
مرحلھ چھارم : حمایت

 کمک بھ بیماران بر اساس نیاز ھای فردی آنھا، 
بھترین شروع برای ایجاد یک جامعھ سالم می 

باشد. اما گاھی حامیان بھ اندازه کافی وجود ندارند 
و مددجویان بھ شرایط نا سالم قبلی باز می گردند. 

با این حال، شما می توانید از تقویت این شبکھ ھای 
حمایتی دفاع کنید و جامعھ را تشویق کنید تا برای 

ساکنان خود اقدامات بیشتری انجام دھند

دستیابی بھ این ھدف با دخیل کردن رھبران جامعھ از مقامات دولتی و مذھبی تا صاحبان مشاغل و سازمان ھای خیریھ، امکانپذیر می باشد. 
باید برای شناسایی قھرمانان در جامعھ تالش کرد زیرا کھ در ساخت محیطی بھتر و سالمتر برای مددجویان بسیار موثر خواھند بود

تاثیرگذاری بر تغییرات : 

سھیم شدن در توسعھ و پیشرفت جامعھ محلی

برقراری ارتباط با رھبران اجتماعی و افراد تاثیرگذار

باال بردن سطح آگاھی در زمینھ آسیب ھای شرایط اجتماعی بر بیماران

شریک شدن با منابع پشتیبانی محلی و گروه ھای حامی

پیوستن بھ کمیتھ ھای میان محلھ ای، برای پیدا کردن راه حل ھای مشترک در جھت رفع مشکالت محلی

استفاده از مطالعات موردی و داستانھای موفق برای کمک بھ ایجاد انگیزه در راستای تغییرات

For more information, visit www.www.mcgill.ca/clear
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بھ یاد داشتھ باشید کھ:

مسلما نقش اولیھ شما درمان و مراقبت از بیماران می باشد.با 
این حال، سواالتی مطرح است کھ شما می توانید حین درمان از 

آنھا بپرسید. این بھ شما و ھمکارانتان کمک می کند تا لزوم 
شناسایی شرایط مشابھ و ھمچنین اقدامات الزم در جھت کاھش 

احتمال وقوع دوباره آنھا را بھتر درک کنید. نخست، شما 
سواالتی را از بیمار پرسیده اید کھ بر آن اساس می توانید آنھا 
را بھ مکان ھا و افراد مناسب در جامعھ محلی خودتان ارجاع 

دھید و از این طریق آنھا می توانند تحت حمایت مورد نیازشان 
واقع شوند

Empowering health workers to support disadvantaged patients and 
communities, particularly in low and middle income countries.

Better supporting
our patients and
advocating for healthier 
communities 
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با دقت گوش کنید

 3
حمایت  

ارجاع

ی ھدف این دستورالعمل، تقویت و آموزش بھورزان در راستا
تشخیص علل اجتماعی اساسی ضعف بھداشت می باشد

 دستورالعمل ھای كلیر
آموزش بھورزان برای پرسش و انجام اقدامات الزم در مورد شناسایی علل اجتماعی اساسی در ضعف بھداشت

1 درمان

2 پرسش

 استفاده از این دستورالعمل چھار مرحلھ ای بھ شما در جھت
 شناخت علل اساسی شرایطی کھ اغلب با آن دست و پنجھ نرم می
 کنید، کمک خواھد کرد. شما و ھمکارانتان باھم می توانید تنھا با

 پرسیدن سواالتی راجع بھ علل اساسی ضعف بھداشت و انجام
 اقداماتی در این راستا برای بھبود و سالمت جامعھ خود کوشش

کنید

 ممکن است فکر کنید مواجھ شدن با برخی از علل بیماری ھا تھدید
 آمیز یا مشکل است، اما شما بھ تنھایی مجبور بھ حل تمامی این

 مشکالت نیستید. استفاده از این دستورالعمل بھ شما کمک می کند تا
 بیمار خود را برای افزایش کمک و حمایت با سایر اشخاص مرجع

مانند خودتان در ارتباط قرار دھید

مودب و ھمدل باشید

دلسوز و آگاه باشید
امنیت و اعتماد ایجاد کنید

در زمینھ ھای گسترده تری فکر کنید
صریح و قابل فھم باشید

از فرھنگ آنھا مطلع باشید
در مورد چیزی کھ می شنوید صبور باشید

بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگتر بودن برای ایجاد محیطی مناسب برای حمایت از سالمتی

