
مددکاری  کارشناس  دیگـــــــر  رجبی  فــــرزانه  ادامه  در 
در حوزه  کانسر که شغل مددکاری  انستیتو  بیمارستان 
درمان را به طور حرفه ای از سال 89 در مددکاری انستیتو 
کانسر شروع کرده است، به پرسش های ما پاسخ می دهد.

اجتماعی  مددکاری  خدمات  ارائه  در  مسأله  مهم ترین    
چیست؟

خدمت  ارائه  مشکل  مهم ترین  منابع،  کمبود  متأسفانه 
است و همیشه گیرندگان خدمت از منابع موجود در واحد 
دو  خصوصاً  اخیر  سال های  در  و  بوده  بیشتر  مددکاری 
سرطانی  داروهای  هزینه  افزایش   -1 دلیل:  )به  اخیر  سال 
2- افزایش تعداد بیماران مبتالبه سرطان مراجعه کننده( 
که این امر باعث می شود ما گاهی نه به اراده بلکه به اجبار 
تعدادی از بیماران را رد کنیم یا کمتر پاسخگوی نیاز آن ها 
باشیم تا کمک به بیمارانی که توان مالی کمتر و داروهای 

گران قیمتی نیاز دارند، در اولویت قرار گیرند.

اجتماعی  مددکاری  حوزه  غیردولتی  بخش  شما  نظر  به    
پیشنهاد ها  و  راهکارها  و  کند  عمل  موفق  توانسته  چقدر 
شما در جهت تقویت و توسعه مددکاری اجتماعی از طریق 

بخش های خصوصی و غیردولتی چیست؟

داروهای  تأمین  خصوص  در  به ویژه  غیردولتی  بخش های 
دارند.  مددکاری  واحد  به  زیادی  کمک  گران قیمت 
در  و  داریم  نزدیکی  بسیار  ارتباط  خیریه ها  با  خوشبختانه 
این چند سال راهکارها و پیشنهاد های الزم ارائه شده فرضاً 
اجتماعی  مددکار  از  معرفی نامه  و  مددکاری  نامه  بدون 
پذیرش نداشته باشند؛ چون در نامه مبلغ کمک مؤسسات 
خیریه ذکر می شود و وقتی بیمار از مؤسسات به مددکاری 
مراجعه دارد، ما در جریان کمک های انجام شده هستیم و 

این نظم خوبی به کار ما می دهد.

تأمین  ظاهراً مهم ترین مشکل کنونی مراجعه کنندگان،    
شما  راهکار  و  ایجادشده  مشکل  این  چگونه  است.  دارو 

چیست؟

شرایط  به  توجه  با  اخیر  سال  طی  متأسفانه  دارو  مشکل 
با  ما  داروها  برخی  درخصوص  و  شده  بیشتر  جامعه 
متأسفانه  بوده ایم.  روبرو  دارو  قیمت  100درصدی  افزایش 
به  موضوع  همین  و  کرده اند  کم  را  دارو  تعهدات  بیمه ها 

افزایش هزینه داروها دامن زده است.

با مشاوره هایی  و خانواده هایشان خیلی وقت ها  بیماران 
این  در  می شوند،  امید  نا  چیز  همه  از  که  می شوند  روبرو 
و  می کنند  تکیه  مددکاران  به  آن ها  سخت،  گردنه های 

سختی ها را پشت سر می گذارند.

سـال  از  فعـال  به صـورت  کانسـر  انسـتیتو  مـددکاری 
1342 کار خـود را بـا آمـوزش بـه بیمـاران درخصـوص 
نحـوه  و  پیگیـری  بیمـاری،  بـا  آمـدن  کنـار  و  پذیـرش 
مواجه شـدن بـا مشـکالت درخصـوص بیمـاری شـروع 
کرد و با حمایت های بیشـتر مالی و معنوی به کار خود 
ادامه داده و در حال حاضر با برگزاری جلسـه مشـاوره 
از  اسـتفاده  و  خیریـن  بـا  ارتبـاط  مصاحبـه  حضـوری، 
امکانات مراکز دولتی و خصوصی به بررسـی و حمایت 
هرچـه بیشـتر از بیمـاران فعالیـت دارد. بـرای آشـنایی 
بـا خدمـات ایـن واحـد، بـا الهـام نوری نـژاد کارشـناس 

مـددکاری انسـتیتو کانسـر بـه گفتگـو نشسـته ایم.

  از عملکرد مددکاری در انستیتو کانسر ایران بگویید.

انتخاب  کشور  علمی  قطب  به عنوان  کانسر  انستیتو 
این  در  نفر  3هزار  میانگین  به طور  ماه  در  و  شده 
مجموعه  بزرگ ترین  که  می شوند  شیمی درمانی  مرکز 

شیمی درمانی ایران است.

نحوه برخورد مددکار بستگی بسیار زیادی به شرایط جامعه 
دارد. اگر یک مثلث را در نظر بگیریم، بیمار در رأس قرار دارد 

و مددکار و پزشک اضالع دیگر این مثلث هستند.

