
خالت  بیمارستانرد پاهی مددکاری اجتماعیمدا

Basic Hospital Social Work Interventions

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی



Hospital Social Work

Medical Social Work

Healthcare Social Work



بیمارستانرداجتماعیمددکاری 

تهگفدرمانیمراکزدراجتماعیمددکارتخصصیخدماتبه
وانیرموانعبادرمانفراینددرکهمراجعینیبهکهشودمی

.کنندمیارائهخدمتاند،شدهمواجهخاصیاجتماعی
وبیماریعودازپیشگیریبیمار،درمانفرایندتسهیل
جملهازخانوادهوبیمارازاجتماعی–روانیحمایت

یمتلقیبیمارستاندراجتماعیمددکاریاهدافمهمترین
.شود



بیمارستانرداجتماعیمددکاری 

مددکاری اجتماعی در بیمارستان یکی از قدیمی ترین حوزه های مددکاری اجتماعی در ایران بشمار می رود .

 مددکاران اجتماعی در مراقبت های بهداشتیتوجه به نقش(Boyce & Stockton, 1993; Cowles & Lefcowitz, 1992; Cowles & 

Lefcowitz, 1995; Egan & Kadushin, 1995; Egan  & Kadushin, 1997; Globerman, MacKenzie, Davis & Walsh, 1996; Herbert & Levin, 1996; Craig 
& Muskat, 2013  .)

 حرفه ای مددکاری اجتماعی در بیمارستان ها موجب افزایش رضایت مراجعه کنندگان می شودخدمات .

ات را  مطالعاتی که به هزینه فایده مداخالت مددکاری اجتماعی در بیمارستان پرداخته اند، مؤثر بودن این خدم
(  Ponto & Berg, 1992؛ Paris, Hutkin-Slade, Calhoun-Wilson, & Oehlert, 1999)تأیید می کنند 

 مددکاران اجتماعی در بخش اورژانس بیمارستان بر اساس مطالعات متعددی مؤثر ارزیابی شده استحضور
(Auerbach & Mason, 2010 ؛Bywaters, McLeod, Fisher, Cooke & Swann, 2011؛Mason & Auerbach,2009  .)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5022556/#R4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auerbach C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20379902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mason SE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20379902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bywaters P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21790826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeod E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21790826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21790826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooke M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21790826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swann G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21790826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mason SE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20379902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auerbach C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20379902


ارستانبیمرداجتماعیمددکاری اهیفعالیتمهمترین

 (اجتماعی-از نظر روانی)تریاژ و غربالگری بیماران
 رفتاریبا مشکالت مقابله
 جلسات خانواده و حمایت یابی سازماندهی(Craig & Muskat, 2013)

 برنامه ریزی برای ترخیص(Linton, Ing, Vento & Nakagawa,2015)

آموزش
مشاوره، مداخله در بحران و امدادرسانی جامعه ای حمایت ،(Cowles & Lefcowitz, 

1992; Cowles & Lefcowitz, 1995; Herbert & Levin, 1996 )

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5022556/#R4


Six Basic Hospital Social Work Protocols

 Basic Case Management

 Triage

 Round

 Psychosocial Assessment

 Brief Counseling

 Crisis Intervention (Bad News)



نابعمجستجویریزی،برنامهفرایندبهموردمدیریت
ارائهنحوهپایشومراجعبراییابیحمایتو

شودمیگفتهمراجعازنمایندگیبهخدمات
(NASW،2013).

Case Management



پاهیموردمدرییترپوتکل

ارکان مدیریت مورد پایه

ارزیابی روانی اجتماعی

مشاوره کوتاه مدت

ارجاع

حمایت یابی

پیگیری



ص خدماتهبنیازاساسرببیمارانرتیاژرپوتکل
تخ

اجتماعیمددکاری صی

برایکافیاندازهبهپزشکجانبازبیمارارجاعدهدمینشاناجتماعیمددکاریمطالعات
معرضدرکهرامواردیبررسیامکانبایداجتماعیمددکارانونیستمؤثربیمارشناخت

ایناجتماعیمددکاران.باشندداشتههستند،خطرعواملوخانوادگیاجتماعی،مشکالت
-روانیعواملشاملمعیارهااین.می نمایندشناساییغربالگریمعیارهایواسطهبهراموارد

