


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
اســتقالل نســبی و رضایــت خاطــر دســت یابنــد و ســرانجام بتواننــد 

تاثیرگــذار نیــز باشــند. 

در هنــگام بــروز بیمــاری ســرطان، یکــی از معضــالت اصلــی بیمــاران 
و خانــواده آن هــا درگیــری بــا مشــکالت 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 مشــکالت 
زندگــی روزمــره بــه ویــژه در حیطــه مهارت هــای مقابلــه و تطابــق بــا 

ــد.  ــده می باش ــد پیش آم ــکالت 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 مشــکالت 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 مشکالت اقتصـادی و اجتماعـی ناشی از بیماری 

  برگزاری کالس 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

1

2

3

4

5


