
   تدریب العاملین فى المجال الصحى للسؤال عن األسباب األجتماعیة المسببة لسوء صحة المرضى و التعامل المناسب مع ھذة األسباب

الخطوة الرابعة : غیر

 مساعدة المرضى على نحو فردى ھو بدایة جیدة لخلق 
مجتمع صحى .لكن فى كثیر من االحیان  ال یوجد 

دعم كافى من المؤسسات أو الجمعیات  المحلیة 
للمرضى. بالتالى یجد المرضى انفسھم  بدون اى 

تغییر حقیقى فى أوضاعھم. مع ذلك بإمكانك إحداث 
تغییر فى المجتمع عن طریق تشجیع ھذة  المؤسسات 

و الجمعیات لدعم المرضى بصورة أفضل

 یمكن تحقیق ذلك عن طریق إشراك قادة المجتمع، من مسؤولین حكومیین وزعماء دینیین لرجال األعمال و أصحاب المنظمات 
الخیریة. تحدید األشخاص الذین بأمكانھم مساعدتكم فى المجتمع المحیط بك سوف یساعدك على خلق بیئة صحیة لمرضاك.

كیف یمكنك إحداث تغییر

التعاون فى تحسین احوال المجتمع المحیط بك

الوصول إلى اصحاب الكلمة العلیا و القادة فى مجتمعك

 رفع مستوى الوعى بأھمیة الظروف األجتماعیة كمسبب للمرض

التعاون مع الجمعیات و الوحدات المحلیة

أستخدم قصص النجاح فى تحسین أوضاع المرضى للتشجیع على إحداث تغییر شامل فى المجمتع

 تعمیم الفكرة على مستوى أوسع لخلق مجتمعات مؤیدة لتحسین الصحة
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 عند تقدیم الخدمة الصحیة للمرضى, غالبا ما نالحظ أن الحالة 
المرضیة ذاتھا تظھر بصورة متكررة فى نفس المجتمع. باألضافة 
إلى تقدیم العالج المعتاد, ھل ھناك ما یمكن فعلة لمنع حدوث ھذة 

الحالت المرضیة من البدایة؟

الكثیر من المشاكل الصحیة غالبا ما یكون لھا نفس األسباب و التى 
تتعلق  بظروف الحیاة الیومیة فى المنزل مثل الفقر, الجوع, الوحدة, 

سوء المعاملة و التفرقة العنصریة 

الخطوة األولى : عالج
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تتعاطف مع المریض وتعاملة بأحترام•

•
•

 تذكر دائما أن

 من المؤكد ان دورك األساسى ھو تقدیم الخدمة الصحیة. ولكن 
باألضافة إلى ذلك ھناك أسئلة یمكن توجیھھا للمرضى. ھذة األسئلة 
سوف تساعدك أنت و زمالئك على أكتشاف السبب وراء رؤیة نفس 

الحالة المرضیة بصورة متكررة كذلك ما یمكنك القیام بھ لعدم  
تكرارھا مرة أخرى. بمجرد توجیھك ھذة االسئلة للمریض بإمكانك 
إحالتة إلى االماكن و االشخاص المناسبین فى المجتمع المحیط بك 

حتى یحصلوا على المساعدة المناسیة.

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 

REF 02OC20144 1

1 عالج

تكون منتبة و مستمع جید 

 تكون روؤف و متفاھم

تفوز بثقة المریض و تشعرة باألمان

تكون واسع األفق و عمیق التفكیر 
ض تكون  صریح و واضح مع المری

تضع فى اعتبارك العادات و التقالید المحلیة 
تتحمل ما قد تسمعة من المریض

 3
غیر

حول

 الغرض من ھذا النموذج ھو توعیة و تدریب العاملین بالمجال الصحى 
عن كیفیة التعامل مع األسباب األجتماعیة المسببة لسوء الحالة الصحة