متأسفانه در جامعه ما به علت: 1- کم بودن تعداد مددکاران 
باید  درمان  بخش  هر  جهانی  استاندارد  بیمارستانی)طبق 
یک مددکار حضور فعال داشته باشد و در بخش مستقر 
 -2 نیست(.  چنین  ما  بیمارستان های  در  درواقع  که  باشد 
فقر شدید اقتصادی بیماران، بیشتر کمک مددکار اجتماعی 
صرف تهیه دارو می شود درصورتی که بیمار مراجعه کننده 
دیگری هم وجود  نیازهای  بلکه  ندارد  اقتصادی  فقط فقر 
که  بشود  انجام  الزم  کار  باید  هم  خصوص  این  در  دارد. 
تمام  ما  اینکه  درنهایت  است.  زیادی  و وقت  نیرو  نیازمند 
تالش خود را می کنیم باوجوداینکه دو نفر نیروی فعال در 
انستیتو کانسر هستیم، علی رغم حجم باالی ارباب رجوع و 

اما  باشیم  داشته  حرفه ای  برخورد  باید  موجود،  مشکالت 
در  کافی  امکانات  بیماران،  حرمت  حفظ  ضمن  است  الزم 

اختیار مددکاری برای انجام رسالتش فراهم شود. 

  بیمارانـی کـه در ایـن بخـش بـه شـما مراجعـه می کننـد 
معمـوالً از چـه گروه هایی هسـتند و با چه مشـکالتی دسـت 

بـه گریبان انـد؟

بیماران ما اکثر از شهرستان ها خصوصاً شهرستان های دور 
که امکانات تخصصی و الزم را ندارند مراجعه می کنند و از 
مناطق محروم و اطراف تهران هم مراجعه بسیار زیاد است.

متأسفانه مراجعه کنندگان ما فقط فقر اقتصادی ندارند. 
بیماران  از  خیلی  درواقع  دارو  تهیه  مشکل  بر  عالوه 
یعنی  چیست  سرطان  نمی دانند  اصالً  مراجعه کننده 
تهیه  پول  پی  در  فقط  و  می کنند  مراجعه  خراب  باحال 
دارو هستند تا زنده بمانند درصورتی که یک بیمار مبتالبه 

سرطان نیازمند مراقبت اجتماعی است.

  لطفا درباره این خدمات و مراقبت ها بیشتر توضیح بدهید.

  مشاوره اولیه و دادن روحیه به بیمار.
  تعریف سرطان و این که سرطان پایان زندگی نیست.

  دادن مشــاوره تغذیــــه ای الزم به بیمــــار با توجه به 
نوع سرطان.

درخصوص  سرطان  مبتالبه  بیمار  به  مشاوره  دادن    
مسائل زناشویی.

خصوص  در  سرطان  به  مبتال  بیمار  به  مشاوره  دادن    
ارتباط با فرزند و خانواده جهت درک شرایط بیمار در طول 

درمان. 

و  آرامش  حفظ  جهت  آموزشی  کالس های  معرفی    
سرگرمی بیماران

  نحوه آشنایی مراجعه کنندگان با مددکاری چگونه است و 
علت های اصلی مراجعه آنان چیست؟

بخش های  سایر  با  سرطان  مددکاری  با  آشنایی  نحوه 
مبتالبه  بیمار  چون  دارد،  اساسی  تفاوت  بیمارستانی 
درمان  شروع  و  کانسر  انستیتو  به  ورود  بدو  از  سرطان 
داشت  خواهد  مراجعه  عمر  آخر  تا  بعضاً  و  سال  چندین 
و  سرطان  بیماری  بودن  خاص  دلیل  به  مدت  این  در  و 
مشکالت موجود، به جرأت می توان گفت هر بیمار در طول 
درمان حداقل یک بار را به واحد مددکاری مراجعه خواهد 
داشت بعضی از بیماران هم با نامه از پزشک برای تأمین 

دارو مراجعه می کنند.

  کمک هـای خیریـه شـمس بـه بیمـاران مبتـال بـه سـرطان 
مراجعه کننـدگان  نیازهـای  جوابگـوی  آیـا  و  اسـت  چگونـه 

هسـت؟

خیریه شمس در این چند سال کمک های خوبی داشته، نحوه 
تعبیه شده  و درست  بسیار منطقی  برگه ها  تهیه  و  کمک 
معنوی  و  کاال  سبد  مانند  مادی  خدمات  ارائه  همچنین 
عموم  و  آنان  خانواده های  و  بیماران  برای  نیز  آموزشی  و 
مردم جهت پیشگیری از سرطان و تهیه لوازم درمانی برای 

بیماران و تجهیزات بیمارستانی نیز انجام می گیرد.

بیمار مبتال به سرطان
نیازمند مراقبت اجتماعی است
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