
معرفی مکسا
ــه  ــه ارائ ــود در زمین ــت خ ــاد، فعالی ــردم نه ــازمان م ــک س ــوان ی ــه عن ــا ب مکس
ــه  ــا ب ــاران مبت ــه بیم ــگان ب ــکینی رای ــی و تس ــی حمایت ــای تخصص مراقبت ه
ــن  ــکی و خیری ــوم پزش ــگاه های عل ــرب دانش ــاتید مج ــی اس ــا همراه ــرطان را ب س

ــت.   ــوده اس ــاز نم ــور آغ ــوز وزارت کش ــا مج ــال 1388 ب ــرم از س محت
ــظ  ــی و حف ــت زندگ ــش کیفی ــکینی افزای ــی و تس ــای حمایت ــدف از مراقبت ه ه
ــر  ــز ب ــا تمرک ــی )ب ــا مراقبت هــای درمان ــوده و همــراه ب ــواده ب کرامــت بیمــار و خان
افزایــش طــول عمــر بیمــار(، از لحظــه تشــخیص بیمــاری در عبــور از کلیــه مراحــل 

ــد.   ــک می نمای ــواده اش کم ــار و خان ــه بیم ــان ب ــخت درم س
ــی،  ــه پیشــگیری و کاهــش مشــکات جســمانی، روان ــا کمــک ب ــا ب ــن مراقبت ه ای
ــا،  ــتها، زخم ه ــش اش ــتفراغ، کاه ــوع و اس ــه درد، ته ــی، از جمل ــوی و اجتماع معن
مشــکات خــواب، اضطــراب، افســردگی و مشــکات مالــی، خانوادگــی و شــغلی، بــه 

ــردازد.  ــاری  می پ ــر بیم ــده دراث ــاد ش ــرایط ایج ــه ش ــت همه جانب مدیری

خدمات مکسا عبارتند از:
  مراقبت پزشکی و پرستاری در منزل                مراقبت روان شناختی و معنوی 

  مشاوره پزشکی تلفنی                                               بازتوانی فیزیکی و توان بخشی 
  تامین تجهیزات پزشکی                                            مشاوره تغذیه و پیشگیری

  خدمات مددکاری اجتماعی                                       مشاوره و آموزش به خانواده بیمار

ــش و انجــام فعالیت هــای  ــد دان ــرل ســرطان تولی ــه کنت ــی مکســا در زمین رســالت اصل
ــی و تســکینی  ــه مراقبت هــای حمایت ــوزش و ارائ ــه پژوهــش، آم ــش محــور در زمین دان

می باشــد.
ــامت در  ــام س ــکار نظ ــن هم ــن و حرفه ای تری ــز بزرگ تری ــن مرک ــر، ای ــال حاض در ح
ــه ای کــه  موضــوع مراقبت هــای حمایتــی و تســکینی در کشــور اســت و طــی تفاهم نام
دراین خصــوص بــا وزارت »بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی« منعقــد کــرده، عهــده دار 

ارائــۀ خدمــات در ایــن عرصــه در ســطح ملــی شــده اســت. 
موسســه نیکوکاری کنترل ســرطان ایرانیان)مکســا( پیشــنهادهای ارزنــدۀ همۀ متخصصان 
و بیمــاران محتــرم را ارج می نهــد و در مســیر تحقــق حمایــت همه جانبــه از بیمــاران و 
خانــوادۀ آن هــا دســت همــکاری تمامــی صاحب نظــران و خیریــن را بــه گرمــی می فشــارد.    

 پروانه بهره برداری مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سامت آالء           667/خ/20/ط پ/ت
 مرکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل آالء                20/63068/830/م1/ت
شناسه  ملی شعبه                                                                                                                                             14006790259

مرکــز اصفهــان: خیابــان شــهید مطهــری، بعــد از پــل شــیری،کوچه 35، بــن بســت 
امین الدولــه، پــاک 29              تلفـــن:   32333029- 031   32331051 - 031

ستادکشــوری: تهــران، شــرق  بــه  غــرب بزرگــراه جــال  آل  احمــد، بعــد از 
پل نصر)گیشــا(، پاک 139        تلفـــن:   021-86015342      021-86015329



