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تاریخ بازنگری بعدی :  ۱۴۰۱/۰۶/۲۶

تاریخ ابالغ :  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

                                       خط مشی و روش                                                                                           

                                                                                                                                       

کارکنان -پزشکان-بیماران

فرد پاسخگو: 
رئیس بیمارستان

تعاریف: 
گروه های آسیب پذیر شامل موارد زیر می گردد:

بیماران مبتال به اختالالت روان:(به بیماری که در تفکر واحساسات وعواطف وشناخت اختالالتی داشته باشد به شکلی  

که عملکرد شغلی واجتماعی اورا مختل ودر ارتباط با دیگران مشکل مواجه نماید وباعث عذاب ونگرانی جامعه گردد.)
بیماران معلول ذهنی وجسمی 

موارد کودک آزاری:آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان ویا سعادت ورفاه بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد  

غیر که نسبت به کودک  مسئول هستند.)
بیماران نیازمند ومحتاج 

بیماران مشمول پیوند اعضا 

بیماران سالمند 

موارد خودکشی 

بیماران دچار سوختگی 

بیماران صعب العالج 

بیانیه خط مشی و روش:
بیماران آسیب پذیر و در معرض خطر از طریق ارزیابی مددکاری، ارزیابی پرستاری شناسایی و مورد حمایت و مراقبت قرار می 

گیرند.
هدف:حمایت از مراجعین آسیب پذیر و در معرض خطر به صورت برنامه ریزی شده 

دامنه:  بخش های بالینی 
وپاراکلینیکی و واحدمددکاری

عنوان خط مشی :  حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر

ذینفعان:
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کاهش عوارض و خطاهای پزشکی در بیماران در معرض خطر و مجهول الهویه

شیوه انجام کار:( شیوه انجام کار بصورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا)
انجام ارزیابی اولیه توسط ماما/پرستار بیمار واطالع به کارشناس مددکاری -1

2-انجام ارزیابی تخصصی مددکاری توسط کارشناسان مددکاری مرکز

3-انجام مداخالت مددکاری با توجه به اینکه بیمار در کدامیک از گروههای آسیب پذیر قرار می گیرد مطابق روش اجرایی زیر 

توسط مددکارانجام می پذیرد:
بیماران اعصاب وروان 

1-راهنمایی ومشاوره بیمار در حل مسائل ومشکالت اجتماعی واقتصادی مراجعان وبیماران

2-تحقیق وبررسی در زمینه شاخت مسائل ومشکالت بیماران وارائه گزارش به  مسئول مددکاری

3-راهنمایی ومعرفی مراجعان وبیماران به سایر مراکز درمانی

4-انجام پیگیریهای قضایی بیماران وپیگیری پس از ترخیص وبازدید از منزل درصورت وجود دستور پزشک معالج

5-انجام همکاریهای الزم با تیم درمان

بیماران معلول ذهنی وجسمی 

1-فراهم نمودن اتاق دو تخته وخدمات رفاهی برای خانواده

2-هماهنگی با سازمانهای خیریه ومردم نهاد به منظور اخذ کمک وکاهش هزینه بیمار

موارد کودک آزاری 

1-آموزش به خانواده جهت مشارکت در مراحل درمان

2-آموزش والدین جهت کاهش وعدم کودک آزاری

3-درصورت عدم همکاری والدین،موارد کودک آزاری به دادستانی اطالع وطبق حکم قضایی کودک به بهزیستی تحویل داده می 

شود.
بیماران نیازمند 

1-نوع نیازمندی بیمار مشخص وبیمار به سازمان حمایتگر وخیریه معرفی می گردد.

2-رفع نیازمندی بیمار در راستای وظایف سازمانی

3-انجام هماهنگی با پزشکان جهت ادامه درمان وتهیه مایحتاج بیمار

پیوند اعضا 

آموزش به خانواده از لحاظ عاطفی ، اجتماعی و فرهنگی -1

سالمندان 

1-تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی ومعیشتی بیمار

2-ارائه آموزش الزم به بیمار در زمینه بهداشت ودرمان-بیمه های درمانی-تغذیه 

3-تدارک وتامین مایحتاج مورد نیاز بیماران

4-رسیدگی به توانبخشی(پزشکی-اجتماعی-جسمانی-روانی وذهنی)

بی خانمان 

1-رایگان نمودن خدمات ارائه شده 

2-انجام هماهنگی جهت انتقال بیمار بی خانمان به منزل

3-اخذ حکم قضایی جهت تحویل بیمار بی خانمان به سازمانهای حمایتی درصورت عدم پذیرش خانواده

خودکشی 
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1-بررسی جزییات مراقبت تامین شده برای بیمار پس از اولین تماس پرستار/ماما

2-آموزش به خانواده به منظور کاهش احساسات غم وگناه وعصبانیت

3-انجام مشاوره درحد محدود با خانواده بعلت مشکالت روحی وروانی

4-تحویل بیمار به کادرروانپزشکی وادامه مراحل توسط ایشان

سوختگی 

1-آموزش به بیمار جهت باالبردن اعتماد به نفس در بیماران سوختگی

2-تامین هزینه درمان وتهیه وسایل مورد نیاز

3-فراهم کردن شرایط توانبخشی دربیماران سوختگی از جمله اجتماعی- اقتصادی-پزشکی)

4-معرفی بیمار به سازمانهای حمایتگر(کمیته امداد-بهزیستی-و..)وخیریه

بیماران صعب العالج 

1-حمایت مالی بیماران با لحاظ نمودن تخفیف

ثبت مشخصات بیمار در سایت بیماران صعب العالج -2

کمک به بیماران جهت تهیه دارو از صندوق مددکاری مرکز -3

باردار 

آموزش راهنمای بیمار -1

هماهنگی با مراکز حمایتی و اجتماعی مانند اورژانس 115 ، مرکز بهداشت و معاونت ها در صورتی که خطری بیمار را متوجه  -2

است مانند مادر باردار، مادری که مورد ضرب و شتم و سوء استفاده قرار دارد و ...
ارائه مشاوره به مادر -3

بیماران مجهول الهویه 

مانند روش اجرایی مجهول الهویه کدPR.PR.24 انجام می شود. -1

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
نظارت برحسن اجرای خط مشی وروش توسط مسئول مددکاری وبا استفاده از چک لیست بصورت فصلی انجام وگزارش به تیم 

مدیریت اجرایی ارائه می گردد.
مسئولیت بروز آوری این روش اجرایی بر عهده مسئول بهبود کیفیت  ساالنه انجام می شود.

منابع: 
پرتال مددکاری کشور ودستورالعملهای مرتبط



تهیه کنندگان

مسئول مددکاری مددکاری فاطمه  قزوینی

رئیس اداره بهبود کیفیت و
ایمنی بیمار بهبودکیفیت راحله  حاجی آقابزرگی

مترون دفترپرستاری فاطمه  دماوندی اصیلی

رئیس امور مالی امور مالی حسین کوچکی

تایید کنندگان

ریاست ریاست سید ابراهیم حجازیان

ابالغ کننده

ریاست ریاست سید ابراهیم حجازیان