روانی،وضعیتحمایتی،سیستم هایزندگی،شرایطواقتصادیشرایطبیمار،سنواجتماعی
وانیناتمیزانفرد،بیماریانطباق،وسازگاریمهارت هایخانوادگی،واجتماعیفردی،کارکرد

.(2009راس،)است...ومرگاحتمالو



رتیاژردارزیابیشیوه
آسیب/بیماریشدتامتیازاولویتدارایهایگروهامتیاز

اساسبر)ESIسیستماساسبر
(پرستارتریاژ

هایهزینهتأمینتواناییامتیاز
درمان

مؤثرهمراهحضورامتیاز

درمانهایهزینهتأمینبهقادر5(یکسطح)دهیپاسخفاقد5آزاریکودک15
نیست

استمؤثرهمراهفاقد5

%50ازکمترتأمینبهقادر4(دوسطح)پرخطروضعیت4زنانعلیهخشونت15
.استدرمانهایهزینه

یقانونرضایتتواندمیدارد،اطالعات4
نداردخوبیمشارکتامابدهد

یادو:نیازموردتسهیالتتعداد3سالمندانعلیهخشونت15
(سهسطح)بیشتر

هزینه%75تا50تأمینبهقادر3
.استدرمانهای

اماداردمشارکتدارد،کافیاطالعات3
.نیستقانونیرضایتارائهبهمجاز

یک:نیازموردتسهیالتتعداد2معلولینعلیهخشونت15
(چهارسطح)

%75ازباالترتأمینبهقادر2
.استدرمانهایهزینه

میوکندمیمشارکتندارد،اطالعات2
بدهدقانونیرضایتتواند

هایهزینهکلتأمینبهقادر1(جپنسطح)تسهیالتبهنیازعدم1خودکشیبهاقدام15
.استدرمان

داردحضورمؤثرهمراه1

سایکوتیکاختالل15

خانمانیبی15

خاصبیماری15



رتیاژردبندیاولویتنحوه

3 اولویت چهارم6تا

7 اولویت سوم9تا

10 اولویت دوم14تا

15 و باالتر اولویت اول



اجتماعیمددکاری راندرپوتکل

: راند مددکاری اجتماعی

ت روانی منظور مراجعه منظم مددکار اجتماعی به بالین همه بیماران بستری در بیمارستان و ارزیابی و پایش کوتاه مدت وضعی
.  اجتماعی بیماران است

: زمان اجرای راند

:زمان راند مددکاری اجتماعی در بخش اورژانس

. انجام گیرد( راند صبحگاهی و عصرگاهی)ساعت حداقل دو بار 24راند مددکاری اجتماعی در بخش اورژانس باید در هر 

:  زمان راند مددکاری اجتماعی در سایر بخش ها

.  انجام گیرد( ترجیحاً راند صبحگاهی)ساعت یک بار 24راند مددکاری اجتماعی در سایر بخش ها باید در هر 



اجتماعیروانیارزیابیرپوتکل

لتحلیوآوریجمعمنظوربهکهشودمیگفتهاقداماتیمجموعهبه
خدماتبهنیازمندبیماراناجتماعیروانیوضعیتمورددراطالعات
.گیردمیانجاماجتماعیمددکاریتخصصی



اطالعات دموگرافیک•

ارجاع دهنده•

شرح مشکل•

روه قرار گرفتن در طبقه بندی گ•
های پرخطر

پایهنیازهای •

وضعیت خانوادگی•

وضعیت تحصیلی•

وضعیت اشتغال•

ی وضعیت و عملکرد روانپزشک•
و روانشناختی

مسائل قانونی•



اطالعاتآوریجمعمنبع

 ی  مانند تست های ارزیاب)شامل مصاحبه ساختار یافته )مصاحبه
(و مصاحبه های نیمه ساختار یافته( وضعیت روانشناختی

مشاهده

مطالعه پرونده و سایر اسناد

بازدید منزل



خلهربایرزییربانهم پاهیموردمدرییتدرویکربامدا
:برنامه مداخله

نتایج(هفته)زمان اجرا اقدام کنندهشرح فعالیتعنوان فعالیت
123456789101112



حصول اطمینان از آگاه بودن بیمار و یا خانواده وی نسبت به حقوق خود در طول درمان

حصول اطمینان از آگاه بودن بیمار و یا خانواده وی نسبت به قوانین و مقررات بیمارستان