مــددکاری اجتماعــی یــک حرفــه کاربــردی اســت کــه بــا توجــه بــه 
تفاوت هــای بیــن فــردی، بــه توانمندســازی افــراد کمــک کــرده و آنان 
را در مقابلــه بــا چالش هــای زندگــی و ارتقــاء رفــاه بهزیســتی درگیــر 
ــتفاده از  ــود و اس ــای خ ــر توانایی ه ــه ب ــا تکی ــد ب ــا بتوانن ــد، ت می کن
ــه  ــرای حــل مشــکل و رفــع نیــاز اقــدام نمــوده و ب ــع موجــود ب مناب
اســتقال نســبی و رضایــت خاطــر دســت یابنــد و ســرانجام بتواننــد 

تاثیرگــذار نیــز باشــند. 

در هنــگام بــروز بیمــاری ســرطان، یکــی از معضــات اصلــی بیمــاران 
و خانــواده آن هــا درگیــری بــا مشــکات جانبــی مرتبــط بــا بیمــاری 
ــه  ــردرگمی ب ــی، س ــز درمان ــان در مراک ــری درم ــوص پیگی در خص
منظــور دسترســی بــه منابــع درمانــی موجــود و همچنیــن مشــکات 
زندگــی روزمــره بــه ویــژه در حیطــه مهارت هــای مقابلــه و تطابــق بــا 

ــد.  ــده می باش ــد پیش آم ــکات جدی مش
ــی،  ــی، خانوادگ ــای درمان ــی نیازه ــددكاري اجتماع ــد م واح
اقتصــادی، حقوقــی و اجتماعــی بیمــاران را شناســایی كــرده و در 
راســتای رســیدن بــه اهــداف زیــر بــه حــل ایــن مشــکالت كمک 

می كنــد:
 کمــک بــه بیمــار و خانــواده بــرای طــی مســیر درمــان تــا بهبــودی 

ســریع تر و کامل تــر
ــا بیمــاری در بیمــاران و  ــط ب ــی و غربالگــری مشــکات مرتب   ارزیاب

ــواده آن هــا اعضــای خان
  درمیان گذاشتن نیازها و نگرانی های بیمار با تیم درمانی

خدمات مددکاری اجتماعی در مکسا
  راهنمایی بیماران در خصوص امکانات و تجهیزات درمانی موجود 

  معرفــی بیمــاران بــه مراکــز و موسســات درمانــی و اجتماعــی و گروه های 
حمایتــی )مراکــز تــرک اعتیــاد، خیریه ها، مراکــز تفریحــی، داوطلبیــن و ...( 

بــر اســاس نیــاز بیمار
  ارائــه مشــاوره های ضــروری بــا توجــه بــه نیازهــای خانوادگــی، حقوقــی، 

اجتماعــی )تحصیلــی، شــغلی و ...(، بیمــار و خانواده
  کمک به حل مشکات اقتصـادی و اجتماعـی ناشی از بیماری 

  برگزاری کاس های آموزشی، توانمندسازی و ورزشی
  برگزاری جشن ها، اردوهای تفریحی و گـردشگری

فرآیند ارائه خدمات به بیماران
در واحد مددکاری اجتماعی مکسا

مددکاری اجتماعی 

مددکاری اجتماعی در بیماری سرطان 

 آموزش بیمار و ارائه اطالعات الزم در خصوص حقوق بیمار،
و واحدهاى مرکز  و دیگر  اجتماعى  واحد مددکارى   خدمات 

تعیین نوبت مشاوره مددکارى توسط واحد پذیرش

 مصاحبه با بیمار یا خانواده او جهت تکمیل اطالعات وضعیت 
 خانوادگى، شغلى، تحصیلى، مراقبتى، درمانى و معیشتى بیمار

و ثبت الکترونیک پرونده در سامانه سما ( سامانه ملى آالء

 نیاز سنجى و اولویت بندى نیازهاى بیمار بر اساس اظهارات
بیمار و نظرتخصصى کارشناس مددکارى

نیازهاى رفع  منظور  به  عادالنه  صورت  به  منابع   تخصیص 
اولویت دار

 پیگیرى وضعیت بیمار تا رفع کامل مشکل
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