانواده، محیط کار و به 

طور کلی اجتماع را اصالح می کند. 
اسناد خدمات  یا  گزارش ها  باید  اجتماعی  مددکاران 
مددکاری اجتماعی را حفظ کنند که اطالعات مناسب 
درمان،  و  ارزیابی  برای  را  مددجو  سیستم  و  مددجو 
برای  و  نتایج  با  و  اجتماعی  مددکاری  مداخالت 
مددجو یان و مطابق با اهداف و مقررات )آئین نامه ( 
وسیاستهای قانونی و اجرایی مراقبت را منعکس کنند.

پیشنهادها
1( اگر خدمات حمایتی اجتماعی بر اصول و پایه های 
در  روانپزشکی  بیماران شدید  قابل درک عرضه شوند 
مقام  شایسته  که  برد  خواهند  سر  به  بهتری  جایگاه 
حمایتی  سیستم  خدمات  و  برنامه  آنهاست.  انسانی 
فردی،  مشاوره  از  ای  گستره  شامل  مدار  اجتماع 
آموزش  و  خانوادگی  حمایت  کاریابی،  های  سرویس 
عمومی است. این خدمات ممکن است در بیمارستان، 
یا هر جا که  روزانه، زندگی مستقل  مراکز توانبخشی 

بیمار را بتوان یافت، ارائه گردند.
توسعه  برای  بر جامعه،فرآیندی  مبتنی  توانبخشی   )2
خدمات توانبخشی در سطح ملی و برابرسازی فرصت ها 
و افزایش حضور افراد دارای ناتوانی در جامعه است 
که از طریق مشارکت افراد دارای ناتوانی، خانواده های 
آنان، جامعه محلی و نظام بهداشتی، درمانی، آموزشی، 
حرفه ای و خدمات اجتماعی اجرا می شود. مجموعه ای 
از مداخالت درمانی که کلیت و یکپارچگی فرد، یعنی 
روان، جسم و روح را مورد توجه قرار می دهند. این 
رویکرد موجب بهبود عملکرد فردی، پیشرفت مدیریت 
فردی بیماری و در نهایت منجر به تسهیل فرآیند درمان 

فرد می گردد.

یکی از اهدافی که مددکار اجتماعی به دنبال آن است 
رسیدن به توسعه اجتماعی است، توسعه ای که هدف 
آن حل مشکالت اساسی تمام اعضای جامعه و بهبود 
شرایط اجتماعی آنان است.بر این اساس لزوم توجه 
به توانبخشی همه ی ابعاد زندگی مددجوی  درگیر با 
اختالل روانی مزمن و فرایند توانمندسازی و استقالل 
برای یک بیمار روانی مزمن است که در کنار یکدیگر 
نقش  و  توانمندسازی  توانبخشی،  مفهوم  و  معنا 

مددکاری اجتماعی را اثربخشتر میسازند. 
از بیماری و هزینه های باالی بیماری  3( انگ ناشی 
و  اجتماعی  های  زمینه  در  فرد  عملکرد  کاهش  و 
برنامه  به  نیاز  درمان  های  برنامه  بر  عالوه  خانوادگی 
های توانمندسازی بلندمدت دارد.مرحله نهایی درمان 
در واقع مهم ترین مرحله در معالجه بیماری های روانی 
است. مددکار اجتماعی در مرحله پس از ترخیص بیمار 
نباید  از حال او غافل شود و با بازدیدهای مکرر از منزل 
او از موقعیت بیمار و خانواده او آگاهی می یابد و به 
حمایت های خود از این بیمار و خانواده وی ادامه می 

دهد.
دوش  بر  رسالتی  اجتماعی  مددکار  یک  عنوان  به   )4
داریم که زمانی که مبحث ارائه به مددجویان مطرح 
است باید ساختار و چارچوب مشخصی داشته باشد و 
این میسر نیست مگر با نظارت سازمانی که متعهدانه 
در پی ارتقاء مددکاری اجتماعی و به دنبال بهزیستی 
باشد،  اسکیزوفرنیا  روان،ازجمله  و  اعصاب  بیماران 
بیماری ای که عمیقًا گسلنده و دردآور است. این بیماران 
طرد شدگانی هستند که معموالً از خدمات اجتماعی بی 
بهره اند و نیاز به فردی است که به پشتوانه نظارت و 
حمایتی که از آن می شود در پی به رسمیت شناساندن 
نقش آنها در اجتماع باشد. نقش مددکاری اجتماعی 
در مقایسه با حرفه های دیگر در خدمات اجتماعی و 
بهداشتی، شخصیتی متمایز دارد؛ آنها افراد حرفه ای 
فرد مبتال  به  توانند  آموزش دیده ای هستند که می 
به اختالالت روان و خانواده ی آنان، در کنار آمدن با 
مشکالت یاری دهند. به بیمار جهت ایفای نقش مؤثر 
در جامعه و توانمندسازی و به خانواده او جهت کنار 
آمدن با ناتوانی یکی از اعضای خانواده کمک می کند.

ایران و در مقطع کنونی، در زمینه نظام  5( در کشور 
بازتوانی بیماری های روان با چالش های  سالمت و 
چندی رو به رو هستیم.تا زمانی که مددکاری اجتماعی 
مشی  خط  در  سازمانی  و  اداری  ساختار  صورت  به 
مدیریت گنجانده نشده و برنامه مدونی برای مددکاری 
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اجتماعی در رابطه با حمایت از بیمار اعصاب و روان 
اجتماعی،  مددکاری  نقش  ایفای  نپذیرفته،  صورت 
بود  خواهد  مواجه  مشکالت  با  درمان  سیستم  در 
تنهایی و  به  بیمار  بازگشت  و تسلسل چرخه معیوب 
انزوا، همچنان باقی خواهد ماند و ایفای نقش آن در 
تبدیل خواهد شد.  نیافتنی  آرمانی دست  به  اجتماع 
این آرمان به بار نخواهد نشست تا زمانی که مددکاران 
اجتماعی در قالب یک نظام نامه ی مشخص، مصوب 
و سازمان یافته به فعالبت بپردازند و رشته ی مددکاری 
اجتماعی به صورت تخصصی در هر یک از حوزه های 
آسیب اجتماعی آموزش ببینند و ارائه خدمات بکنند. 
به واقع نظام نامه مصوب می تواند مددکاراجتماعی را 
در راه پر فراز و نشیب حمایت از بیماران اعصاب و روان 
یاری دهد به طوری که از نظر حقوقی و سازمانی امکان 
خدمت رسانی برابر به این قشر از بیماران فراهم باشد.

منابع:
 ،)1391( چی  میچل  پرینیسن،  و  جی  یموتی  ترال،   -
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مراقبت های  و  سالمت  نظام  در  اجتماعی  مددکاری 
بهداشتی از ریشه دارترین عرصه های مددکاری اجتماعی 
است. در این حوزه اولین مددکاران اجتماعی سالمت 
بیماری هایی  با  مرتبط  اجتماعی  موقعیت های  و  فقرا 
مانند سل را در نظر قرار می دادند. مددکاران اجتماعی در 
نظام سالمت در ارتباط مستقیم با مراجعان هستند و به 
مداخله در بحران یا مشاوره های فردی می پردازند. اما 
ظاهرًا این روال در مددکاری اجتماعی سالمت یا به طور 
نمی خورد. چشم  به  ایران  بیمارستان های  در  دقیق تر 
بیماری  و  جسمانی  مشکل  دچار  ساله   ۲0 نوجوانی 
می شود، به نوعی که والدین وی ناچارند تا با اورژانس 
تماس گرفته و به منظور ادامه فرایند درمان فرزند خود 
وجود  سراسر  اضطراب  کنند.  منتقل  بیمارستان  به  را 
والدین را گرفته است. ترس از اینکه اتفاق خاصی برای 
می شوند  بیمارستان  وارد  باشد.  نداده  رخ  فرزندشان 
اداری به پذیرش مراجعه می کنند.  امور  انجام  و برای 
در انتهای این فرایند آن ها متوجه موضوعی می شوند 
که پیش از این به دلیل شرایط فرزند خود به آن فکر 
را  و تخت  بیمارستان  باید هزینه  آن ها  بودند.  نکرده 
پرداخت کنند. هزینه ای که ظاهرًا با توجه به وضعیت 
اقتصادی خانواده برای آن ها کمی سنگین است. کارمند 
قسمت پذیرش این مسئله را متوجه می شود و آن ها را 
به واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان ارجاع می دهد. 
آن ها به طبقه منفی یک یا به داخل محوطه بیمارستان 
برسند  اجتماعی  مددکاری  کوچک  اتاق  به  تا  می روند 
) اتاقی بیست متری که چهار نفر داخل آن نشسته و 
اقدامات الزم در خصوص کاهش هزینه درمان را انجام 
می دهند(. گفت وگویی در رابطه با هزینه درمان بیمار 
بین والدین و مددکار شکل می گیرد. والدین اصرار بر 
با توجه به  اما مددکار اجتماعی  تخفیف بیشتر دارند 
درصدی  تنها  موجود  دستورالعمل های  و  صالحدید 
می تواند از این هزینه را کاهش دهد. درواقع چانه زنی 
بر سر هزینه درمان شکل می گیرد. با این اوصاف بهتر 
بنگاه  به  بیمارستان  اجتماعی  مددکاری  واحد  است 
اقتصادی تغییر نام دهد. روایت دیگری که در رابطه با 
واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان ها در ایران شنیده 
می شود، روایت دانشجویان کارورز مددکاری اجتماعی 
از تجربه کارورزی در بیمارستان و فعالیت هایی است که 
انجام می دادند. روایت هایی در مورد فعالیت کارورز در 
بیمارستان مانند حمل بار، تمیز کردن قفس ها، مرتب 

کردن پرونده ها و ... است.
اما سؤالی که پیش می آید این است که در حال حاضر 
استرس  و  اضطراب  متوجه  باید  کسانی  یا  کسی  چه 
والدین ناشی از وضعیت فرزند خود باشد؟ چه کسی 
باید به مداخله در بحران بپردازد؟ چه کسی باید وارد 
را جویا شود و به بررسی  بخش شود و حال بیماران 

وضعیت روانی- اجتماعی آن ها بپردازد؟ چه کسی باید 
را  جراحی  عمل  انجام  از  قبل  الزم  فردی  مشاوره های 
به منظور کاهش تنش موجود در خانواده و بیمار بدهد؟ 
و شاید ده ها سوال دیگر که شاید تعدادی از مددکاران 
پاسخگو  آن  به  بیمارستانی  های  واحد  در  اجتماعی 

نیستند. 
بیمارستان ها مکانهای فعال و پر سروصدایی هستند 
که کارکنان بین واحدها دررفت و آمد، پیغام گیرها بوق 
می زنند و مراجعان سراسیمه و مضطرب دنبال کار خود 
برای  طاقت فرسا،  و  گیج کننده  زمان های  در  هستند. 
خانواده تا مهم است که کسی آگاه باشد و بتواند به 
آن ها کمک کند تا بتوانند احساسات خود را مدیریت 
کنند.  استفاده  پزشکی  پیچیده  سیستم  از  و  کنند 
محقر  و  کوچک  دفتر  همان  در  اجتماعی  مددکاران 
خود نشسته و منتظر مراجع هستند. در اینجاست که 
مدافع  به عنوان  می توانند  پزشکی  اجتماعی  مددکاران 
بیماران و خانواده تا وارد عمل شوند. مددکاران اجتماعی 
بیمارستان به طور منظم با بیماران، خانواده تا و مراقبینی 
که دارای پویایی های پیچیده اجتماعی، روان شناختی، 
تعهد  در  می شوند.  درگیر  هستند  نهادی  و  خانوادگی 
خود به تعیین سرنوشت و احترام، مددکاران اجتماعی 
بیمارستان اطمینان می دهند که بیماران، خانواده تا و 
به  قادر  و  داشته  اطالعات دسترسی  به  آن ها  مراقبان 
تصمیم گیری آگاهانه در مورد سالمتی و سالمتی خود 
ابتدایی   اجتماعی در سطح بسیار  مددکاران  هستند. 
به گونه ای  می کنند،  عمل  بیماران  برای  رابط  به عنوان 
که بیمار و خانواده آن ها می توانند بهتر راه خود را در 
سیستم مراقبت بهداشتی پیدا کنند و مددکار اجتماعی 
می تواند آگاهی دهنده باشد. در همین راستا ، مددکاران 
و  بیماران  تماس  اصلی  نقطه  بیمارستان  اجتماعی 
و  تا  روش   ، تا  سیاست  مورد  در  آن ها  خانواده های 
خدمات هم در بیمارستان و هم پس از ترخیص هستند. 
بیماران و  به  اطالعات  ارائه  و   آگاهی بخشی  از  فراتر 
خانواده های آن ها، در شرایط بحرانی مانند مشکالت 
عاطفی مشاوره فردی می دهند. به عنوان مثال، ممکن 
است یک مددکار اجتماعی بیمارستان پس از اطالع از 
اینکه خانواده بیماری دچار مشکالت روان شناختی ناشی 
از بستری بیمار شده است، با خانواده ارتباط می گیرد. 
مداخله  است  ممکن  اجتماعی  مددکار  راستا،  این  در 
روان شناختی ارائه دهد. پیگیری پس از ترخیص، مانند 
نیاز به مراقبت در خانه و خدمات توان بخشی، مواردی 
است که مددکار اجتماعی بیمارستان باید به آن ها توجه 

کند.
مددکاران اجتماعی بیمارستان باهدف به حداقل رساندن 
تأثیرات منفی بیماری و بستری شدن در بیمارستان ، 

خدمات مستقیم به بیماران ،خانواده و مراقبان آن ها 
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)ازجمله سایر افراد قابل توجه( ارائه می دهند. نقش یک 
مددکار اجتماعی بیمارستان تقویت عملکرد اجتماعی و 
عاطفی از طریق مداخالت هدف مند و بسیج خدمات و 

پشتیبانی است.
روان شناختی،  تأثیرات  درک  با  اجتماعی  مددکاران 
خانوادگی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بر سالمت 
و رفاه، در بستر محیط و روابط اجتماعی بیمار مداخله 
حقوق  به  خود  تعهد  در  اجتماعی  مددکاران  می کنند. 
بشر و عدالت اجتماعی، از حقوق بیماران و خانواده تا 
مراقبان آن ها در برابر تبعیض، محرومیت و سوءاستفاده 
می کنند. حمایت  کنند،  تجربه  می توانند  گاهی  که 
از  گسترده ای  طیف  در  حرفه ای  اجتماعی  مددکاران 
بیمارستان ها ازجمله دولتی و خصوصی، حاد و تحت 
حاد، در کل مناطق شهری، منطقه ای و روستایی مشغول 
بزرگ ساالن، خانواده  با کودکان،  کار هستند. آن ها  به 
مناطق  و  واحدها  از  گسترده ای  در طیف  و جوامع  تا 
ویژه،  مراقبتهای  اورژانس،  بخشه ای   : ازجمله  خاص، 
ازجمله نوزادان، اطفال، زنان و زایمان، انکولوژی، کلیه، 
قلبی، سوختگی، خدمات سالمندان،  تروما،  نورولوژی، 

بهداشت روان، توان بخشی، پیوند و ... کار می کنند.
مددکاران اجتماعی طیف وسیعی از مهارت ها، دانش و 
ارزیابی جامع، مداخالت  از  تحقیقات را برای اطمینان 
دست  به  بیمار  وضعیت  از  جامع  تحلیل  و  تجزیه  و 
می آورند. ارزیابی نیازهای خاص، هدفمند و مختصر و 
ارزیابی روان شناختی و اجتماعی جامع در مورد طیف 
وسیعی از نیازهای اجتماعی ، روانی و استرس زا،ازجمله 
این  است.  بیمارستان  اجتماعی  مددکاران  نقش های 
ارزیابی تا مداخالت مبتنی بر نیاز و مبتنی بر شواهد را 
پشتیبانی می کند که بر موضوعات اجتماعی و عاطفی، 
و  خانواده  بیمار،  بهبودی  و  سازگاری  رفاه،  سالمتی، 
مراقب وی تأثیر می گذارد. آن ها عالوه بر این که باید به 
بیمار و خانواده آن ها خدمات روانی- اجتماعی ارائه کنند، 
باید به کارکنان بیمارستان هم خدماتی مانند آموزش به 
کادر در رابطه با نحوه برقراری ارتباط با انواع بیماران و 
آموزش هایی در زمینه ارتقاء تاب آوری ارائه دهند. آن ها 
نیاز،  مورد  خدمات  به  بیماران  ارجاع  در  مهمی  نقش 

تسهیل  و  بیمه  بازپرداخت های  و  پرداخت  هماهنگی 
ارتباط بین ذینفعان دارند تا بهترین مراقبت ارائه شود. 

