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توطئة

مســابقة أفضــل أخصــايئ اجتماعــي بالمملكة العربية الســعودية

اإلجــراءات والمهــام الــي قامت بهــا إدارة الخدمة االجتماعيــة الطبية
بمستشــفى الملــك فهــد الجامعــي بالخــرب أثناء أزمة كورونا.

اإلجــراءات والمهــام الــي قامت بهــا العيادات الشــاملة التخصصية
لقــوى األمن بجــده أثناء أزمة كورونا.

اإلجــراءات والمهــام الــي قام بها مستشــفى الملك فهــد التخصيص
بربيــده أثناء أزمة كورونا.

اإلجــراءات والمهــام الي قام بها المستشــفى الســعودي االلماين
بالريــاض وجــدة أثناء أزمة كورونا.

اإلجــراءات والمهــام الــي قام بهــا جمعية األخصائيــني االجتماعيني
أثنــاء أزمة كورونا.

اإلجراءات والمهام الي قام بها مستشــفى األمري ســلطان العســكري
بالطائــف أثنــاء أزمة كورونا.

اإلجــراءات والمهــام الــي قام بها المستشــفى العام
بالقريــات أثنــاء أزمة كورونا.

اإلجــراءات والمهــام الــي قامت بها جمعية زهــرة لرسطان الثدي
يف مستشــفى الحــرس أثنــاء أزمة كورونا.

اإلجــراءات والمهــام الــي قام بها مستشــفى الملك فيصــل التخصيص
بجــدة أثناء أزمة كورونا.

التجــارب الدوليــة لألخصائيــني االجتماعيني
ومنظمــات الخدمــة االجتماعيــة حول العالم.

دليــل إرشــادي من جمعيــة األخصائيني االجتماعيــني بإيرلندا.

التدخــل يف األزمة.

.) COVID-19 ( التدخــل المهــي للخدمــة االجتماعيــة يف مواجهــة أزمة فايروس

.) covid-19 ( أبــرز الُمبــادرات االجتماعيــة يف أزمة

الخاتمة.
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توطــــــئة

     يدعــم األخصائيــون االجتماعيــون يف العديــد مــن بلــدان العالــم المجتمعــات المتأثــرة مــن فــريوس كوفيــد 19. 
وتقــوم الخدمــة االجتماعيــة بــدورٍ أســايس يف مكافحــة إنتشــار الفــريوس مــن خــال دعــم المجتمعــات لحمايــة 
أنفســهم واآلخريــن باالبتعــاد الجســدي والتضامــن االجتماعــي وتنســيق الخدمــات االجتماعيــة والنفســية )االتحاد 

.) IFSW ( الــدويل لألخصائيــني االجتماعيــني
     والخدمــة االجتماعيــة كمهنــة يف المملكــة العربيــة الســعودية ، أظهــرت تمــزاً وفرقــاً ملموســاً يف مــا تقدمــه 

مــن خدمــات إنســانية خــال هــذا الوبــاء.
     ويعــود الســبب بعــد توفيــق هللا يف هــذا االرتقــاء بالخدمــة هــو دعــم الدولــة غــري المحــدود لكافــة القطاعــات 
المشــاركة يف هــذه األزمــة وتوفــري اإلمكانــات البرشيــة والمادية ، ممــا مكن األخصائيني االجتماعيني يف المنشــآت 
الطبيــة وغريهــا مــن القيــام بمهامهــم عــى أكمــل وجــه ، وألن هــذه التجربــة مــع هــذا الوبــاء تعــد مــن األزمــات 
النــادرة الــي أثــرت عــى العالــم بــأرسه ، فقــدر أينــا أن نعــد هــذا الدليــل لألخصائيــني االجتماعيــني يف المملكــة 
 COVID- العربيــة الســعودية والــذي جمعنــا فيــه التجــارب المحليــة والدوليــة يف الخدمــة االجتماعيــة لمواجهــة

19 ليكــون مرجعــاً لألخصائيــني االجتماعيــني يف األزمــة الحاليــة ومــا قــد يطــرأ مســتقبًا.