ھنگام مراقبت از بیمار، شما اغلب شاھد خواھید بود کھ 
مشکالت بھداشتی مشابھی بھ طور مکرر در جامعھ پدیدار می 

شوند. در وھلھ اول بھ جای ارائھ خدماتی برای" بھبود 
سریع"، برای جلوگیری از وقوع این مشکالت بھداشتی چھ 

اقدامات بیشتری می تواند انجام شود؟

 بسیاری از مسایل بھداشتی اغلب دارای علل مشترکی ، ناشی
 از شرایط زندگی روزانھ و محیط خانھ می باشند. از قبیل فقر،

قحطی، انزوا، سو استفاده و تبعیض



پناھگاه بانوان، گروه ھای حمایت از حقوق زنان، خطوط تلفن برای قربانیان خشونت خانگی

خدمات حفاظت از جوانان، اداره پلیس،  اداره بھزیستی

کلینیک ھای امدادی مجاز، سازمان ھای حقوق بشر، گروه ھای حمایت از فرھنگ اجتماعی

شورای مدارس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان حمایت از حقوق کودکان

مرحلھ دوم : پرسش مرحلھ سوم : ارجاع

پس از درمان اولیھ بیمار و گرفتن شرح حال، شما 
ایده بھتری از چالش ھایی کھ آنھا با آن رو بھ رو 

ھستند، خواھید داشت

آیا فرزند ان محصل شمابھ صورت منظم قادر بھ حضور پیدا کردن در مدرسھ ھستند؟

آموزش

نمونھ سواالت :

اشتغال

بنیاد مستضعفان، خیریھ ھای مواد غذایی، فضاھای اجتماعی

آیا دوست یا فامیلی دارید کھ در مواقع نیاز بھ آنھا پناه ببرید؟
انزوا و تنھایی

چھ کسی از فرزندان شما نگھداری می کند ھنگامی کھ بقیھ اعضای خانواده مشغول بھ کار ھستند؟
مراقبت از کودکان 

کودکیاری) )

آیا شما و خانواده تان جای تمیز و امن برای خوابیدن دارید؟

مسکن

آیا در خانھ احساس امنیت می کنید؟

خشونت خانگی

آیا تا بھ حال تحت فشار بوده اید؟ و یا مورد آزار و تھدید قرار گرفتھ اید؟
تبعیض

آیا ھمیشھ غذای کافی برای خوردن در خانھ وجود دارد؟
تغذیھ

گروه ھای حمایتی، سازمان ھای مذھبی، شبکھ ھای محلھ ای

مراکز مراقبت از کودکان، برنامھ ھای تکمیلی برای اوایل دوران کودکی، مھدکودک ھای محلی
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پیدا کردن راه حل مناسب برای کاھش این چالش ھا اغلب غیر 
ممکن بھ نظر می رسد ولی شما برای حل این مشکالت تنھا 

نیستید. شما در جایگاه ایده الی قرار دارید برای ارجاع 
بیمارتان بھ منابع محلی و شبکھ ھای حمایتی کھ بیماران با 
آنھا بھ خوبی آشنا نیستند و امکان بھبود بخشیدن بھ شرایط 

زندگی بیمارتان را فراھم می آورید

گروه ھای حمایت ازحقوق مالک و مستاجر، شورای تعیین اجاره بھا

کودک آزاری
آیا نگرانی برای تامین امنیت فرزندانتان دارید؟

 پرسیدن سواالت مناسب با روش ھای صحیح بھ شما کمک می کند تا  مشکالت 
اساسی را در جھت ارجاع بیمارانتان بھ مکانھای مناسب  شناسایی کنید. بھ یاد 

داشتھ باشید کھ بسیاری از بیماران ممکن است از  شرایط خود وحشت زده 
باشند و یا تحت تاثیر آن قرار گرفتھ باشند و یا حتی ممکن است ندانند کھ 

چگونھ برای درخواست کمک باید شروع کنند

 اگر گرفتن شرح حال بیمار با احترام و دوستانھ باشد،  احتمال گرفتن  پاسخ 
ھای مشخص و کار آمد بیشتر خواھد بود. اطمینان حاصل کنید کھ  در محیطی 
امن و مطمئن شرح حال را تھیھ می کنید کھ بھ بیماران کمک می کند تا صادق 

تر باشند

آیا اعضای خانواده شما دارای شغل ثابت با شرایط کاری ایمن و مطمئن ھستند؟

: نمونھ ارجاعات
مرکز کاریابی، بازآموزی مھارت ھای اشتغال، برنامھ ھای کارآموزی