اشاره به برخی از اقدامات ضروری مددکاران اجتماعی 
بیمارستان

)Assessment(  ارزیابی
از بیماران، خانواده،  ارزیابی های روان شناختی جامع   -

مراقبان و افراد قابل توجه دیگر
برای کودک آزاری  و مداخالت جامع،  ریسک  ارزیابی   -
همسر،  خشونت  خانوادگی،  خشونت  بی توجهی،  و 

کودک آزاری، سوء استفاده جنسی
- ارزیابی توسعه، ازجمله پشتیبانی و مشارکت مورد نیاز، 
مسکن و محل اقامت برای بیمارانی که از نقاط دورتر به 

بیمارستان مراجعه می کنند.
 

مشاوره فردی و مداخالت درمانی
 )Counselling and therapeutic interventions(
- مشاوره و مداخالت درمانی هدفمند باهدف کمک به 
بیماران، خانواده و مراقبین جهت پذیرش در بیمارستان 
- مشاوره و مداخالت درمانی هدفمند به منظور دستیابی 
به سازگاری با تشخیص، ضربه روانی، مشکالت عاطفی 

و اجتماعی به بیماری و درمان
- مشاوره ومداخالت درمانی در زمینه سوگ،میانجیگری 

و حل تعارض
 - پشتیبانی مراقب،در رابطه با مراقبت از خود ، سالمتی 

و رفاه 
- کارگروهی ازجمله آموزش روان شناختی

 
)intervention Crisis( مداخله در بحران

- حمایت از افراد آسیب  پذیر و در معرض بحران برای 
پیمایش و انتقال نیازها و خواسته های خود در سیستم 

بیمارستان 
- ارائه خدمات به بخش های اورژانس به دلیل ترومای 
یا مرگ و بحران های  ناگهانی ضربه  منجر به آسیب 

بزرگ مانند بالیای طبیعی
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)Advocacy( مدافعه
- حمایت از افراد، خانواده ها و مراقبان برای دفاع از خود 

یا دفاع از طرف آن ها

 )case management( مدیریت پرونده
- مدیریت پرونده و هماهنگی خدمات در داخل و خارج 

از خدمات مراقبت های بهداشتی 
- ارجاع به سایر مراکز

- اطمینان از ارتباط و درک در مورد مراقبت های بعد از 
بیمارستان در میان اعضای تیم بیمار ، خانواده ، مراقب 

و مراقبت های بهداشتی 
- آموزش كاركنان بيمارستان در زمينه رواني و اجتماعي 

بيمار 
- ارتقاء ارتباط و همکاری بین اعضای تیم مراقبت های 

بهداشتی 
هماهنگی ترخیص بیمار و تداوم برنامه ریزی مراقبت

آموزش ،منابع و کمک عملی
)Education, resourcing and practical assistance(
- منابع و پشتیبانی در دستیابی به اطالعات مناسب و 

کمک مالی
زمینه  در  بیمار  خانواده  از  مراقبت  آموزش  ارائه   -

مراقبت های بهداشتی، نقش اعضای تیم مراقبت های 
بهداشتی، کمک به بیماران و مراقبان خانواده در برقراری 
ارتباط با اعضای تیم های مراقبت های بهداشتی ، درک 

اطالعات پزشکی و پیشبرد برنامه ریزی مراقبت 
 

سیاست، طراحی برنامه و تحقیق
)Policy, program design and research(
-راهنمایی و پشتیبانی از اجرای مدل های مراقبت »بیمار 

محور« در سطح سازمانی  
-تحقیق و انتشار پژوهش در مجالت معتبر

مددکاری  خدمات  زمینه  در  الزم  پروتکل های  -تدوین 
اجتماعی

 
الزم به ذکر است که این وضعیت نسبی است و شامل 
همه بیمارستان ها و اقدامات نمی شود، چراکه وضعیت 
روان پزشکی  بیمارستان های  در  اجتماعی  مددکاری 
متفاوت تر است و فرایند و اقدامات مددکاری اجتماعی 

به صورت حرفه ای انجام می شود.  
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مصاحبه با دکتر فرید ابوالحسنی

 عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات سالمت

دانشگاه علوم پزشکی تهران
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آقای دکتر ابوالحسنی لطفا در مورد فعالیت های علمی 
و پژوهشی خودتان توضیحاتی بفرمائید.

بیماری های  هستم،متخصص  ابوالحسنی  فرید  دکتر 
داخلی که سال 13۷0 دکترای تخصصی ام را، از دانشگاه 
علوم پزشکی تهران گرفتم. همان سال هم به عنوان 
همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
استخدام شدم، ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
علوم  دانشگاه  ریاست  به   13۷۲ سال  در  سپس   و 
پزشکی همدان منصوب شدم. از سال ۷۲ تا امروز، هم 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم. ابتدا 
عضو گروه داخلی بودم ولی بعد به دلیل درگیر شدن با 
کار های اداری و اجرایی و نپرداختن به طبابت، تغییر 
پژوهشی شدم.  علمی  و عضو هیئت  دادم  وضعیت 
در حال حاضر عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات 

سالمت در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.

و  اجتماعی  مددکاری  حرفه  با  شما  آشنایی  نحوه 
مددکاران اجتماعی به چه شکل بوده است؟

محیط  در  اجتماعی  مددکاران  با  من  اولیه  آشنایی 
بیمارستان و در پی ارجاع بیماران به واحد مددکاری 
اجتماعی اتفاق افتاد. من در آن زمان خیلی با شأن و 
وظایف و جایگاه مددکار اجتماعی آشنایی نداشتم. تا 
زمانی که درگیر بحث سالمت عمومی و ارائه خدمت 
و موثر بودن خدمت شدم و کم کم جای خالی یک 
کرد.  جلب  خودش  به  را  من  توجه  فعالیت هایی 
تدریجا متوجه شدم که این فعالیت ها بر عهده فردی 
بحث  که  آنجایی  از  است.  اجتماعی  مددکار  نام  به 
مولفه های اجتماعی سالمت یکی دو دهه است که 
در جهان به طور جدی مطرح شده، متوجه شدند که 
مولفه های  تاثیر  تحت  زیادی  حد  تا  مردم  سالمت 
این  از  برخی  مشکالت  توان  می  است،  اجتماعی 
مولفه ها را از طریق مداخالت کلی حل کرد. مثال اینکه 
بسیاری از مردم بضاعت مالی کافی را برای استفاده از 
خدمات ندارند، می توان آن ها را بیمه کرد و پوشش 
به  از کسانیکه  باعث می شود بساری  بیمه  همگانی 
دلیل مشکالت مالی از خدمات بهره مند نمی شوند، 

دیگر چنین مشکلی نداشته باشند.
 مسئله بعدی این است که وقتی تمام این افراد را بیمه 
می کنیم بازهم عده ای از خدمات بهره مند نمی شوند، 
این مشکل علل مختلفی می تواند داشته باشد، مثال 
فرد بیمه هست ولی مرکزی در نزدیکی محل زندگی 
وی وجود ندارد. گاهی نیز افراد از خدمات ما استفاده 
می کنند اما به نتیجه مطلوب نمی رسند چرا که در به 
نتیجه رسیدن خدمت، عواملی دخیل است که گاهی 
آن عوامل به درستی وجود ندارد. به هر حال حاصل 
تمام این بحث ها این است که برای اینکه خدماتی 

که به مردم ارائه می دهیم ثمربخش باشد، یکسری 
عواملی وجود دارند و دخالت می کنند که همه ی آن 
عوامل در کنترل ما نیست و با یک رویکرد اجتماعی 
کلی نمی توان تاثیر آن عوامل را از بین برد. بنابراین 
باید فعالیت هایی خاص انجام گیرد، این فعالیت ها 
تا حدودی می تواند وظیفه مددکاران اجتماعی باشد. 
می  پیش  اجتماعی  مددکاری  بحث  وقتی  همیشه 
مددکاران  است.  کنارش  در  نیز  اجتماعی  منابع  آید 
اجتماعی  منابع  از  باید  برای حل مشکالت  اجتماعی 
استفاده کنند. منابع اجتماعی نیز بسیار گسترده است 
بنابراین به نظر من مددکاراجتماعی کسی است که به 
ما کمک می کند تا بتوانیم موانع بهره مند شدن مردم 
از خدمات سالمت ودستیابی به اهداف سالمت را با 
استفاده از منابع اجتماعی و کمک به ان فرد حل کرده 
و از میان برداریم و سالمت مردم بیشتر و بهتر بشود.

امکان دارد در رابطه با برنامه حمایت از بیماران مزمن 
توضیح دهید؟

و  اهداف  به  آنها  دستیابی  که  هایی  گروه  از  یکی 
است.  مواجه  بسیاری  موانع  و  مشکالت  با  خدمات 
افراد دارای بیماریهای مزمن هستند. بیماریهای مزمن 
درمان می  دیر  یا خیلی  نمی شوند  درمان  یا  عموما 
بیماری  این  با  عمر  یک  باید  بیمار  بنابراین  شوند؛ 
این  بیماری  از  مردم  تلقی  که  حالی  در  کند،  زندگی 
را  آن  باید  پزشک  و  است  موقتی  که مشکلی  است 
درمان کند. غالبا انتظار این است که درمان به وسیله 
دارو انجام شود. اغلب بیماری ها هم به همین صورت 
درمان می شوند. مثال اگر شما یک عفونت حاد پیدا 
دارو  مصرف  با  و  کنید  می  مراجعه  پزشک  به  کنید 
بهبود پیدا می کنید. زمانی که شما بهبود پیدا کنید 
می توانید فعالیت های قبلی را انجام بدهید در حالی 

که بیماریهای مزمن ماهیتشان تفاوت دارد.
بسیاری  ثانیا  شوند،  می  ایجاد  تدریج  به  که  اوال 
فردی  عوامل  آن ها،  کننده  ایجاد  عوامل  اوقات  از 
دلیل  به  یا  افراد  که  معنا  این  به  است.  اجتماعی  و 
رفتارهای خاصی که داشته اند، یا علل ژنتیکی یا به 
شده  مزمن  بیماری  دچار  اجتماعیشان  شرایط  دلیل 
اند. اغلب هم برای کنترل بیماری باید سبک زندگی 
این که ممکن است هیچ گاه  را تغییر دهند و  خود 
بهبودی نیابند و صرفا می توان روند بیماری را کنترل 
کرد. اگر این افراد سبک زندگی سابق را ادامه دهند 
دوباره بیماری عود می کند. در واقع بیمار باید با این 
بیماری به مدت طوالنی دست و پنجه نرم کرده و کنار 
آمدن، بسیار مهم  کنار  و  بیماری  این پذیرش  بیاید. 
است و تغییر ایجاد کردن در زندگی نیز اهمیت دارد. 
حال اگر این موضوع با توقعات اولیه منافات داشته 
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افسردگی  و  سرخوردگی  دچار  آرام  آرام  فرد  باشد. 
زندگی  روی  بر  کنترلش  کند  می  احساس  و  میشود 
را از دست داده و کاری از کسی بر نمی آید و در پی 
رسیدن به نقطه یأس، فرد در یک چرخه ی معیوب 

قرار می گیرد. 
بنابراین بیماران مزمن نیازمند کمک بسیاری هستند 
متقاعدشان  بتواند  باشدتا  آنان  همراه  کسی  باید  و 
سازد که شرایط را پذیرفته و به آن ها کمک کند که 
به  کنند.  حل  بیماریشان  به  توجه  با  را  مسائلشان 
بیماران مزمن در معرض پیچیده شدن  همین علت 
هستند و بدون کمکهایی که از بیرون دریافت میکنند 
از آن چرخه معیوب خارج شوند. تجربه  توانند  نمی 
جهانی این است که زمانی که یک مددکار اجتماعی 
در  تواند  می  میگیرد.  قرار  مزمن  بیماران  کنار  در 
بسیاری از موارد به بیمار کمک  کرده و در واقع وی را 
به مرحلهای از خوداتکایی برساند که خود فرد بتواند 
بیماریاش را مدیریت و کنترل کند. زمانی که بیماران 
یک  مانند  میتوانند  میپذیرند  را  بیماری خود  مزمن، 
فرد عادی به زندگی ادامه دهند. ما به دلیل این که 
مشکلی داشتیم با گروهی از بیماران و می خواستیم 
فکری به حال آن ها بکنیم، حین مرور منابع به مقوله 
case management مدیریت مورد برخورد کردیم 
ایران  در  توان  می  شدیم  متوجه  مطالعه  از  پس  و 
را در  را به کار برد و ما می توانیم این مدل  هم آن 
کشورمان بومی کرده و از آن استفاده کنیم. بنابراین 
عمدتا از مدل های خارجی استفاده کردیم و آن ها را 
را »حمایت  اسمش  و  دادیم  تطبیق  ایران  با شرایط 
مثل  ها  رشته  از  برخی  گذاشتیم.  پیچیده«  بیمار  از 

روانشناسی و مددکاری اجتماعی، رشته های یاورانه 
هستند. انجمنی درست کردیم به نام انجمن یاوران. 