معـــــدا الدليـــــل :
عبــدول الشــمراين

شــذى أبا حســني

أخصــايئ إجتـــماعي

أخصــائيــة اجتــماعية
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 مسابقة أفضل أخصايئ اجتماعي

بالمملكة العربية السعودية

     هـــي جائـــزة ســـعودية نبعـــت فكرتهـــا مـــن إدارة الخدمـــة االجتماعيـــة الطبيـــة، بمستشـــفى الملـــك فهـــد 
االجتماعيـــة. للخدمـــة  العالمـــي  اليـــوم  يف  الفائـــزون  فيهـــا  ُيكـــرم  ســـنوية  جائـــزة  وهـــي  بالخـــرب،   الجامعـــي 

     وُتمنـــح للمتمزيـــن يف الخدمـــة االجتماعيـــة بكافـــة مجاالتهـــا لألفـــراد والمؤسســـات ، كمـــا أنها تعتـــرب مثااًل 
2030، والـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لرؤيـــة  )2020م( وتحقيقـــا  الوطـــي  التحـــول  لخطـــة  تطبيقيـــاً 
تدعـــو لارتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات الُمقدمـــة للمواطـــن والمقيـــم والوصـــول إىل ُمســـتقبل زاهـــر وتنمية 
 ُمســـتدامة، وهـــذه مهمة أصيلة مـــن مهام األخصائيـــني االجتماعيني يف خدمة األفراد وتنميـــة المجتمعات.

     حرصـــت المســـابقة عـــى أن تواكـــب األحـــداث وال تقتـــر عـــى جائزتها الســـنوية فأطلقـــت لجنة المســـابقة 
 جائـــزة ألفضـــل مبـــادرة فرديـــة وجماعية خـــال أزمة كورونـــا وتلقـــت اللجنة عـــدداً مـــن المشـــاركات المتمزة.

باألزمـــة  المتعلقـــة  التدريبيـــة  األنشـــطة  مـــن  العديـــد  لـــه  كانـــت  الفرديـــة  بالمبـــادرة  الفائـــز 
عـــام.. بشـــكل  المجتمـــع  أفـــراد  وكذلـــك  الميـــدان  يف  االجتماعيـــني  األخصائيـــني  لتوعيـــة   هدفـــت 

أمـــا الفائز بالمبادرة الجماعية فكان أحد المستشـــفيات التخصصية الي تمـــزت بربامج عاجية ووقائية إهتمت 
بجانـــب الدعم النفيس واالجتماعي للعاملني بالصفـــوف األمامية أثناء الجائحة.

WorkerBest@الدليل برعاية مسابقة #افضل_اخصايئ_اجتماعي 



 اإلجراءات والمهام اليت

 قامت بها إدارة الخدمة

االجتماعية الطبية

 بمستشفى الملك فهد

 الجامعي بالخرب

أثناء أزمة كورونا

المــــــدينــــــة

الخـــــــــــرب

االخصــائية االجتــماعية

أ/ فــــــــاتــن الشهـــــــــرأين
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إرشاك إدارة الخدمــة االجتماعيــة الطبيــة يف لجنــة إدارة األزمــات بالمستشــفى كعضــو رئيــيس لمــا لهــا 	 
مــن أدوار مهمــة وفعالــة بالمستشــفى.

المشاركة اليومية يف اجتماع لجنة األزمات.	 
التعــاون والتنســيق بــني قســم حقــوق وعاقــات المــرىض والتنســيق الطــي واإلداريــني المناوبــني 	 

إلنشــاء فريــق عمــل يجمــع لك األقســام الــي تهتــم بالمريــض ولهــا صلــة مــن الناحيــة االجتماعيــة 
لرسعــة إنجــاز لك مايتعلــق بالمــرىض وعائاتهــم.

تــم العمــل منــذ بدايــة األزمــة عــى إخــراج جميــع المــرىض طويــي االقامــة بعــد دراســة حالتهــم 	 
الصحــي واالجتماعــي. تؤثــر عــى وضعهــم  بحيــث ال  أخــرى  االجتماعيــة ونقلهــم لمستشــفيات 

تــم التنســيق مــع عائــات المــرىض طويــي االقامــة لنقــل مرضاهــم إىل المستشــفيات المتخصصــة 	 
خــال خمســة أيــام فقــط.

ــا 	  ــروس كورون ــي التعــاين مــن فاي ــة بالدمــام إلســتقبال الحــاالت ال ــم التنســيق مــع الشــؤون الصحي ت
دعمــا لمستشــفيات وزارة الصحــة وخاصــة الحــاالت الحرجــة والتخصصيــة وذلــك مــن خــال قســم 

التنســيق الطــي.
إصــدار أرقــام للتواصــل مــع جميــع العيــادات الخارجيــة عــن طريــق الواتــس أب لتقليــل وصــول المــرىض 	 

إىل المستشــفى وخدمتهــم مــن المــزل للحــد مــن انتشــار الفايــروس.

