
 

  اجتماعی مددکاری واحد های فعالیت با آشنایی

 شهریور دههف مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی

 آن رفع و پیگیری و ها آن مشکالت شناسایی هایشان، خانواده و بیماران با گفتگو. 1

 کما   زمینا   در هاا  آن با   کما   جها   هماراه  بادون  بیمااران  شناساایی  و بالینی های بخش از بازدید. 2

 بیمارستان در ها آن مشکالت رفع ب 

 در بیشااتر سااهول  و ساار   ایجاااد جهاا  در هااا بیمارسااتان سااایر مااددکاری واحااد بااا هماااهنگی. 3

 پزشااکی ضاارورت باا  بنااا کاا  همراهاای باادون بیماااران از دساات  آن مشااکالت رفااع و شاادن بسااتری

 . شوند منتقل ها بیمارستان آن ب  این مرکز آموزشی درمانی از بایس  می

 جها   بیمااران  ایان  خاانواده  راهنماایی  و ناما   معرفای  تنظای   ای، بیما   پوشاش  فاقاد  بیماران شناسایی. 4

 «ایرانیان بیم » از ای بیم  پوشش دریاف 

 و هااا آن مشااکالت رفااع پیگیااری بیمارسااتان، در شااده بسااتری سرپرساا  باای کودکااان شناسااایی. 5

 حمایتی های وسازمان قضایی مراجع با هماهنگی و رسانی اطالع

 ایان  از حمایا   نیاز  و پاییر   با   کما   و هماراه  بادون  بیمااران  بساتگان  شناساایی  جها   پیگیری. 6

 حقوقی امور هماهنگی با بیمارستان از ترخیص از پس ها آن توسط بیماران

  کتونوری فنیل بیماران از وحمای  PKU منتخب تی  در فعالی . 7

 از اسااتفاده بااا آنااان خااانواده باا  بیماااران فااوت مااوارد رسااانی اطااالع و پزشااکی گااروه بااا هماااهنگی. 8

 مناسب های شیوه

 با   ویاهه  هاای  تخفیا   ارائا   و کلیا   پیوناد  تحا   و دیاالیز  اس، ام سارطان،  ب  مبتال بیماران شناسایی. 9

 بیمارستانی های هزین  با رابط  در ها آن

 خواهاناا خیر هاای  نیا   چهاارچو   در نیازمناد  بیمااران  باا  کما   و ساالم   خیارین  باا  همااهنگی . 11

 خیرین

 ایاران  در المللای  باین  هاای  ساازمان  از برخای  دفااتر  و اساتانداری  پناهنادگان  اماور  اداره با هماهنگی. 11

 نیازمند  خارجۀ اتباع بیماران مشکالت رفع و کم  جه  در( ایراک)

   مح  خیری  موسس  ب  سرطانی بیماران معرفی و راهنمایی. 12

 قااانونی مراجااع باا  رسااانی اطااالع و الهویاا  مجهااو  بیماااران بسااتگان و خااانواده شناسااایی پیگیااری. 13

 حقوقی امور هماهنگی با ذیربط

 بیماران مشکالت رفع جه  بیمارستان در گر بیم  های سازمان نمایندگان با هماهنگی. 14