برنامه حمایت از بیماران مزمن که به نوعی حمایت های 
تأثیری  چه  کند،  می  بیماران  از  اجتماعی  و  روانی 
و  باشد  داشته  آنان  زندگی  کیفیت  روی  بر  می تواند 
کارکرد و نقش خاص مددکاران اجتماعی در این زمینه 

به چه صورت است؟
این  به  که  شوند  می  تربیت  اجتماعی  مددکاران 
سه  به  اجتماعی  مددکاران  مداخالت  بپردازند.  کار 
از  حمایت  است.  ای  جامعه  و  گروهی  فردی،  شیوه 
است  فردی  مداخالت  مقوله  جزو  مزمن  بیماران 
بنابراین این برنامه برای مددکاران اجتماعی طراحی 
عنوان                                    به  دیگری  افراد  از  بخواهیم  اگر  است.  شده 
case manager مدیر مورد استفاده کنیم باید به آنها 
اما  دهیم.  آموزش  را  اجتماعی  مددکاری  از  مواردی 
استفاده  اجتماعی  مددکار  از  خواهیم  می  که  زمانی 
کنیم باید آموزش های روانشناختی را تقویت کنیم. 
بنابراین فردی که به عنوان کیس منجر در این برنامه 
فعالیت می کند باید سه نوع دانش و مهارت اصلی 
دوم  اجتماعی،  مددکاری  دانش  اول  باشد؛  داشته 
اطالعات  باید  آخر  در  و  روانی  های  حمایت  بحث 
را  بیماری  یعنی  باشد،  داشته  را  سالمت  با  مرتبط 
به خوبی بشناسدو همچنین با روش های جاری در 

خصوص حمایت از بیماران آشنا باشد.
در واقع هدف ما این است که کیفیت زندگی بیمار را 
بهتربکنیم؛ حتی اگر نشود سالمت فرد را خیلی ارتقا 
داد. ممکن است بیماری یک فرد خیلی شدید باشد و 
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عمال نتوان عملکرد فرد را بهبود بخشید، ولی میتوان 
فرد شرایط  برد. همین که  باال  را  زندگی وی  کیفیت 
پیش آمده را بپذیرد و سعی کند که خودش را با این 
افزایش  زندگی اش  کیفیت  قطعا  دهد  وفق  شرایط 

خواهد یافت.

دوره  این  در  بتوانند  اجتماعی  مددکاران  اینکه  برای 
شرکت کنند چه مالک ها و ویژگی هایی نیاز است؟

یکی از ویژگی های فعالیت های اجتماعی زمانبر بودن 
باید  این حوزه می شود  وارد  که  و کسی  آن هاست 
صبور باشد. اگر بخواهم مقایسه کنم، کسانی که کار 
طب فیزیکی و توانبخشی می کنند، همینطورند. هیچ 
کسی در فعالیت های بازتوانی توقع ندارد در طی یک 
یا دو جلسه جواب بگیرد. در مورد حمایت اجتماعی 
نیز همین گونه است.بنابراین در درجه اول فرد باید 
هم  و  زمانبر هست  آموزش  مرحله  هم  باشد.  صبور 
نیازمند  نیز  مداخله  مرحله  سپس  و  کارورزی  مرحله 
صبوری است. نکته دومی که در ویژگی های شخصی 
است.  کار  این  از  بردن  لذت  است،  مهم  بسیار  افراد 
یعنی این که  زمانی که فعالیت زمانبر و سخت است 
اگر فرد از آن فعالیت لذت ببرد می تواند ادامه دهد. 
در عین این که می توان به این فعالیت به چشم کار 
نگاه کرد و توقع درآمد داشت، باید از آن لذت ببرد. به 
نوعی فرد باید انتظار پاداش معنوی از این کار داشته 
باشد. فرد برای این فعالیت ها باید به رویکرد های 
اینکه  دیگر  نکته  باشد.  داشته  بیشتری  اقبال  فردی 
برنامه ما هنوز در مرحله تست و آزمون است و باید 
دید موفق خواهد شد یا خیر. بنابراین کسانی که در 
این گروه حضور دارند باید بدانند که برنامه آزمایشی 
یا  و  شود  تغییر  دچار  عمل  در  است  ممکن  و  است 

نتیجه نگیرد. 

جناب دکتر شما ترجیح می دهید از مددکاران اجتماعی 
یا مدارک  دارند  را  بیمارستان  در محیط  کار  که تجربه 
تحصیلی باالتری دارند در این طرح استفاده کنید یا به 
این  در  توانند  نیز می  کارشناسی  دانشجویان  نظرتان 

برنامه حضور یابند؟
تجربه کاری من با دانشجویان کارشناسی نشان می 
دهد که عموما اولویت اولیه آنان درس و پاس کردن 
کار  درگیر  وقتی  آنها  بنابراین  است  درسی  واحدهای 
ترجیح  امتحانات،  مانند  ایامی  در  شوند  می  جدی 
از  برخی  مگر  دهند،  قرار  اولویت  را  درس  میدهند 
دانشجویان که می توانند کار و درس را باهم مدیریت 
کم  دکتری  و  ارشد  دانشجویان  در  تجربه  این  کنند. 
دانند.  نمی  فرعی  مسئله  را  کار  ها  آن  و  است  تر 
دانشجویان کارشناسی به شرطی می توانند عضوی از 

این برنامه باشند که متعهد شوند این مسئولیت را در 
کنار درسشان به طور جدی دنبال کنند و تعهد کاری 

داشته باشند. 

این برنامه شامل چه مراحلی است و از چه دوره هایی 
تشکیل شده است؟

اصل حمایت از بیماران پیچیده یک کار سیستماتیک 
پیش  از  اسلوب  و  چارچوب  یک  اساس  بر  است. 
طراحی شده و گام به گام جلو می رود. مدل کلی هم 
مدل حل مسئله است. وقتی ما با مسئله ای مواجه 
کنیم،  تعریف  درستی  به  را  آن  باید  ابتدا  شویم  می 
راه حل  بعد  و  کنیم  را تحلیل  آن  بشناسیم و سپس 
و  کنیم  اجرا  را  حل  راه  سپس  و  کرده  پیدا  مناسبی 
باشیم. مسئله  از آن داشته  ارزیابی  از اجرا یک  پس 
چارچوب  همین  از  هم  پیچیده  بیماران  از  حمایت 
نهاد  توسط  باید  پیچیده  بیمار  اوال  کند.  می  پیروی 
به  دارند  کار  و  سر  بیماران  این  با  که  مراکزی  و  ها 
ارتباط  ها  نهاد  آن  با  باید  بنابراین  شود.  معرفی  ما 
بگیریم. سپس باید بیمار پیچیده را برای این نهاد ها 
تعریف کنیم و توضیح دهیم که طی چه مراحلی باید 
این بیماران را به ما معرفی کنند. پس از معرفی بیمار، 
ما بیمار را با کیس منیجر )مدیر مورد( مرتبط می کنیم 
و کیس منیجر باید در ابتدا مشکل فرد را به طور کامل 
با فرد و اطرافیانش بررسی کند و  در قالب مصاحبه 
اطالعات اولیه را جمع آوری کرده، بیماری شخص را 
به طور کامل تحلیل کند و سپس موانع بهبود عملکرد 
شناسایی  مشکالت  به  توجه  با  نماید.  مشخص  را 
شده باید اهداف حمایت را ترسیم کند و متناسب با 
اهداف مشخص شده، برنامه حمایتی را تنظیم کند. 
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نیز  باید شاخص هایی  برنامه حمایتی  تنظیم  کنار  در 
مشخص شود تا با اندازه گیری آن شاخص ها بتواند 
خیر.  یا  کرده  پیشرفت  بیمار  آیا  که  دهد  تشخیص 
به  مرحله  به  مرحله  و  کند  اجرایی  را  برنامه  سپس 
نماید. چنانچه  ارزیابی  را  آن  روند  کمک شاخص ها 
و  ادامه دهد  را  برنامه  باشد  بیمار مطلوب  پیشرفت 
بازنگری و اصالح کرده و  را  برنامه  اینصورت،  در غیر 
دوباره برنامه جدید را اجرایی کند. این فعالیت باید 
و  برسد  خوداتکایی  به  بیمار  که  یابد  ادامه  جایی  تا 
چرخه معیوب شکسته شود. در این مرحله می توان 
حمایت مستمر را کاهش داد و هر زمان بیمار دچار 
مراجعه  ما  به  دوباره  تواند  می  شد،  خاصی  مشکل 
سیستماتیک  به صورت  فرآیند  این  اینکه  برای  کند. 
کند،  کسب  هایی  مهارت  باید  فرد  اوال  شود  انجام 
برنامه،  تهیه  مهارت  انگیزشی،  مصاحبه  مهارت  مثال 
انجام  که  داشت  توجه  باید  شاخص.  تعیین  مهارت 
این اقدامات نیازمند تکمیل فرم های ویژهای است و 
گام به گام باید نتایج فعالیت های انجام شده را ثبت 
کند. دوره آموزشی تمام این مهارت ها و روش ها را 
به فرد آموزش می دهد. آموزش در ابتدا نظری است 
و  عملی شروع می شود  آموزش  دوره  آن  از  و پس 
در ادامه دوره کارورزی قرار دارد.در دوره کارورزی فرد 
تحت نظارت سرپرست با کیس ارتباط برقرار می کند 
و مداخله انجام می دهد و پس از این دوره تبدیل به 

کیس منیجر می شوند.

فعالیت مددکاران اجتماعی در دوره حمایت از بیماران 
پیچیده چگونه ارزیابی و پایش می شود؟

حامیان در قالب یک تیم کار می کنند. تیم حمایتگر 
شامل یک مدیر تیم است که کیس منیجری با تجربه 
و با سابقه است و سه یا چهار نفر با ان فرد کار می 
دستیار  حامی.  دستیار  یا  هستند  حامی  یا  که  کنند 
به  و  است  کرده  طی  را  نظری  آموزش  دوره  حامی 
حامی کمک می کند. وظیفه اصلی ارزیابی حامی به 
سری  یک  حمایت  جریان  در  است.  تیم  مدیر  عهده 
مرحله  آن  به  وقتی  که  است  شده  تعریف  گلوگاه 
میرسیم مدیر تیم حمایت باید کار حامی را طبق چک 
لیست مشخص شده، ارزیابی کند.اوال اگر نقصی در 
ایرادات  و  دهد  می  بازخورد  او  به  باشد  حامی  کار 
اصالح می شود، ثانیا چک لیست تکمیل شده ارزیابی 
است  وقتی  ها  گلوگاه  از  یکی  است.  حامی  عملکرد 
که حامی چک لیست پیچیدگی ارزیابی را تکمیل می 
کند یعنی وقتی که مصاحبه اولیه انجام شده باشد. 
در این مرحله مدیر تیم این جدول رو بررسی میکنه 
گلوگاه  ارزیابی میکند.  را  کار حامی  این صورت  به  و 
بعدی زمانیست که حامی برنامه حمایت را مشخص 

می کند. مرحله سوم هم اصالح برنامه حمایت است. 
هر زمان که حامی بخواهد برنامه را اصالح کند، مدیر 
تیم باید تایید کند. در نهایت هم خاتمه حمایت باید 

با تایید سرپرست تیم باشد. 

پیش آگهی شما درمورد نقش مددکاران اجتماعی به 
عنوان حامی به چه صورت است؟ 

این موضوع بسیار به عملکرد ما بستگی دارد. اگر ما 
عملکرد خوبی داشته باشیم و نمونه های موفقی را ارائه 
کنیم قطعا این برنامه جای پای خودش رو در سیستم 
سالمت باز می کند. طبیعتا اگر شکست بخوریم برعکس 
خواهد بود. به نظر من اگر موفق بشیم احتمال اینکه 
من  نظر  به  است.  زیاد  خیلی  بکند  پیدا  جایگاهی 
اینکه در واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان ها کیس 
منیجر ها حضور یابند چندان جالب نیست. من بیشتر 
دوست دارم تشکل هایی ایجاد شود توسط مددکاران 
ارائه  ها  بیمارستان  به  را  خدمات  این  که  اجتماعی، 
دهد و به نوعی بیمارستان از مددکاران اجتماعی خرید 
خدمت کند. به نظر من این گونه فعالیت ها اقتصادی تر 
و حرفه ای تر است. همچنین هزینه های بیمارستان ها 

نیز کاهش می یابد. 

مددکاران اجتماعی و افراد عالقه مند به این برنامه از 
چه طریقی می توانند با شما مرتبط شوند؟

از آنجایی که برنامه هنوز در مرحله آزمون می باشد 
مجرای  فردی  ارتباطات  همین  فقط  حاضر  حال  در 
طبیعتا  شود  نهایی  کار  زمانیکه  اما  ماست.  ارتباطی 
ما وبسایت تاسیس می کنیم، تبلیغات گسترده تر و 
اقداماتی از این دست انجام خواهیم داد تا به اطالع 

همگی برسد.    
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گفتگو با دکترسید محمدحسین جوادی
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت



۰

۰

گاهنامه علمی اجتماعی توانا

سید محمد حسین جوادی، دانش آموخته رشته مددکاری 
اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی و دانشگاه 
عالمه طبا طبایی  است. ایشان دارای لیسانس، فوق لیسانس 
تجارب  دهه  دو  در  اجتماعی  هستند.  مددکاری  دکترای  و 
شغلی ایشان  فعالیت در چندین سازمان تخصصی در حوزه 
مددکاری اجتماعی به چشم می خورد. ایشان عالوه بر تجربه 
تدریس در دانشگاه های  علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران  
وسازمان زندانها،  سوابق حضور در عرصه مدیریتی وسیاست 
زندانها،  سازمان  نظیر  سازمان   چندین  در  اجتماعی  گذاری 
بهداشت  وزارت  و  احمر  هالل  جمعیت  بهزیستی،  سازمان 
مددکاری  حوزه  در  ایشان  اجرایی  تجربه  آخرین  دارند.  را 
رئیس  و  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون  مشاور  اجتماعی، 
اداره مددکاری اجتماعی وزارت متبوع می باشد  دکتر جوادی 
حدود شش سال پیش پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی 
گروه سالمت  عضو  اکنون  هم  و  کردند  اندازی  راه  را  ایران 

اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی کشور می باشند.