9
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وإعــام 	  المنــازل  إىل  األدويــة  إيصــال  لتســهيل  الــرشكات  إحــدى  مــع  التنســيق  تــم 
المــرىض وذويهــم مــن قبــل االخصائيــني االجتماعيــني وذلــك تفعيــا للجانــب الوقــايئ 
يف الخدمــة االجتماعيــة وتدريبهــم عــى كيفيــة اســتخدام التقنيــة واالســتفادة منهــا 

ــب. يف هــذا الجان
ــح خاصــة مــن إدارة الخدمــة االجتماعيــة الطبيــة لعائــات المــرىض 	  تــم إصــدار تصاري

ــب النفــيس واالجتماعــي للمريــض. ــارة دعمــا للجان الراغبــني يف الزي
وكذلــك تصاريــح وصــول للمستشــفى لمــن لديهــم حــاالت طارئــة خــال فــرة منــع 	 

التجــول
نقــل المــرىض األجانــب الذيــن ليــس لهــم أحقيــة عــاج إىل المستشــفيات الخاصــة 	 

وذلــك تنفيــذا لألمــر الملــي وتوفــريا ألرسة المستشــفى للحــاالت الطارئــة.
المشــاركة يف وســائل التواصــل االجتماعــي بعــرض وســائط توعويــة تدعــو للبقــاء يف 	 

المــزل واتبــاع تعليمــات وزارة الصحــة بهــذا الشــأن.
الــزالء 	  لخدمــة   ) المحاجــر   ( الطــي  الــزل  يف  االجتماعيــني  األخصائيــني  مشــاركة 

ومســاندتهم ا جتمــا عيــاً .
ــد١٩ و أن المستشــفى 	  ــن المتخوفــني مــن عــدوى كوفي ــة المــرىض الموجودي طمأن

يتعامــل مــع هــذه الجائحــة بأقــى معايــري الســامة وجميــع العاملــني يســتخدمون 
جميــع االحتياطــات الازمــة لمنــع إنتشــار  أي عــدوى 
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مســاعده ذوي المــرىض يف االطمئنــان عليهــم واســتدعائهم يف حــال كان البــد مــن 	 
وجودهــم كتوقيــع أو موافقــه عــى أي إجــراء طــي رضوري يســتوجب الحضــور مــع 

إتخــاذ كافــه معايــري الســامة.
رشح طريقــة التعامــل مــع هــذه الجائحــة خصوصــاً لكبــار الســن واالطفــال بهــدف 	 

توعيتهــم والتأكــد مــن ســامتهم مســتقبًا.
ــاع تعليمــات وزارة الصحــة بــرورة البقــاء يف المــزل وعــدم 	  ــه عــى رضورة إتب التنوي

ــوى . ــرورة القص ــروج إال لل الخ
تبصــري المــرىض وذويهــم بخدمــات وزارة الصحــة المتاحــه حاليــاً عــرب تطبيقــات الهاتــف 	 

)توكلنــا / اســعفي/ موعــد/ وتــني( مــع رشح ماتقدمــه مــن خدمــات.
تنبيــة المــرىض وذويهــم بعــدم الحاجــه للحضــور مــن أجــل تجديــد وصفــه طبيــه وذلــك 	 

يتــم حاليــاً عــن طريــق رابــط إعــادة رصف الــدواء يف موقــع الجامعــه .
تخصيص رقم )واتس أب( ليكون حلقة الوصل بني المرىض و ذويهم.	 
نــزل 	  المستشــفى و يف  المــرىض يف  ترشــد  )لســت وحــدك( والــي  إطــاق مبــادرة 

اجتماعيــا ونفســيا. لهــم  المســاندة  الجهــات  أهــم  إىل  الطبيــة  الضيافــة 
مبادرة شكر للعاملني يف المستشفى بعدة لغات.	 



 اإلجراءات والمهام اليت

 قامت بها العيادات

 الشاملة التخصصية

لقوى األمن بجده

أثناء أزمة كورونا

فـريـق العـــمل

قسم الخدمة االجتماعية 
أخصايئ أول اجتماعي

حامد بن محمد الزهراين 

مدير الطب الوقايئ 
طبيبة

ديمه سعيد صالح 

تقنية المعلومات 
مهندسة

سماح سعيد  العمودي 

قسم التمريض
ممرضة

مرام شامي السامي
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 المهام واإلجراءات 

1 - تفعيل خطوط ساخنة بالعيادات :
     وذلك للرد عىل المراجعني لألغراض التالية

2 - وضع نقطة فرز يف مدخل العيادات إلجراء الفحص المبديئ للعاملني
      بالعيادات والمراجعني.

4 - تحويل عدد من الحاالت المشتبه بها لفايروس COVID-19  لمستشفى
      الملك عبدهللا بجده.