حصول اطمینان از آگاه بودن بیمار و یا خانواده وی نسبت به فرایند درمان

رستانحصول اطمینان از آگاه بودن بیمار و یا خانواده وی نسبت به فرایند دریافت خدمات در بیما

یمارافزایش آگاهی بیمار و خانواده وی در زمینه خود مراقبتی یا نحوه مراقبت توسط مراقبین ب

افزایش آگاهی بیمار و خانواده وی در مورد بیمه و نحوه استفاده از آن

 درمانکاهش استرس بیماران در مراحل اولیه

اولیهمشاورهرپوتکل



میناناطحصولمنظوربهکهشودمیگفتهاقداماتیمجموعهبهپروتکلایندر
ونقوانیدرمان،طولدرخودحقوقبهنسبتویخانوادهیاوبیماربودنآگاهاز

وبیمارستاندرخدماتدریافتفرایندودرمانفرایندبیمارستان،مقررات
ینمراقبتوسطمراقبتنحوهیامراقبتیخودزمینهدراطالعاتارائههمچنین

همصاحبروشبابیماراناسترسکاهشوآنازاستفادهنحوهوبیمهوبیمار
.شودمیانجامدرماناولیهمراحلدرمختصر



خلهرپوتکل Bad)بحرانردمدا News)

مخدوشراآیندهبهنسبتفردانتظاراتمنفیطوربهکهاستاطالعاتینوعهربداخبار
کهودشمیفردیدرهیجانییارفتاریشناختی،نقصبهمنجرکهاخبارییاکند،می

بدبرخدریافتازبعدمدتیتانقصاینکهصورتیبهاست،کردهدریافترابداخبار
تجارببهبستهاستممکنوشوندمیتعیینذهنیصورتبهبداخبار.داردادامه

,Barclay)شوندادراکمتفاوتیطرزبهفرد،شخصی ناگواراخبارازمنظور.(2007
عضو،طعقالعالج،یاوالعالجصعببیماریتشخیصفوت،بهمربوطخبرپروتکلایندر

.استمشابهموضوعاتونخاعیضایعه



خله رد  بحرانتیم مدا

اجتماعی،مددکارپروتکلایندربحراندرمداخلهتیمازمنظور
ربدیگریایحرفهافراداعضااینبرعالوه.استپرستاروپزشک
.بپیوندندتیمبهتوانندمیضرورتحسب



انجام نشدانجام شداقداماتی که باید در فرایند مداخله در بحران انجام شودردیف
.ریزی کنیددر ابتدا گفتگو را برنامه1
.محیط راحتی را ایجاد کنید2
.دوست را برای حضور دعوت کنید/خانواده3
.خانواده را برای بحث در خصوص خبر بد، ارزیابی کنید/توانایی بیمار4
.خانواده اطمینان حاصل کنید/از درک درست خبر بد توسط بیمار5
.خواهد بداندخانواده چقدر می/ارزیای کنید که بیمار6
.برای بیان اطالعات یک استراتژی طراحی کنید7
.مراقب را در گفتگو شرکت دهید/ بیمار/خانواده 8
.اطالعات را به تدریج ارائه دهید9

.از اصطالحات پزشکی اجتناب کنید10
.ا خیرخانواده دریافت شده است ی/چک کنید که آیا اطالعات به درستی توسط بیمار11
.اطالعات را تقویت کرده و روشن کنید12
.اضطراب را شناسایی کنید13
.اندوه را شناسایی کنید14
.خانواده را مدیریت کنید/پاسخ های هیجانی بیمار15
.پاسخ های هیجانی دهید16



Advance Protocols

 کودک آزاریمداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در موارد

 بیماران مبتال به بیماری های خاصمداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در مورد

 پیوند اعضامداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در

 بخش سوختگیمداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در

 بیماران خشونت دیدهمداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در کار با

 بیماران بی خانمانمداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در مورد

 یکبیماران مبتال به اختالالت سایکوتمداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در مورد

 اقدام به خودکشیمداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی بیمارستانی در موارد