ایشان در دوره همه گیری کرونا در کنار مددکاران اجتماعی 
وزارت بهداشت نقش تاثیر گذاری در حمایت روانی اجتماعی 
مدیر  و  داشته اند  درمان  وکادر  ایشان  خانواده  بیماران،  از 
کمیته حمایت های روانی اجتماعی ستاد ملی کرونا دروزارت 

بهداشت هستند.
تدوین شناسنامه شغلی مددکاران اجتماعی وزارت بهداشت، 
در  اجتماعی  مددکاری  پست  احراز  شرایط  شدن  تخصصی 
مددکاری  تخصصی  های  پروتکل  تدوین  بهداشت،  وزارت 
اجتماعی، تدوین سند کسب وکار فرم های مددکاری اجتماعی 
مددکاری  کارسنجی  پروژه  انجام   ،)HIS( بیمارستان ها  در 
جدید،  استانداردهای  تدوین  و  بیمارستان ها  در  اجتماعی 
استانداردهای  در  اجتماعی  مددکاری  های  سنجه  تدوین 
اعتبار بخشی بیمارستانی و در انتها جذب تقریبا ۲۵۰ مددکار 
اجتماعی دارای تحصیالت تخصصی از جمله اقدامات ایشان 
مددکاری  اداره  در  حضور  تجربه  ماه   ۳۷ در  وهمکارانشان 

اجتماعی وزارت بهداشت می باشد.

لطفا بفرمائید تدوین شرح وظایف مددکاران اجتماعی 
شاغل در مراکز درمانی بر عهده کدام نهاد است؟

در  اجتماعی  مددکاری  اداره  توسط  مشترک  اقدام 
انسانی  منابع  توسعه  معاونت  و  بهداشت  وزارت 
اجتماعی  مددکاری  برای  وظایف  شرح  ایجاد  سبب 
متناسب  که  شغلی  شناسنامه  اسم  به  است  شده 
مددکاری  کار  جزئیات  و  شده  طراحی  روز  شرایط  با 
بیمارستان  بایدبه  که  خدماتی  واقع  در  و  اجتماعی 
شناسنامه  آن  درون  بدهد  ارائه  سالمت  حیطه  و 
درمانی  مرکز  در  اجتماعی  است.مددکاران  گرفته  قرار 
احتماالً  درمان  یا معاون  بیمارستان  نظر مدیر  تحت 
این  ولی  می شوند.  گمارده  غیرحرفه ای  کارهای  به 
اجتماعی  مددکاران  می شود  سبب  شغلی  شناسنامه 
از این کار سر باز بزنند چون دارای شناسنامه شغلی 
وظایف  شرح  این  و  هستند  شغلی  وظایف  شرح  و 
یا  زمانی که خالف گفته مدیر  اجتماعی  از مددکاران 

معاون بیمارستان کاری انجام بدهند، دفاع می کند.
قبل از طراحی شناسنامه شغلی حدود 30 سال با شرح 
وظایف عادی  مددکاران اجتماعی در حیطه سالمت 
روبه رو بودیم و چون رویکرد اقتصادی بود و تنها بر 
شناسنامه  واقع  در  داشتند  تمرکز  مالی   های  کمک 

شغلی درست و مناسبی نبوده است
فیزیکی  فضای  هم  جدید  شغلی  شناسنامه  این  در 
کارو هم کارکرد مددکاری اجتماعی،در نظر گرفته می 
شود.معاونت توسعه و منابع انسانی و همچنین اداره 
مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت بر درستی عملکرد 

این شناسنامه شغلی نظارت دارند.

حیطه  در  شاغل  اجتماعی  مددکاران  آموزش  برای  آیا 
سالمت بسترسازی شده است؟

علوم  دانشکده  و  دانشگاه   ۶۷ برای  آموزشی  برنامه 
بیمارستان   ۶۷0 که  است  کشور  سراسر  در  پزشکی 
قطب   10 به  می شوند،که  آنها محسوب  زیرمجموعه 
مددکاران  ازبین  ها  دانشگاه  دراین  شده اند.  تقسیم 
آموزشی  گران  تسهیل  بعنوان  را  افرادی  اجتماعی 
نیازهای  وشناسایی  رصد  با  که  ایم  کرده  انتخاب 
اجتماعی  ومددکاران  ایشان  وخانواده  بیمار  آموزشی 
عالوه بر پیش بینی دوره های آموزشی، بسته های 
مددکاری  اداره  همکاری  با  هم  را  متناسب  آموزشی 
کنند.واین  می  تدوین  بهداشت  وزارت  اجتماعی 
آموزش ها با همکاری واحد آموزش وزارت بهداشت 
اجتماعی  مددکاران  عملکرد   وارتقای  بهبود  برای 

وسایرین برگزار می گردد.

در  اجتماعی فعال  نیازهای مددکاران  و  آیا چالش ها 
نیازسنجی  آیا  است؟  شده  شناسایی  سالمت  حوزه 

برای آنها انجام گرفته است؟
شغلی  های  وچالش  نیارها  ساختارمند  صورت  به  ما 
مددکاران شاغل در مراکز درمانی را احصاء می کنیم.بطور 
کلی باتوجه به تعداد نسبتا کم مددکاران اجتماعی نسبت 
به سایر اعضای کادر درمان نظیر پزشکان، پرستاران و 
ماماها، عموما مددکاران اجتماعی در سیاست گذاری 
های حوزه سالمت نادیده گرفته می شوند ودر سنوات 
قبل بجای در نظرگرفتن مددکاران اجتماعی به عنوان 
عضو تیم درمان بیشتر مددکار را از منظر حمایت های 
اقتصادی دیده اند که این باعث تنزل جایگاه مددکاران 
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اجتماعی در نظام سالمت شده است!
وتحصصی  پایه  های  پروتکل  درست  احرای  با  البته 
توسط مددکاران اجتماعی در بیمارستانها به مرور این 
نگاه تغییر می کند.بطور کلی شغل مددکار بهداشتی 
درمانی در بیمارستان ها همراه باسختی ها  وصعوبت 

فراوان است.
 توسط من و همکارانم با عنوان »خستگی چندبعدی 
مددکاران اجتماعی شاغل ایرانی« چاپ شده است که 
در این مقاله به فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی 
چند  هر  شده  توصیه  همچنین  و  است  شده  اشاره 
اجتماعی  مددکاران  چرخشی،  صورت  به  یکبار  وقت 
فرسودگی  دچار  که  کنند  عوض  را  خود  شغلی  واحد 
شغلی و آسیب روانی جدی ناشی از حضور طوالنی در 

یک محیط دائمی نشوند.

سطوح  در  اجتماعی  مددکاری  پست  احراز  شرایط 
سازمانی چگونه انجام می گیرد؟

در  اجتماعی  مددکاری  پست  احراز  شرایط  باتغییر 
توانند  می  کسانی  حاضر  درحال  بهداشت،  وزارت 
حداقل  که  شوند  استخدام  اجتماعی  مددکار  بعنوان 
یا  اجتماعی  مددکاری  کارشناسی  التحصیل  فارغ 
خدمات اجتماعی باشند.درواقع شرط استخدام دارا بود 
کارشناسی تخصصی است.وکسانی که ارشد ودکتری 
مددکاری باشند وکارشناسی ایشان مددکاری اجتماعی 
وزارت  در  اشتغال  امکان  نباشد،  اجتماعی  یا خدمات 
با همکاران  مذاکره  حال  در  البته  ندارند.  را  بهداشت 
معاونت توسعه وزارت بهداشت هستیم تا فرصت بهره 
گیری از ظرفیت  فارغ التحصیالن مقطع ارشد ودکتری 
یاورانه  در رشته های  لیساس  که  اجتماعی  مددکاری 

وعلوم اجتماعی هستند رافراهم کنیم.
متقاضیان استخدام در مراکز درمانی وزارت بهداشت 
عالوه در شرکت در آزمون کتبی استخدامی می بایست 
در مصاحبه تخصصی که توسط اساتید وخبرگان این 
در  کنند.خوشبختانه  شرکت  شود  می  برگذار  حرفه 
اجتماعی  مددکار   052 وامسال حدود  گذشته  دوسال 
متخصص در قالب همین فرایند به جمع همکاران ما 

اضافه شده اند ویا به زودی خواهند شد.

و  ارزیابی  سالمت  حوزه  اجتماعی  مددکار  عملکرد  آیا 
پایش می شود؟ این ارزیابی چگونه وبا چه ابزاری و به 

چه شکل انجام میپذیرد؟
توسط  حوزه  این  در  اجتماعی  مددکاران  عملکرد 

اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت و همچنین 
شود  می  سنجیده  انسانی  منابع  و  توسعه  معاونت 
میگیرند.  انجام  خود  مناسب  زمان  در  نیز  ونظارتها 
مددکاری  واحد  اجتماعی  مددکاران  که  گزارشهایی 
اجتماعی هر بیمارستان ارائه می دهند ثبت می شود و 
چون کل گزارش ها به صورت سیستمی ثبت می شود 
به صورت آنالین و همزمان مشاهده، نظارت و ثبت 
است  فرایند  همین  طبق  گیرد.  می  انجام  اطالعات 
اجتماعی  مددکاری  کار  به  بازرسی ها  و  نظارت ها  که 
،تذکر  شغلی  ارتقا  حتی  است.  شده  بیشتر  سالمت، 
این  سالمت  مددکاری  واحدهای  به  هشدار  و 
انجام  ارزیابی  های  شیوه  همین  طبق  بیمارستان ها 

می شود.
این  است   شده  انجام  که  خوبی  کار  مورد  این  در 
است که پروتکل ها و سند کسب و کار توسط اداره 
و  شده  طراحی  بهداشت  وزارت  اجتماعی  مددکاری 
روز ملی مددکاری اجتماعی توسط معاونت توسعه و 
منابع و نیروی انسانی به کل بیمارستان های سراسر 
کشور ابالغ شده است. در این سند کسب و کار، همه 
فعالیتهای مددکاری اجتماعی در نظر گرفته شده است. 
به عنوان مثال مواردی از این دست که: چه کارهایی 

باید انجام بدهند؟ طرح شغلی آن ها چیست؟
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واحد  که  زمانی  باشد؟  باید  چگونه  آنها  عملکرد  و 
مددکاری ثبت سیستمی انجام می دهد بالفاصله اداره 
را  گزارش ها  این  بهداشت  وزارت  اجتماعی  مددکاری 
می خواند پس در نتیجه نظارت کامل و دقیقی در این 

موارد صورت می گیرد.

آیا در حال حاضر فعالیت مددکاران اجتماعی در حیطه 
تخصصی  برای  برنامه ای  آیا  است؟  سالمت،تخصصی 

شدن این فعالیت ها دارید؟
طبق برنامه ای که مدنظر بوده سند کسب و کار تهیه 
جهت  آموزش هایی  به  نیاز  فعال  گرچه  است  شده 
ولی  دارد  این سیستم وجود  در  بهتر  کارکرد  چگونگی 
بیمارستان ها ملزم شدند طبق این پروتکل و سند کسب 
و کار مددکاری اجتماعی،بر عملکرد مددکاران اجتماعی 
همچنین  و  باشند  داشته  نظارت  سالمت،  حیطه  در 
کتابی با عنوان پروتکل مددکاری اجتماعی سالمت به 
چاپ رسیده است که بیش از 10 متخصص این حیطه 
که در واقع دکترای این رشته را دارند نگارش این کتاب را 
انجام داده اند، که چاپ تعداد نسخه های بیشتری از این 
کتاب در دستور کار هست. از جمله کتابهایی که در حوزه 
عملکرد مددکاری اجتماعی سالمت توسط نویسندگان 
»پروتکل  کتاب  به  میتوان  است  شده  نوشته  ایرانی 
همچنین  و  کرد  اشاره  سالمت«  اجتماعی  مددکاری 
در  اجتماعی  ترجمه شده ای مثل مددکاران  کتاب های 

بیمارستان ها.

اجتماعی حوزه  به مددکاری  آگاهی شما نسبت  پیش 
سالمت چیست؟

حاضر  حال  در  اجتماعی  مددکاران  تعداد  درخصوص 
استانداردی که وجود دارد به ازای هر دویست تخت 
بیمارستانی در بیمارستانهای جنراال یک مددکار اجتماعی 
لحاظ شده است.البته با اقداماتی که در حوزه کارسنجی 
مددکاران شاغل در بیمارستانها انجام دادیم به زودی این 
عدد اصالح واحتماال در بیمارستانهای جنرال به ازای هر 
50 تخت یک مددکار اجتماعی داشته باشیم.قاعدتا این 
عدد برای بیمارستانهای تخصصی زیر 50 نفر خواهد بود. 
اداره مددکاری اجتماعی داریم  اندازی که ما در  چشم 
توسعه خدمات مددکاری اجتماعی در نظام مراقبت های 
اولیه بهداشتی) شبکه بهداشت( و ترغیب دانشگاه های 
توانبخشی وپیراپزشکی  علوم پزشکی  که رشته های 
دارند برای ایجاد گروه های آموزشی مددکاری اجتماعی 
در مقاطع کارشناسی تا تحصیالت تکمیلی هستیم که به 
لطف خدا فعال توانسته ایم این مهم را دردانشگاه علوم 

جذب  وازامسال  برسانیم  سرانجام  به  مشهد  پزشکی 
دانشجوی کارشناسی در دانشکده پیراپزشکی مشهد را 

داریم.
همچنین با توجه به سند کسب و کار ابالغ به واحد 
که  کتاب هایی  نیز  و  بیمارستانها  اجتماعی  مددکاری 
مددکاران  اند.  شده  چاپ  یا  هستند،  چاپ  دست  در 
اجتماعی در بیمارستانها یا پروتکل مددکاری اجتماعی 
سالمت، باعث میشوند علم مددکاری اجتماعی سالمت 
اجتماعی حیطه سالمت  پیشرفت کندوعلم مددکاران 
کنند.آنها  کار  بهتر  و  بیشتر شود  بیمارستانی  و حیطه 
باید واقعًا به عنوان یک مددکاراجتماعی ظاهر بشوندو 
نه فقط  انجام دهند و  را  روانی و اجتماعی  مداخالت 
به عنوان کمک دهنده اقتصادی ایفای نقش کنند، بلکه 
باید به عنوان کمک دهنده روانی واجتماعی نیز فعالیت 
انجام  درمانی  مداخالت  بیماران  برای  واقع  در  و  کنند 
دهندو صرفًا تخفیف دهنده و کمک دهنده اقتصادی به 