أستخدام ھذا النموذج المكون من اربع خطوات سوف یساعدك على
.تحدبد األسباب وراء الحاالت المرضیة التى تقابلھا بصورة متكررة
أنت و زمالئك بأمكانكم جعل المجتمع مكانا أفضل یتمتع بصحة جیدة

و ذلك عن طریق األستفسار و التعامل مع األسباب األجتماعیة
المختلفة المسببة لھذة الحاالت الصحیة

أداة كـــــلـــــیـــــر

أنضم إلى لجان الدعم المحلى فى مختلف القطاعات إلیجاد حلول لمشاكل المجتمع المحیط بك

 قد تكون مسببات المرض صعبة التعامل معھا, لكن لیس علیك حل 
ھذة  المشكالت وحدك. ھذا النموذج سوف یساعدك على إحالة 

المریض إلى الجھات التى یمكن ان تساعدة و تدعمة بشكل أفضل.



  جمعیات حقوق المرأة و الخط الساخن لشكاوى العنف ضد المرأة

جمعیات حقوق الطفل و عنوان و رقم تلیفون اقرب قسم شرطة

 جمعیات حقوق االنسان و اماكن المساعدات القانونیة المجانیة

اإلدارات التعلمیة و ھیئات حقوق الطفل

الخطوة الثانیة : أسأل الخطوة الثالثة : حول

 طرح األسئلة بالطریقة الصحیحة سوف یساعدك على تحدید المشاكل 
األساسیة للمرضى  وبالتالى سیساعدك على إحالتھم إلى المكان 

المناسب. یجب أن تضع فى اعتبارك دائما  ان معظم المرضى یكونون 
مغمورین فى مشاكلھم للدرجة أنھم ال یستطیعون التوجة  إلى من 

یستطیع مساعدتھم

 بعد تقدیم الخدمة الصحیة المناسبة للمریض و سؤالة 
عن احوالة. سوف تكون قد كونت فكرة جیدة عن 

المشاكل التى یواجھھا فى حیاتة

ھل یذھب أطفالك إلى المرسة دائما بأنتظام؟
التعلیم

 أمثلة لألسئلة

ھل افراد عائلتك لدیھم عمل ثابت و یعملون فى ظروف عمل آمنة؟
البحث عن عمل

 بنوك الطعام و أمكان وجبات مجانیة

ھل لدیك أصدقاء او اقارب یعتمد علیھم فى وقت الحاجة؟

الوحدة

من یھتم و یرعى أطفالك أثناء عملك انت و افراد اسرتك؟
رعایة األطفال

 ھل عائلتك لدیھا مكان آمن و نظیف لألقامة بة؟

األقامة

 ھل تشعرى باألمان فى منزلك؟
العنف المنزلى

    ھل سبق أن تعرضت للتھدید, للترھیب أو لإلساءة؟

التمییز العنصرى

ھل لدیكم دائما ما یكفى من الطعام فى المنزل؟
التغذیة

 الجمعیات الخیریة, المؤسسات الدینیة و جمعیات مساعدة المسنین

حضانات لألطفال و برامج تنمیة الطفولة المبكرة
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عند طرح السؤال على المریض, أسأل بطریقة الئقة و ودیة و ذلك حتى
تحصل على أجابات واضحة . تأكد أن تحافظ على خصوصیة

المریض و أن یكون الحوار دائما فى مكان خاص حتى تشجعة أن
یجاوبك بصراحة و وضوح

 بعض ھذة المشاكل قد تظھر انھا مستحیلة الحل . لكن 
تذكر أنك لست وحدك لحلھا . فیمكنك إحالة المریض 

إلى المؤسسات و الجھات المختلفة التى بأمكانھا مساعدة 
المریض على حل مشاكلة و التى من الممكن أن ال 

یكون على علم بوجودھا لمساعدتة على تحسین 
أوضاعة

أمثلة لجھات اإلحالة 

المالجئ و أماكن تقدیم الرعایة المجانیة

شركات توظیف أو فرص تدریب عملیة

سوء معاملة األطفال
ھل لدیك أیة مخاوف حول سالمة أطفالك؟