بیماران و خانوادههای آنان نباشند.
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منابع حوزه مددکاری اجتماعی سالمت
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گاهنامه علمی اجتماعی توانا

 کتاب مددکاری  اجتماعی در نظام سالمت
با رویکرد توانمندسازی مردم در نظام سالمت

مؤلف: جالل سعید پور

 این کتاب با حمایت مالی سازمان بیمه سالمت ایران چاپ شده و
 مشتمل بر پنج فصل است که عناوین آن ها به شرح ذیل است

فصل اول:کلیات مددکاری اجتماعی
فصل دوم: مددکاری اجتماعی و سالمت جسمی 

فصل سوم : مددکاری اجتماعی و سالمت روان
فصل چهارم: مددکاری اجتماعی و سالمت اجتماعی

فصل پنجم: توانمندسازی مردم در نظام سالمت

مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی

مؤلفان: وهاب علی نیا، محمد سبزی و رضا جوادیان

 سازمان بهداشت جهانی، سالمت را از چهار بعد اساسی، یعنی ابعاد
 جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مورد بررسی قرار داده است. تاکید
 بر بعد چهارم، یعنی معنویت، نمایانگر آگاهی مسئوالن و متخصصان
 بهداشت روانی از اهمیت معنویت در زندگی افراد جامعه است. سالمت
 معنوی یکی از مسائلی است که در کتاب حاضر بر آن تاکید شده است.
 آگاهی دادن به دانشجویان و متخصصان مددکاری اجتماعی از آخرین
 دستاوردهای علمی و نظری در بهداشت روانی، هدف مهم مؤلفان بوده

است

مددکاری اجتماعی دربیمارستان ها

مؤلف:جون بدر / مترجمان: ثریا سیار، محمد حسین جوادی

بیمارستان در  اجتماعی  مددکار  کار  از  جانبه  همه  بررسی  به  کتاب   این 
 پرداخته است. جون بدر به طور ماهرانه ای در توصیفاتش از مسائل کلیدی
اجتماعی مددکاران  که  نقش هایی  با  را  بیمار  و  خانواده  دیدگاه  و   سالمت 
این است.  کرده  ترکیب  می کنند،  ایفا  بیمارستان  مختلف  بخش های   در 
 کتاب که با یک رویکرد تجربی نوشته شده، بیان می کند مددکاران اجتماعی
با می دهند.  انجام  را  کار  این  چرا  و  کجا  در  و  میدهند،  انجام  کاری   چه 
می شود داده  پاسخ  زیر  سواالت  به  اجتماعی  مددکاران  اظهارات  جمع بندی 
اجتماعی  مددکاران  می کند؟  کار  چه  واقعًا  اجتماعی  مددکار   یک 
می کنند؟ تعریف  خاص  واحد  یک  در  را  خود  عملکرد  و  نقش   چگونه 
بیمارستان خاص  بخش  یک  در  اجتماعی  مددکار  یک  از  انتظاراتی   چه 
مراقبتهای زمینه  در  که  اجتماعی  مددکاران  و  دانشجویان  دارد؟   وجود 
هستند کتاب  این  مخاطبان  اصلی ترین  می کنند،  کار  درمان  و   بهداشتی 
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کاربرد مددکاری اجتماعی در مراقبت های بهداشتی

تالیف: مارسیا ایگان / مترجمان: طلعت اللهیاری و زهرا افتخارزاده

دانش که  است  گسترده ای  و  منظم  بررسی های  نتیجه  فعلی،   کتاب 
و بیماری ها  برای  ویژه  مداخله های  اساس  بر  را  تجربی   وسیع 
 شرایط سالمت با تمرکز بر جمعیت های در معرض خطر و حاشیه ای
روانی مشکالت  برای  اقدامات  بهترین  کتاب  این  برده است.  کار   به 
سالمت وخیم  شرایط  و  مزمن  بیماری های  با  مرتبط   اجتماعی 
کودکان، آسم  مانند  بیماری هایی  دارد،  را  یکم  و  بیست  قرن   در 
باال خون  فشار  و  کودکان  سرطان  چاقی،   ،۲ نوع  و   1 نوع   دیابت 

 این کتاب برای دانشجویان و متخصصان به ویژه در شاخه سالمت
و بهداشت مددکاری اجتماعی با ارزش است

تعیین کننده های اجتماعی سالمت نوشته سازمان جهانی

 مولف: سازمان بهداشت جهانی / مترجمان: صالح الدین کریمی و
محبوبه حسینی

 کتاب چارچوب مفهومی اقدام بر تعیین کننده های اجتماعی سالمت
که توسط سازمان جهانی بهداشت تالیف شده است

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران ایدز

مؤلفان: حسین یحیی زاده و مرضیه محمدی

 کتاب مرتبط با موضوع ایدز و باعنوان مددکاری اجتماعی مداخله دربحران
)مداخله در بحران ایدز با رویکرد مددکارب اجتماعی( نوشته شده است
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توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

مؤلف: حمیدرضا کریمی درمنی

 کتاب حاضر به منظور مطالعه دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی و
 درباره توانبخشی با رویکرد مددکاری اجتماعی نوشته شده است. در
 کتاب پس از بیان اصول و مبانی توانبخشی و تعریف اصطالحات مرتبط
 با معلولیت و نیز بازگویی علل معلولیت و طبقه بندی معلوالن به انواع
 نیازهای معلوالن اشاره شده و چگونگی پاسخگویی به خدمات مورد
 نیاز آنان تشریح گردیده است. در ادامه مفهوم کار گروهی در توانبخشی
 .مطرح و روشها و تکنیک های مورد استفاده در آن معرفی شده است
 در پایان ضمن آشنایی با مراکز تخصصی توانبخشی، اقدامات داخلی و
 بین المللی اخیر در زمینه حمایت از حقوق معلوالن بررسی و اطالعاتی درباره
است شده  ارائه  اجتماعی  اورژانس های  و  اجتماعی  معلوالن 

 توانبخشی و آموزش و پرورش دانش آموزان آسیب دیده بینایی

مولف: هرتن جی کرک / مترجم: عباس میکانی

از فعالیت های استثنایی که بخشی   آموزش و پرورش ویژه کودکان 
آموزشی، جزوات  تهیه  در  موثری  گام های  می آید،  به شمار   یونسکو 
 تهیه امکانات و انتشار آنها در کشورهای جهان سوم برداشته است.
از آن کتابچه های راهنما ست که در  جزوه ترجمه شده حاضر، یکی 
 ده فصل تهیه شده و دربردارنده موضوعاتی همچون انواع روش های
 آموزش، مسئولیتهای معلمان، حمایت از معلم کالس عادی، آموزش
به همراه مهارتها، مناسب سازی مواد، تجهیزات  برنامه های درسی 
بین خانه و اتصال  یا جبرانی، حلقه  فعالیتهای اصالحی  تدارکات،   و 
مدرسه، روشهای آسان نمودن کار، و مواد و وسایل کمک آموزشی است

پروتکل های تخصصی مددکاری اجتماعی درنظام سالمت

 مولفین: محمدسبزی خوشنامی، محمدحسین جوادی، ثریا سیا،
الهام محمدی و همکاران

دکترای واقع  در  که  10 متخصص حیطه سالمت  از  بیش  کتاب   این 
چاپ که  داده اند،  انجام  را  کتاب  این  نگارش  دارند  را  رشته   این 
از هست.  کار  دستور  در  کتاب  این  از  بیشتری  های  نسخه   تعداد 
سالمت اجتماعی  مددکاری  عملکرد  حوزه  در  که  کتاب هایی   جمله 
اسفند سال اول  است. چاپ  نوشته شده  ایرانی  نویسندگان   توسط 
است شده  انجام  تهران  در  فرهنگ  رشد  انتشارات  توسط   1399
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مولفه های اجتماعی سالمت

 مولفین: مایکل مارموت و ریچارد ویلکینسون / مترجم:
علی منتظری

 کتاب حاضرحاوی خالصه ای از مدارک پژوهشی مرکز بین
 المللی سالمت و جامعه، بر محور موضوعات مهم سالمت

اجتماعی تحت برخی از عناوین  به شرح زیراست
فشارعصبی و سالمت

 زندگی درشرایط اقتصادی با میزان بیکاری باال:درک اثار ان
برسالمت

حمل ونقل وسالمت
فقر،انزوای اجتماعی و اقلیت ها

 الگوی اجتماعی رفتارهای سالمت فردی:مورد
سیگارکشیدن
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اواخر فعالیت این دوره انجمن علمی )شورای مرکزی فعلی( با همه گیری کرونا و مسائل و مشکالت ناشی از آن 
هم زمان شد و بسیاری از کارها و امور روزمره به بستر فضای مجازی انتقال پیدا کرد. ما هم در انجمن علمی 
برای  ادامه دهیم.  به صورت مجازی  آن-  غیر  کرونا چه  با  مرتبط  را- چه  فعالیت های خود  که  آن شدیم  در پی 
نمونه چند نوشته از دانشجویان با هشتگ قرنطینه یا مسئولیت اجتماعی در کانال انجمن به اشتراک گذاشتیم. 
این بار تصمیم گرفتیم با گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی]و برخی دیگر از متولیان مددکاری 
به مثابه یک  اپیدمی کووید-19  با نظرداشِت  باشیم. آن هم  پیرامون پیشامد کرونا مصاحبه ای داشته  در کشور[ 
بحران، که بسیاری از مردم را درگیر خود می کند و مشکالتی را برای آنان به وجود می آورد؛ مثالً: داغدار شدن 
و سوگواری بعضی از خانواده ها، مسائل ناشی از قرنطینه خانگی مثل تنش های درون خانواده، اختالل در امرار 
بر تجربه  ما  بنابراین مصاحبه   .  ... و  روزمزدان-  اقشار ضعیف مثل  برای  به ویژه  اقتصادی-  معاش و مشکالت 
کمک رسانی دانشگاه عالمه طباطبایی و به طور ویژه گروه مددکاری اجتماعی به منظور کنترل بحراِن پیش آمده و 
افراد آسیب دیده از آن متمرکز است. البته می خواهیم انواع یاری رسانی ها را در سطوح مختلف در نظر بگیریم؛ 

مانند ارائه طرح و برنامه، اجرای اقدامات عملی، مشاوره دادن و غیره.

بیماری کرونا در کشور شناسایی  اواخر سال 98 که  از 
وجود  به  موقعیت هایی  آیا  تاکنون  شد،  همه گیر  و 
آمده است که دانشگاه و به طور اخص گروه و اساتید 
شرایط  با  مرتبط  را  اقداماتی  اجتماعی  مددکاری 

ایجادشده، انجام داده باشند؟
خانواده   برای  اجتماعی  روانی-  مداخالت  طرح 
متوفیان کرونا که سوگوار هستند،در آغاز و در هفته 
اول و دوم اسفندماه، آنچه دانشگاه را بیش از همه 
به خود مشغول کرد این بود که کالس ها و آموزش 
را چطور مدیریت کند. پس ازآن و در اواخر اسفندماه 
که امکان برگزاری جلسات شورای دانشکده در وبینار 
مهیا گردید، عنوان شد که وزارت علوم به دانشگاه ها 
را  پژوهشی ای  طرح های  اگر  که  است  کرده  اعالن 
رابطه با شرایط حال حاضر و کووید-19 دارند، به  در 
هر  آموزشی  گروه های  سپس  دهند.  ارائه  وزارتخانه 
پرداختند  خود  پروپوزال های  خالصه  نوشتن  به  یک 
به  طرح  ارسال  ظاهرًا محدودیت  اینکه  دلیل  به  اما 
هر  از  که  شد  این  بر  قرار  داشت،  وجود  وزارتخانه 
انتخاب شود. محور طرح  فقط یک طرح  دانشکده، 
تدوین شده توسط گروه مددکاری اجتماعی، طراحی و 
برای خانواده هایی  روانی- اجتماعی  اجرای مداخالت 
بود که به دلیل از دست دادن یکی از اعضای خود بر 
اثر کرونا دچار سوگ شده بودند. این طرح از دانشکده 
بنابراین  نگردید،  انتخاب  وزارتخانه  به  ارسال  برای 
کاربردی  این طرح جنبه  که چون  آن شد  بر  تصمیم 
خوبی برای شرایط حاضر دارد، به دیگر دستگاه ها و 
از آن طریق تأمین  ارائه شده و  سازمان های اجرایی 

اعتبار و پیاده سازی شود.
و  بهداشت  وزارت  با  که  ارتباطاتی  و  رایزنی ها   طی 
را برای  درمان صورت گرفت، قرار بر آن شد تا طرح 
بهداشت  وزارت  اتفاقًا  کنیم.  ارسال  وزارتخانه  آن 
به  ما  استقبال کرد و گفت که  کار  این  از  باز  روی  با 
ارتباط  امکان  اینکه  از  و  نیازمندیم  مداخالتی  چنین 
در  همیشه  که  پزشکی-  علوم  غیر  دانشگاه های  با 

موردنیازی  حوزه های  در  نیستند-  آن ها  دسترس 
خرسند  است،  شده  مهیا  اجتماعی  مددکاری  مثل 
آمادگی  اعالم  و  داده  مساعدت  قول  ما  به  و  بودند 
نیاز  مداخله ای،  چنین  اجرای  چون  بنابراین  کردند. 
دست به کار  سریع تر  هرچه  باید  داشت  فوریت  به 
می شدیم و پروپوزال مختصر قبلی را به صورت طرح 
کامل شده ای درمی آوردیم که این کار در عرض دو سه 
و  فروردین  اواخر  در  و طرح مذکور  انجام شد  هفته 
اوایل اردیبهشت از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه 
به یکی از معاونت های وزارت بهداشت برای بررسی و 

ارزیابی فرستاده شد.
و  بود  نفر   4000 حدود  فوتی ها  تعداد  تاریخ  آن  در 
برنامه ریزی  خانواده   5000 برای  طراحی شده  مداخله 
بود.  کشور  کل  طرح،  پوشش  بود.محدوده  شده 
خطوط  بستر  در  روانی-اجتماعی  حمایت  خدمات 
و  درمی آمد  اجرا  به  مجازی  سامانه های  و  هاتالین 
اجتماعی  از مددکاران  تلفیقی  اجرایی طرح  نیروهای 
همچنین  و  درمان  و  بهداشت  وزارت   دستگاه  خود 
بودند.  شده  گرفته  نظر  در  آموزش دیده  داوطلبان 
برآورد  ناموت  میلیارد  نیم  و   1 بالغ بر  طرح  کل  هزینه 
شده بود که بخش عمده ای از آن معطوف به تأمین 

نیرو و تجهیزات بود.
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت بعد از بررسی طرح، 
در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه نتیجه را به ما 
ابالغ کرد که مشتمل بر دو پیشنهاد برای تأمین هزینه 
طرح بود. یک: سازمان بهداشت جهانی )WHO( که 
را برای طرح های مربوط به کووید-19  بودجه خاصی 
اختصاص داده است. دو: سامانه ای پژوهشی وابسته 
به دانشگاه علوم پزشکی ایران. مهلت ارسال طرح برای 
سازمان بهداشت جهانی یک هفته بود و این فرصت 
برای ترجمه طرحی 40�50 صفحه ای امکان پذیر نبود. 
را  پروپوزال  نیز  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  سامانه 
به زبان انگلیسی می خواست. پس از مشورت با تیم 

دست اندرکار طرح به این نتیجه رسیدیم که به جای 
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داخل  از  اعتبار  تأمین  درخواست  و  پروپوزال  ترجمه 
بین المللی  اعتبار  تأمین  مؤسسات  طریق  از  کشور، 

اقدام کنیم.
یافتن  برای  گرفته  صورت  بررسی های  راستای  در   
یک:  کردیم؛  برخورد  جا  دو  به  بین المللی  اعتبارات 
برای  می کند  مالی  تأمین  که  آلمان  در  موسسه ای 
دو:  و  هست  کووید-19  درزمینه  که  پروژه هایی 
بین المللی  طرح های  درزمینه  که  داخل  در  موسسه ای 
همکاری های  دفتر  را  موسسه  این  دارد.  فعالیت 
این گونه  در  است.  کرده  معرفی  دانشگاه  بین الملل 
پروژه ها معموالً به دو صورت می توان عمل کرد؛ یا تیم 
طراح و مجری پروژه به صورت مستقل از یک کشور 
باشند، یا به صورت مشترک و با همکاری یک یا چند 
کشور دیگر این کار صورت گیرد. با توجه به وقت گیر 
موسسه  مورد  در  بین المللی،  همکار  یافتن  بودن 
آلمانی-که مهلت ارسال پروپوزال کامل برای آن در ماه 
مستقل  به صورت  پروژه  اجرای  است-گزینه  سپتامبر 
مناسب تر به نظر می رسد. به هرروی این دو مسیر در 

حال پیگیری است تا ببینیم به کجا می انجامد.
 اقداماتی که بعضی همکاران در گروه انجام داده اند، 
آنجا کوشیده اند  بوده که در  با خبرگزاری ها  مصاحبه 
این  در  آن  کاربرد  و  اجتماعی  مددکاری  بر  تمرکز  با 

شرایط، بحران کرونا را ببینند.1
مددکاران  »انجمن  با  گروه  اعضای  از  بعضی  ارتباط 
اجتماعی ایران« به منظور انجام فعالیت های متناسب 
با شرایط حاضر بود. تا آنجایی که اطالع دارم، پس 
ایده که  این  انجمن و مطرح شدن  برگزاری جلسه  از 
فرآیند مشاوره ها  در  به عنوان سوپروایزرها  اساتید  از 
استفاده شود، دیگر پیگیری و تماسی از جانب انجمن 
بنابراین  است.  نگرفته  صورت  اجتماعی  مددکاران 
عالقه و انگیزه برای همکاری با انجمن از سوی برخی 
از  اینکه  اما برای  افتاده است،  اتفاق  از اعضای گروه 
سرانجام آن ایده و دیگر اقدامات انجمن به طور کامل 
خود  از  مستقیمًا  است  بهتر  شوید،  مطلع  دقیق  و 
انجمن جویا شده و با آنان هم مصاحبه ای را ترتیب 

دهید.
همچنین ارتباط و همکاری غیرمستقیمی با »انجمن 
علمی مددکاری اجتماعی ایران« داشتیم. آن انجمن 
راستای کمک  در  بیماری  ابتدای شروع  از همان  هم 
انجام  به  اقدام  کرونا  بحران  شرایط  در  افراد  به 
نیز  آن ها  با  می کنم  پیشنهاد  که  نمود  فعالیت هایی 
مصاحبه ای داشته باشید. همکاری ما )گروه مددکاری 
کردیم  سعی  که  بود  این گونه  ایشان  با  اجتماعی( 
فعالیت های ایشان را درزمینه کرونا بین دانشجویان 
و گروه های آموزشی، معرفی کرده و ترویج کنیم.اقدام
 دیگر که به طور نامحسوس پیگیری می شد، حمایت 
برای مثال خبرگذاری ایرنا در تاریخ11 فروردین 99 �1
 www.irna.ir/news/83729967

آموزش  در  عدالت  تحقق  راستای  در  دانشجویان  از 
مجازی بود ؛ آن هایی که بهره گیری از آموزش مجازی 
به دلیل عدم دسترسی به اینترنت، برایشان دشوار یا 
هزینه بر بود و توسط اساتید شناسایی شده بودند، از 
طرف معاونت دانشجویی دانشگاه حمایت می شدند.
 مورد دیگر که فعالً در حد ایده است و قطعی نشده، 
ایده اجرای بخشی از کارورزی ها از راه دور،  با هدف 
پشتیبانی روانی- اجتماعی از دانشجویان دانشکده در 
به  اجتماعی  مددکاری  پیگیری های  و  مشاوره  قالب 
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی است. البته این 
کار را در حال حاضر مرکز مشاوره دانشگاه در سطح کل 
دانشجویان به نوعی دارد انجام می دهد. درواقع ایده 
اصلی، اجرای بخشی از کارورزی ها در قالب حمایت و 
از دانشجویان دانشکده است.  راه دور،  از  پشتیبانِی 
این مشورت ها می تواند درزمینه برخی تصمیم گیری ها 
باشد )حذف درس و ترم، امکان ها و راه حل های پیش 
از  رو، پیگیری برای حمایت های مالی دانشگاه( و یا 
که  دانشجویانی  از  عاطفی-روانی  حمایت های  جنس 
 )... یا  افسردگی  )مثل  روانی  روحی  چالش های  با 
مواجه اند یا در فضای خانواده خود تنش هایی دارند؛ 
بیمار  یا  کرونا  دلیل شرایط  به  این مسائل مشکالت 
شده اند.  هم  شدیدتر  بعضًا  خانواده،  عضو  شدن 
البته این ایده باید بررسی و ارزیابی شود تا ایرادات و 

محدودیت های آن مشخص گردد.
 یکی از اقدامات دیگر گروه،اختصاص دادن ویژه نامه 
اجتماعی  مددکاری  پژوهشنامه  فصلنامه  در  کرونا 
و  دانشجویان  از  فراخوانی  طی  به این ترتیب  است. 
بیماری کرونا و خصوصًا در  با  رابطه  اساتیدی که در 
را  کارهایی  اجتماعی  مددکاری  به  نزدیک  حوزه های 
مقاله  به صورت  را  آن  تا  خواسته ایم  داده اند،  انجام 
درآورده و به فصلنامه ارسال کنند.همین طور تشویق 
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و هدایت دانشجویان به اجرای پروژه در زمینه کرونا؛ 
مثل مرور سیستماتیک مداخالت انجام شده یا تمرکز 
بر تجربه زیسته گروه های حاشیه ای در این ایام است.
البته به دلیل اینکه زمان نسبتًا کوتاهی از این بحران 
و شرایط گذشته، به اندازه کافی اطالعات مدون وجود 
از دانشجویان درزمینه گروه های  ندارد. عده ای دیگر 
محروم و حاشیه ای ورود کرده و به بررسی مشکالت 
و نیازهایی که بعضی مهاجران افغان در مدت کرونا 

تجربه کرده اند، پرداخته اند.

متشکرم؛ حال اگر بخواهیم در مورد موضوع بحران ها 
رشته ای  کنیم،  گفتگو  به طورکلی  غیرمترقبه  حوادث  و 
دانشگاهی و یک حرفه مثل مددکاری اجتماعی- با در 
نظر گرفتن تمام منابعش مثل اساتید، دانشجوها، خوِد 
دانشگاه، ارتباطش با نهادهای بیرون دانشگاه و غیره- 
اصوالً چه امکان ها و گزینه هایی را پیش رو دارد تا در 
رابطه با موضوع بحران ها و نیز در حین وقوعشان، بر 

روی آن ها کار کند؟
برای پاسخ به این سؤال باید مجددًا به این موضوع 
اشاره نمود که ما در مددکاری اجتماعی متولی اصلی 
وجود  نهادی  چنین  اگر  نداریم؛  جامعه  در  قانونی  و 
داشت، قاعدتًا تمام پتانسیل های مددکاری اجتماعی 
و مددکاران اجتماعی می توانست در بستر آن هدایت 
اجتماعی  مددکاری  نظام  متولی،  از  منظورم  شود. 
و  دانشجویان  همه  که  است  انجمنی  دست کم-  یا 
مددکاران اجتماعی را شامل شود و برنامه ریزی در آن 
به صورت برنامه های بلندمدت 5، 10 و 50 ساله برای 
من  نظر  به  درصورتی که  باشد.  اجتماعی  مددکاری 
)صنفی  ما  موجود  انجمن های  فعالیت های  و  کارها 
و علمی( به نظر بیشتر شبیِه جلوی پای خود را نگاه 
سیاست های  چارچوب  در  حرکت  تا  است،  کردن 
نسبتًا  کارهای  برخی موارد،  در  که  بلندمدت. هرچند 

مثبتی صورت گرفته است.
 با توجه به ارتباط داشتن با گروه های مختلف مددکاری 
به صورت  متعددی  تالش های  و  اقدامات  اجتماعی، 
پراکنده درزمینه کرونا توسط مددکاران اجتماعی انجام 
گرفته است؛ اقدامات داوطلبانه، کارهای پژوهشی . اما 
چون این دست کارها به شکل جدا از هم در حال انجام 
است، نمی تواند در جامعه نمود بارزی داشته باشد و 
جایگاه مددکاری اجتماعی را به طور درست، نشان دهد. 
انعکاسی های  و  بازخوردها  در  می توان  را  آن  نتیجه 
جامعه دید؛ که در قبال زحمات پزشکان و پرستاران در 
دوره کرونا انعکاس های زیادی صورت گرفته است، اما 
نسبت به تالش های مددکاران اجتماعی در بیمارستان 

بازخوردی در جامعه رخ نداده است.

البته من منظورم از این سؤال، لحاظ کردن کل جامعه 
از  دسته  آن  به  بیشتر  بلکه  نبود؛  اجتماعی  مددکاری 

عالمه،  دانشگاه  دراختیار  که  دارم  نظر  فعالیت هایی 
دارند.  قرار  گروه مددکاری  و  اجتماعی  علوم  دانشکده 
نگاه من محدود به گستره ای است که احتماالً ساده تر 
می توانیم در آن تغییر ایجاد کنیم. بنابراین سؤال من 
به طور  و  دانشگاه  چگونه  که  درمی آید  شکل  این  به 
قبل  از  را  تمهیداتی  و  اقدامات  می توانند  گروه  خاص 
پیرامون موضوع بحران های طبیعی اندیشه و تدارک 
به گونه ای  بتوان  بحران ها،  بروز  صورت  در  که  بببینند 

مؤثرتر وارد عمل شد؟
مداخله  پروتکل های  و  طرح ها  از  بخش  آن  برای 
می توان  می آیند،  بکار  بحران ها  در  که  جامعه ای 
در  انجام شده  فعالیت های  و  تجربیات  اطالعات، 
بحران کرونا را جمع آوری کرد تا به عنوان مستندات و 
شواهد در بحران های دیگر از آن ها استفاده کرد. در 
بعضی  باید سمت وسوی  گروه  و  دانشگاه  راستا  این 
را  اساتید  و  دانشجویان  پروژه های  و  پایان نامه ها 
به این حوزه سوق دهند. نمونه گروه های حاشیه ای 
مهاجر که قبل تر به آن اشاره کردم، در این زمره قرار 
دارد. در سطح کلِی این اقدامات، می توان به طراحی 
مداخله یا اجرا و آزمودن اثربخشی آن ها اشاره داشت. 
آن ها،  مستندسازی  و  تجربه هایی  چنین  انجام  با 
ُپر  با دسِت  می توانیم  آینده  بحران های  برای  قاعدتًا 

برنامه ریزی های مؤثرتری داشته باشیم.
 مورد دیگری که در روند تدوین طرح مداخالت روانی- 
راجع  که  بود  مقاله ای  کردم،  برخورد  آن  با  اجتماعی 
به تجربه خدمات مددکاران اجتماعِی چین در دوران 
کرونا نوشته شده بود. در آنجا با اشاره به تجربه زلزله 
سابق که در چین اتفاق افتاده و متعاقب آن خطوط 
توضیح  بود،  شده  راه اندازی  پشتیبانی  و  هاتالن 
می دهد که چگونه در اپیدمی کرونا نیز، همان خطوط 
دور،  راه  از  حمایت های  برای  زیرساختی  بستر  و 
مجددًا به کارشان آمد. ما هم در توجیه طرحی که به 
را متذکر شدیم  این موضوع  دادیم،  بهداشت  وزارت 
بحرانی  هر  در  دور،  راه  از  پشتیبانِی  سامانه های  که 
کمک کننده  می توانند  شود،  مواجه  آن  با  کشور  که 
باشند. بنابراین چون خود دانشگاه اعتبار الزم را برای 
مهمی  بخش  ندارد،  اجرایی  حوزه  به  مستقل  وروِد 
باشیم، مرتبط  برنامه هایی که ما می توانیم داشته  از 

شدن با سازمان های اجرایی مربوطه است.

با توجه به تجربه ای که به عنوان یک پروژه اجرایی در 
همکاری با وزارت بهداشت داشتید، چه موانع درونی 
)مربوط به نهاد آکادمی( و بیرونی )مربوط به دولت و 

جامعه( بر سر راه انجام اقدامات اجرایی وجود دارد؟
با وزارت  ارتباطی که  واقعیت آن است که در تجربه 
سوی  از  چندانی  رغبت  عمل  در  داشتیم،  بهداشت 
ایشان دریافت نکردیم. درست است که در ابتدای امر 

خیلی از طرح استقبال کردند، اما به نظر می آمد که 
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نمی خواهند به طور اصولی و جامع خدمات حمایتی را 
انجام دهند، شاید اینکه مددکاراِن بیمارستان در حال 
حاضر هم مشغول ارائه خدمات خود به خانواده های 
باعث  حدودی  تا  هستند،  فوتی  یا  بیمار  فرد  دارای 
این رویکرد باشد. درواقع آن ها به همان پروتکل های 
طرحی  در  ما  بودند.  کرده  اکتفا  داشتند  که  اولیه ای 
ابتدا  که  بودیم  کرده  تعریف  دادیم،  وزارتخانه  به  که 
نیازهای این خانواده ها شناسایی شود، بعد ببینیم که 
اثربخش باشد و بعد آن ها  کدام مداخالت می تواند 
را پیاده کنیم؛ همین طور پیگیری های دائمی از شرایط 

خانواده سوگوار انجام دهیم. 
البته قاعدتًا وضعیت مددکاران اجتماعی بیمارستان های 
ما به گونه ای است که به دلیل انباشتی از مشغله ها و 
کارها، فرصت نمی کنند چنین پیگیری های مرحله به 
که  بود  این  من  برداشت  دهند.  را صورت  مرحله ای 
یا اعتبار الزم را نداشتند و یا متوجه اهمیت مداخله 
دادند  ترجیح  نبودند؛پس  اساسی  کارهای  و  اصولی 
طرح را به مجموعه های بین المللی تأمین کننده اعتبار 
ارجاع بدهند. در صحبت هایی که با برخی افراد خارج 
از کشور داشتم که ببینیم چه کاری می توانیم درزمینه 
کرونا انجام دهیم، وقتی پای صحبت از سیستم های 
دولتی در ایران باز می شد، آن ها تمایلی به همکاری 
من  مثالً  نداشتند؛  اعتماد  درواقع  و  نمی دانند  نشان 
برای همین طرح، با اصرار زیاد توانستم حمایت دو 
نفرشان را جلب کنم تا اسمشان را در پروپوزال طرح 

بیاورم.
را مطرح  آن  نیست همین جا  بد  که  مسئله دیگری   
کنم و شاید به خود ما دانشگاهی ها هم برگردد- این 
کرونا،  بحران  همین  مثالً  و  بحران ها  در  که  است 
گروه  ما-  سراغ  اصالً  اجرایی  دستگاه های  متأسفانه 
در  نیامدند.  طباطبائی-  عالمه  دانشگاه  مددکاری 
دادیم،  ارائه  بهداشت  وزارت  به  که  مورد طرحی هم 
بهداشت  وزارت  در  که  افرادی  طریق  از  خودمان  ما 
و  بگیریم  ارتباط  آن ها  با  توانستیم  می شناختیم، 
مطرح  را  اجتماعی  روانی-  مداخله  طرح  موضوع 
کنیم. جالب آنجاست که یکی از دانشجویان دکترای 
شرایط  کشور-که  در  بیماری  شیوع  ابتدای  همان  ما 
به هم ریخته بود و مسئوالن نمی دانستند دقیقًا چگونه 
باید وضعیت را مدیریت کنند و در همان روزهایی که 
وزیر ایده آزمایش درب منازل را مطرح کرده بودند- به 
گوش مشاوران و معاونان وزیر رسانده بود که چرا به 
دانشگاه هایی که دارند در این زمینه کار می کنند نامه 
مددکاری  جامعه شناسی،  مثل  گروه هایی  نمی زنید؟ 
بخواهید  آن ها  از  تا  مشاوره  روانشناسی،  اجتماعی، 
چه راهکارهایی دارند و چگونه می توانند کمک کنند؟ 
زده شد  دانشگاه ها  به  نامه ای  آیا  نمی دانم  حاال من 
که  کرد  اعالم  ما  به  علوم  وزارت  که  مسئله ای  آیا  و 
همین  اثر  بر  کنید،  اعالم  را  پیشنهادیتان  طرح های 

دست پیگیری ها بوده است؟ من بعید میدانم؛ چون 
پژوهشی  طرح های  منظورش  بیشتر  علوم  وزارت 
پژوهشی  طرح  مثالً  اجرایی.  و  مداخله ای  نه  بود 
انتخاب شده از دانشکده ما، درباره این بود که چگونه 
سطح  در  را  مردم  مشارکت  و  حساسیت  می توانیم 
افزایش  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  به منظور  جامعه 
سوی  از  هم  طرح ها  این  اعتبار  می کنم  فکر  دهیم. 
از  مقصودم  من  می شد.  تأمین  علوم  وزارت  خود 
نیست.  بهداشت  وزارت  فقط  اجرایی،  دستگاه های 
سازمان بهزیستی هم همین طور؛ سؤال اینجاست که 
آیا این سازمان سراغ گروه های آموزشی ای رفت که 
می توانند به او کمک دهند و از آن ها بپرسد در این 
شرایط حداقل نسبت به جامعه هدف خودش، باید 
به چه مسائلی توجه داشته باشد و نوع مداخله اش 
که  آنجایی  تا  نمی کنم؛ چون  فکر  باشد؟  باید چگونه 
من اطالع دارم، حتی بخش مهمی از کارهای سازمان 
مقابل  در  بود.  تعطیل  اردیبهشت  ماه  تا  بهزیستی 
برقراری  برای  شرایط  نیز،  آکادمی  بخش  در  یعنی 
ارتباط با بخش دولتی و اجرایی تسهیل شده نیست. 
ما دانشگاهی ها آن قدر گرفتار مسائل سیستم آموزش 

خود هستیم که فرصت های بسیار کمی را پیدا 
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می کنیم تا بخواهیم خودمان قدم های اول را برداشته 
و در حوزه های اجرایی ورود کنیم.

مجازی  آموزش  منظورتان مسائل  آیا  نشدم؛  متوجه   
به طورکلی  یا  آمده؟  وجود  به  کرونا  اثر  بر  که  است 

درگیری دانشگاه با مطالب نظری و امثال آن؟
اگر بخواهم کامل توضیح بدهم، درواقع باید مسائل 
که  کنم  باز  را  عالی مان  آموزش  سیستم  مشکالت  و 
شرایط کرونا هم عمالً آن را بیشتر کرده است. سهم 
پایین آکادمی از فعالیت های اجرایی در بستر جامعه، 
نظام  به  که  عوامل  آن  از  یکی  دارد.  مختلفی  علل 
گوناگون  وظایف  تعدد  است،  مربوط  ما  دانشگاهی 
بر  عالوه  که  اساتیدی  است.  هیئت علمی  اعضای 
و  پروژه  انجام  به  نسبت  خود،  آموزشی  های  هدف 
جدی  دغدغه  جامعه  سطح  در  اثرگذار  پژوهش های 
دارند، عمالً نمی توانند زمان و توان کافی را به این امور 
اختصاص دهند. وضعیت اساتیِد کشور ما در مقایسه 
با وضعیت همتایان خود در کشورهای  دارای نظام 
آموزش عالی پیشرفته، بیشتر جلوه گر می شود. مثالً 
در برخی کشورها یک استاد در طول ترم، تنها یک یا 
دو درس دارد و یا پایان نامه هایی که راهنمایی آن ها 
را به عهده دارد، حدود 2 یا 3 مورد است. اما در ایران 
عالوه بر حجم زیاد واحد درسی و پایان نامه، کارهایی 
و  تعیین  استاد  برای  آموزشی  نظام  سوی  از  جانبی 
ارتقای  به منظور  استاد  همچنین  می شوند؛  الزامی 
چاپ  و  نگارش  درصدد  دائمًا  باید  علمی اش  رتبه 
به وظایفی  را اضافه کنید  این ها  باشد.  تعدادیمقاله 
که اساتید دارای ِسَمت اداری در دانشگاه، همواره با 

آن درگیرند.
 نتیجه این همه کار چه خواهد بود؟ استاد ناگزیر است 
انرژی، تمرکز و وقت خود را بین این امور تقسیم کند. 
طبیعتًا آنچه مشاهده خواهیم کرد افت کّمی و کیفی 
است.  پروژه  اجرای  و  پژوهش  و  آموزش  حوزه  در 
درزمینه پروژه های اجرایی آنچه مزید بر علت است، 
دستگاه های  برای  پروژه  طرِح  توجیه  و  ارائه  فرآیند 
)مثل  بروکراتیک  رویه های  دلیل  به  که  اجرایی است 
به  پاسخ  رزومه،  و  طرح  مستندات  کردن  ضمیمه 
پرسش هایی مشخص و ...( و تعامالتی که غالبًا بین 
برگشتی  و  به صورت رفت  اجرایی  آکادمی و دستگاه 
صورت می گیرد، زمان زیادی را مصروف خود می کند. 
مؤسسات  برای  طرح   )Submit( ارائه  و  ارسال 
و  به چنین صرف وقت  نیاز  نیز کم وبیش  بین المللی 

زمانی دارد.

با توجه به مسئولیت های حرفه ای و اخالقی  مددکاری 
نقش  برمی گیرد،  در  نیز  را  دانشجویان  که  اجتماعی 
کرونا،  پاندمیک  مثل  بحرانی  شرایط  در  را  آن ها 
به  را می توانند  به نظرتان چه فعالیت هایی  چیست؟ 

غیررسمی  به صورت  که  کارهایی  به غیراز  عمل آورند؟ 
می شود،  انجام  ایشان  از  برخی  توسط  داوطلبانه  و 
چگونه می توان امکانی را به وجود آورد تا دانشجویان 
عالقه مند در قالب نهاد دانشگاه و به صورت رسمی تر به 

فعالیت های سازمان یافته بپردازند؟
نکته ای که هست و برای ما هم دغدغه ایجاد کرده، 
زمینه  این  در  کرونا، دست دانشگاه  بیماری  در مورد 
محدودیت  و  قرنطینه  فعلی  شرایط  در  است.  بسته 
و  جمعی  برنامه های  و  نشست ها  در  دانشگاه 
گروهی سازمان دهی و برنامه ریزی دانشجویان برای 
فعالیت های داوطلبانه و آن ها را در معرض ریسک و 
خطر مستقیم قرار دادن، چندان اقدام منطقی نخواهد 
بود. مگر زمانی که شرایط به گونه ای شود که دانشگاه 
که  فعلی  زمان  در  شوند.  دایر  حضوری  کالس ها  و 
حتی جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می شود، 
قاعدتًا  آن هم  بگیرد،  صورت  اقدامی  است  قرار  اگر 
در  کمپین  باشد؛ مثل تشکیل  به صورت مجازی  باید 
شبکه های مجازی و اطالع رسانی در حوزه پیشگیری 
می خواهند  که  دانشجویانی  برای  پیشنهادم   . و... 
مسائل  روی  تمرکز  دهند،  انجام  کاری  کرونا  درزمینه 
و  نوجوانان  )مثل  پرخطر  گروه های  و  پیشگیرانه 
وبینار  سامانه های  دیگر  گزینه  یا  است  جوانان( 
دانشگاه است که این امکان را برای دانشجویانی که 
دهند،  سامان  را  فعالیتی  و  کرده  گفتگو  می خواهند 

مهیا می کند.

قلم جا  از  که  اگر مورد دیگری هست  از شما؛  ممنونم 
بفرمایید.  بپردازید،  آن  به  بخواهید  و  باشد  افتاده 

اگرنه، به بحث خاتمه بدهیم.
بحث  بود،  قرار  که  مواردی  درهمه  می کنم  فکر  نه؛ 

کردیم.
کارهای  باوجود  شما  شما  خوب  وقت  از  بسیارخوب؛ 
ایده آلی  آن  امیدوارم  سپاسگزارم.  داشتید،  که  زیادی 
در  اجتماعی  بیشتر مددکاری  اثربخشی  به  که نسبت 

جامعه متصور هستیم، در آینده به وجود آید.
مددکاری  وضعیت  می کنم  فکر  من  البته  امیدوارم. 
بهتر  خیلی  قبل،  سال   30�20 به  نسبت  ما  اجتماعِی 
شده؛ اگرچه هنوز با آن استانداردهایی که مدنظرمان 
که  است  نیاز  این  به  داریم.  زیادی  فاصله  هست، 
داشته  وجود  بینمان  خاصی  همبستگی  و  همدلی 
و  کنیم  استفاده  بیشتری  دانش  و  علم  از  باشد؛ 
انجمن های جامع تری را برای همه مددکاران اجتماعی 
اتفاق  این  سرانجام  می کنم  فکر  من  باشیم.  داشته 
خواهد افتاد و در 10 سال آینده، مددکاری اجتماعی را 

به مراتب بهتر از این که هست، خواهیم دید.
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1- جدول مراکز حوزه افراد توانیاب 

شماره تماسآدرسنوع مرکزنوع خدماتمرکزردیف

1

انجمن 
حمایت از 
کودکان و 
نوجوانان 
توانیاب

فیزیوتراپی � گفتار 
درمانی – هنر درمانی

غیر دولتی،

مردم نهاد

تهران – میدان انقالب – خیابان 
کارگر شمالی –

بعد از خیابان فرصت – کوچه 
شهید جعفر زادگان

– پالک ۲

۶۶93۵۵3۷

۶۶93۵۵33

رعد الغدیر۲
گفتار درمانی – 
آموزش فنی و 

حرفه ای مشاوره و 
مهارت های زندگی

غیر دولتی،

مردم نهاد

تهران – یافت آباد – میدان 
الغدیر – خیابان جواد

زندیه – پالک 1

۶۶30۵3۵۲

۶۶30۵3۵۵

3
توانبخشی 

ولیعصر 
)عج(

کاردرمانی – 
گفتاردرمانی – 
فیزیوتراپی – آب

درمانی – روانشناسی 
– بازی درمانی – 

آموزش

نمونشی

غیردولتی  
غیرانتفاعی

کاردرمانی – گفتاردرمانی – 
فیزیوتراپی – آب

درمانی – روانشناسی – بازی 
درمانی – آموزش

نمونشی

۸۸۷۷3101

۸۸۷۷310۲

توانبخشی 4
هما

درمان اختالالت 
حرکتی – درمان 

اختالالت

ناشی از تشنج – 
توانبخشی مشکالت 

ناشی از

صافی کف پا ، تاخیر 
حرکتی و دررفتگی 

مفاصل

مادرزادی

غیردولتی �

مردم نهاد

درمان اختالالت حرکتی – درمان 
اختالالت

ناشی از تشنج – توانبخشی 
مشکالت ناشی از

صافی کف پا ، تاخیر حرکتی و 
دررفتگی مفاصل

مادرزادی

۷۷31۸49۷

۵
موسسه 
نیکوکاری 

رعد

فیزیوتراپی – 
کاردرمانی – مددکاری 

– مشاوره

– کاریابی – گفتار 
درمانی

غیر دولتی 
– عام

المنفعه –

غیرانتفاعی

فیزیوتراپی – کاردرمانی – 
مددکاری – مشاوره

– کاریابی – گفتار درمانی

۸۸0۸۲۲۶۶

۸۸0۷۶3۲۵
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توانبخشی ۶
نیوشا

خدمات بزرگساالن : 
ارزیابی تشخیصی – 

ارزیابی

الکتروفیزیولوژیک – 
ارزیابی و درمان وزوز 

گوش

خدمات کودکان 
: ارزیابی موقتی � 

ارزیابی

الکتروفیزیولوژیک – 
آسیب شناسی گفتار و

درمان – کلینیک 
شنوایی کالمی

غیر دولتی 
–

غیرانتفاعی

خدمات بزرگساالن : ارزیابی 
تشخیصی – ارزیابی

الکتروفیزیولوژیک – ارزیابی و 
درمان وزوز گوش

خدمات کودکان : ارزیابی موقتی 
� ارزیابی

الکتروفیزیولوژیک – آسیب 
شناسی گفتار و

درمان – کلینیک شنوایی کالمی

۶۶۸4۵9۵9

۶۶۸4۵9۶0

۷
مرکز 

توانبخشی 
امام علی 

)ع(

ارائه ی خدمات 
توانبخشی )گفتار 

درمانی

،فیزیوتراپی و…( به 
صورت شبانه روزی

غیردولتی 
–

مردم نهاد

ارائه ی خدمات توانبخشی )گفتار 
درمانی

،فیزیوتراپی و…( به صورت شبانه 
روزی

۲۲4۶۷103

۲۲4۵۲۵10

09۲134۷0۷19

09909۷9۷00۲

۸

موسسه 
خیریه 
محبان 

امام صادق 
)ع(

ارائه خدمات به 
معلول های جسمی – 

ذهنی در

منازل

غیر دولتی 
–

مردم نهاد

ارائه خدمات به معلول های 
جسمی – ذهنی در

منازل

۷۷۵۲0194

۷۷۶۵199۵

9
مرکز 

توانبخشی 
امیرکبیر

گفتار درمانی – 
کاردرمانی جسمی ، 

ذهنی �

بازی درمانی – ماساژ 
درمانی

دولتی
گفتار درمانی – کاردرمانی جسمی 

، ذهنی �

بازی درمانی – ماساژ درمانی

44۷4۵300

44۷43۶1۶

0910۵۷9۲۶۲3

10
موسسه 
آموزشی 
نیکوکاری 
رعد شرق

ارائه دوره های 
آموزشی مددکاری و 

مشاوره و

روان شناسی – 
اشتغال حمایت شده 

– دانشگاه

علمی کاربردی رعد

غیردولتی، 
مردم نهاد، 

خیریه، 
آموزشی

ارائه دوره های آموزشی مددکاری 
و مشاوره و

روان شناسی – اشتغال حمایت 
شده – دانشگاه

علمی کاربردی رعد

331۶۵3۷۵

۶۲
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11
موسسه 

خیریه کوثر 
مشیز

مدیریت مراکز 
درمانی ، توانبخشی و 

نگهداری

از معلولین – ایجاد 
مجتمع های آموزشی 

و

فرهنگی – راه اندازی 
مراکز درمانی

زیر نظر 
بنیاد 

توسعه 
آفرینش

برتر 
)دولتی (

مدیریت مراکز درمانی ، 
توانبخشی و نگهداری

از معلولین – ایجاد مجتمع های 
آموزشی و

فرهنگی – راه اندازی مراکز 
درمانی

۸۸۶۲۶000

1۲

موسسه 
خیریه 
یاوران 

معلولین 
نارمک

دندانپزشکی – ارائه 
گلیسیرین مورد نیاز 

بچه ها

– برگزاری کارگاه های 
فردی و هنری – ارائه

پوشاک مورد نیاز 
بچه ها

غیر 
انتفاعی�
غیرتجاری

دندانپزشکی – ارائه گلیسیرین 
مورد نیاز بچه ها

– برگزاری کارگاه های فردی و 
هنری – ارائه

پوشاک مورد نیاز بچه ها

۷۷13۸91۵

جدول مراکز حوزه بیماران مبتال به ایدز در استان تهران 

نوع نوع خدماتمرکزردیف
شماره تماسآدرسمرکز

بیمارستان امام 1
خمینی

فعالیت در زمینه آگاه 
سازی و همچنین ارائه 
مشاوره های تلفنی و 

حضوری
۶۶۵۸1۵۸3انتهای بلوار کشاورزدولتی

موسسه احیا ۲
ارزش ها

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

غیر 
دولتی

خیابان انقالب خیابان 
کارگر شمالی کوچه 

۶۶93۵۵33جعفرزادگان

3
مرکز مشاوره 

بیماریهای رفتاری 
والفجر

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
خیابان آزادی بلوار 
استاد معین شهید 

دستغیب غربی

۶۶03۸9۲0

۶۶0۲۵۷31

4
مرکز مشاوره 
بیماری های 

رفتاری سبزه پور

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
میدان آزادگان، خیابان 

تختی، جنب حمام 
ایران

0۲۶1۲۵0۶۵4۷
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درمانگاه طالقانی۵

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

خیابان شریعتی، میدان دولتی
۲۲1۷۲۲۲قدس

مرکز مشاوره ۶
رفتاری زمزم

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

خیابان قلعه مرغی، دولتی
۵۵۸41۲۲۲خیابان زمزم، کوچه باغ

۷
مرکز مشاوره 
رفتاری تهران/

شمیرانات

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی

تجریش،خیابان 
دربند،نرسیده به میدان 

سربندی طبقه ۲، 
ساختمان شورای حل 

اختالف

۲۲۷3۸۲۶3

مرکز مشاوره ۸
رفتاری تقی نیا

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی

خیابان شهید آیت 
اهلل سعیدی به سمت 
آزادی خیابان شهید 
شاه پروری، روبروی 
نمایندگی ایران خودرو

۶۶۶۸1۷1۷

9
مرکز مشاوره 
رفتاری تهران/

مرکز شمال

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
میدان حر،خیابان 
کمالی، بیمارستان 

لقمان حکیم، کلینیک 
مشاوره لقمان

۵10۲۵۵۸۸

مرکز مشاوره 10
تهران/شمال

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
خیابان رسالت،خیابان 
کرمان جنوبی،کوچه 
زرین قبایی، درمانگاه 

دکمه چی
۲۲303۷9۲

11
مرکز مشاوره 
تهران/مرکز 

بهداشت شرقی

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی

خیابان دماوند، بعد 
از میدان امام حسین، 
خیابان شهید منتظری، 

انتهای بلوار اسدی، 
پشت بیمارستان بوعلی

3333۷000

مرکز مشاوره 1۲
تهران/غرب

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
خیابان شمشیری،۲0  
متری پادگان،خیابان 
رضا صفری، روبروی 

هنرستان خلق
۶۶۶9۵۷1۷
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مرکز مشاوره شهر 13
ری

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
شهر ری، خیابان شهید 
رجایی،اول کوی سیزده 

آبان
۵۵00۸۲۲۲

14
مرکز مشاوره 

بیماریها دانشگاه 
تهران

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
اسالم شهر، بعد از 

کاشانی، جنب کانون 
الغدیر

۲۲4۸۷9۲

مرکز مشاوره 1۵
سلطان آباد

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

دولتی
رباط کریم، سلطان آباد، 
جنب امام زاده، نبش 

خیابان ایران
94334۶4۶

1۶
مرکز مشاوره 

شهید کلیم اهلل 
معدن دار

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

ساوجبالغ، هشتگرد، دولتی
0۲۶۲4۲3۷۸0۸جنب اورژانس 11۵

مرکز مشاوره 1۷
شهریار

توزیع سرنگ و ارائه 
کاندوم ، آموزش، 
مشاوره و آزمایش 

مخفیانه و رایگان به 
منظور تشخیص اچ 

آی وی

خیابان دکتر شریعتی، دولتی
0۲۶۲3۲۲۲910آهنگران

۶۵
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مراکز حوزه سرطان در استان تهران

شماره تلفنآدرسگروه هدفنوع خدماتمرکزردیف

1
خیریه 
بهنام 

دهش پور

ارائه خدمات درمانی، 
پزشکی، بهداشتی و 

فرهنگی در سطح بین 
المللی به بیماران نیازمند 
مبتال به سرطان و خانواده 
آنها بدون محدودیت سنی، 
جنسی، ملیتی، مذهبی و در 

هر مرحله بیماری

بیماران 
نیازمند مبتال 

به سرطان

تهران. میدان 
تجریش. بیمارستان 

شهدای تجریش. 
ساختمان شماره 
شش. طبقه دوم

 – ۲۲۷1۸0۸۲
 ۲۲۷1۸0۸3

داخلی 111 و 10۵

خیریه ۲
محک

این بچه ها در صورتی که 
بیمه نباشند، هنگام درمان 
در بیمارستان ها و مراکز 
دانشگاهی توسط محک 
بیمه می شوند. هزینه های 

دارو، درمان، تشخیص 
طبی، شیمی درمانی، تامین 
هزینه رفت و آمد در سطح 
تهران یا از شهرستان ها 
به تهران ، سالی چهار 

نوبت لباس، کمک تغذیه، 
کمک های روانشناسی 
و خدمات مشاوره ای، 

بخش هایی از حمایت های 
محک از بیماران را بر عهده 

دارد

کودکان مبتال 
به سرطان و 
خانواده های 

آنان

میدان اقدسیه� 
ابتدای بزرگراه ارتش� 

سه راه ازگل� بلوار 
شهید مژدی� خیابان 

پروفسور پروانه 
وثوق� بلوار محک� 
موسسه خیریه و 
بیمارستان فوق 

تخصصی سرطان 
کودکان محک

۲3۵40�0۲1

خیریه 3
مهیار

برگزاری سمینار و کالسهای 
آموزشی در حوزه سالمت 
و تندرستی، ارائه مشاوره 
مددکاری به بیمار مبتال به 

سرطان و خانواده اش، ارائه 
خدمات پزشکی به بیمار 
پس از تشکیل پرونده، 

پرداخت کمک هزینه خرید 
داروهای شیمی درمانی 
پس از بررسی و تایید، 
مالقات با بیماران تحت 

حمایت در بیمارستان و یا 
منزل آنان و پیگیری مراحل 
درمان، هماهنگی با مراکز 
و موسسات خیریه دیگر 

جهت ارجاع مراجعانی که 
مشکل یا بیماری آنها خارج 
از موضوع فعالیت موسسه 

است.

بیماران 
نیازمند مبتال 
به سرطان و 
بیماران مبتال 
به سرطان پا

تهران. میدان آزادی 
� ابتدای خیابان 
آزادی � خیابان 
میرقاسمی � بن 

بست ششم � پالک 
.3

۶۶000۷۸۶�0۲1
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خیریه 4
سمر

تامین هزینه های دارو 
و درمان، ایاب و ذهاب، 
کمک هزینه تحصیل یا 

ازدواج، تهیه سبد غذایی و 
توانمندسازی شغلی بیماران 

نیازمند

بیماران مبتال 
به سرطان 

باالی چهارده 
سال

تهران، خيابان شهيد 
کالهدوز )دولت(، 
بین اختیاریه و 
دیباجی جنوبی، 

ساختمان پزشکان 
450 شرقی )صدرا(، 
طبقه ششم غربی، 

واحد 43

0۲1۸9431۸۲

مرکز مددکاری کمیته ۵
امداد امام خمینی

اسکان به خانواده های 
بیماران شهرستانی، کمک 

مالی به بیماران نیازمند

بیماران 
نیازمندی که 
دارای بیماری 
های خاص 

هستند

خیابان انقالب، 
پیچ شمیران، کوچه 

بیرجند، پالک 1۲
۵�0۲1۷۷۵13۲91

۶

انجمن 
امداد به 
بیماران 
سرطانی 

ایران

مشاور پزشکی تلفنی رایگان 
در زمینه سرطان

بیماران مبتال 
0۲1۷۷۵1۲041�۲به سرطان

۷
بنیاد امور 
بیماری 
های 
خاص

ارتقای آگاهی ها از گسترش 
برنامه های آموزشی و ترویج 
فرهنگ پیشگیری، همکاری 
با نهادهای علمی و اجرائی 
مردمی، دولتی و بین المللی، 

همکاری و مشاوره برای 
بهره گیری بهینه از امکانات و 
اعتبارات، تجهیز، راه اندازی 

و توسعه مراکز درمانی، برای 
تبادل اطالعات و تجربیات و 
گسترش خدمات پژوهشی، 
آموزشی، درمانی و اجتماعی 

برای بیماران ساماندهی 
یافته است. فعالیت بنیاد در 
3 محور پیشگیری، درمان و 
آموزش برای بیماران خاص 
)دیالیز،تاالسمی و هموفیلی( 

و بیماران صعب العالج 
)سرطان، ام اس، پیوند 

کلیه، دیابت و ای بی( انجام 
شده است

بیماران مبتال به 
بیماری های خاص

ایران، تهران، 
تهران ، خیابان 
ولیعصر� خیابان 

شهید اکبری� خیابان 
هفدهم� پالک ۸

0۲1۲۲۷۸34۶۵
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انجمن ام ۸
اس ایران

حمایت از بیماران مبتال 
به M.S و کمک در بهبود 
و ارتقاء وضعیت علمی، 

پژوهشی، داروئی، درمانی، 
آموزشی، توانبخشی، 

بستری و خانوادگی آنان 
و تالش در رفع مشکالت 

اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، 
اشتغال و معیشتی و 

مشارکت در زندگی فردی 
مبتالیان و اطالع رسانی 

زوایای مختلف و وضعیت 
بیماری M.S به کل افراد 

جامعه

بیماران مبتال 
M.S به

تهران، خیابان 
انقالب، خیابان 
وصال شیرازی 

نرسیده به چهارراه 
طالقانی، کوچه 

شهید محمد شمس، 
پالک3۵

9�۶۶9۵11۸۷

9�۶۶9۵390۷

9

موسسه 
غیر تجاری 
خیریه ی 
بیماران 
مبتال به 
سرطان 

نور

حمایت درمانی مالی 
و روانی بیماران مبتال 
به سرطان نیازمند و 
خانواده های آن ها در 

سطوح مختلف برنامه ریزی 
سرمایه گذاری و حمایت 
از تحقیقات پیشگیرانه 
و درمانی انواع سرطان 

کاهش نرخ رشد سرطان 
با آگاهی بخش و آموزش 
عمومی در حوزه پیشگیری 
انواع سرطان فراهم نمودن 

امکانات بهینه درمان 
سرطان در مناطق مختلف 

با احداث و یا تجهیز 
مراکز درمانی تخصصی 
سرطان ارائه مشاوره 

پزشکی و روان پزشکی به 
بیماران مبتال به سرطان و 

خانواده های ایشان در طول 
مدت درمان تالش برای 
مهار سرطان در ایران و 

سایر کشورها

بیماران مبتال 
به سرطان

تهران، خیابان 
ولیعصر، نرسیده به 
میدان ونک، نبش 
کوچه بیستم، پالک 

۲4۵3، واحد ۲

0۲1۸۸19۷۸۸1
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