5 - متابعة الحاالت بعد التحويل حىت ظهور النتائج المخربية وبحمد لله
      اتضح سلبيتها.

COVID-19 3 - وجود عيادة عزل للمرىض المشتبه فيهم بفايروس

6 - نرش برشورات توعوية وتثقيفية للعاملني بالعيادات والمراجعني.

- حجز مواعيد للحاالت الطارئة. 

- تكرار االدوية لألمراض المزمنة.

- االستشارات االجتماعية النفسية.

13



 اإلجراءات والمهام اليت

 قام بها مستشفى الملك

  فهد التخصيص بربيده

أثناء أزمة كورونا

مستشفى الملك فهد التخصيص بربيده 

14

االخصــائية االجتــماعية

حصـــــه النــــومـــيس



اإلجراءات

اتباع أساليب 

مكافحة 

العدوى 

يف تصدي 

الفايروس.

تجهزي غرف 

عزل معقمة 

الحتضان أي 

حاله مشتبه 

بها.

 تعقيم 

سيارات 

اإلسعاف.
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االخصــائية االجتــماعية

شيــــــــــــماء الجـــــــــــــــاســـم

السعــــــودي االلمــــاين

فـــــــــرع الريــــــــاض

 اإلجراءات والمهام اليت

 قام بها المستشفى

 السعودي االلماين

 بالرياض وجدة

أثناء أزمة كورونا
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 المهام واإلجراءات

التحقق من حالة اإلصابة من خال النتائج المخربية	 
تطمني المريض / أرسته حول المخاوف الي قد تواجهه. 	 
توجيــه المريــض باألنظمــة القانونيــة والوقائيــة ) اإلجــراءات النظاميــة للدخــول والمتابعــة 	 

للتأكــد مــن ســامة المريــض / أوقــات الزيــارات / آليــة العــزل / ...الــخ.
توفــري االحتياجــات ... مــن خــال التواصــل والتنســيق مــع الطبيــب المعالــج وقســم التمريض 	 

و قســم عاقــات المــرىض حســب الحاجة.
وتسهيل اإلجراءات الازمة مثل - األوراق الثبوتية / فتح ملف / متابعة استخاص النتائج. 	 
اجابة االستفسارات واالستشارات ) عن بعد / الهاتف (.	 
متابعة الحالة.	 
توجيه المريض لجهات الدعم الخارجية يف حال الحاجة.	 
أو الخدمات اإللكرونية االخرى مثل تطبيق وزارة الصحة ) موعدي / أسعفي / .. الخ (.	 

تقـــديم استــــشارات هاتفــــية :

17
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اســتقبال حالــة األســبوع المــايض رجــل / مقيــم ، يف عمــر الســتني، تــم اســتقبال الحالــة كحالــة مشــتبه 
بإصابتهــا مــن خــال وجــود بعــض األعــراض كإرتفــاع درجــة الحــرارة وســعال ، وخــال فــرة ســحب العينــة 

المخربيــة وأنتظــار النتائــج تــم عــزل المريــض يف قســم العــزل.
 وتــم تواصــل اإلخصائيــة مــع المريــض يف اليــوم التــايل حيــث تأخــرت النتيجــة يرغــب المريــض يف 
الخــروج عــى مســؤوليته ، ومــن خــال التواصــل مــع المريــض قامــت األخصائيــة بتطمــني المريــض 
وفهــم حاجتــه يف العــودة للمــزل وأوضحــت لــه أن هــذا مــا ســيحدث بعــد ظهــور النتيجــة الســليمة. 
كمــا أشــارت بالحــرص عــى مــدة العــزل الوقائيــة مــن فــرة احتضــان المــرض وهــي 14 يومــا واســتكمال 
االجــراءات النظاميــة مــن خــال توقيــع المريــض عــى هــذه االشــراطات ومــن ثــم متابعــة ظهــور 
النتيجــة مــع قســم التمريــض والطبيــب المعالــج حيــث ظهــر خــال ســاعات نتائــج خلــوه مــن اإلصابــة 
وعودتــه للمــزل وإمكانيــة قيامــه بخدمــة نفســه دون الحاجــة للمســاعدة حيــث أن المريــض يســكن 

وحــده يف المــزل.

مثـــــــال تطبــيقي لحــــــالـة :
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عمــل محــارضات مــن خــال قســم مكافحــة العــدوى للتوعيــة الداخليــة . 1
ــا. ــروس كورون للموظفــني لفاي

إعطــاء إجــازة مرضيــة للحوامــل ومــن يعــاين مــن األمــراض التنفســية . 2
المزمنــة. واألمــراض 

ســمحت لبقيــة الموظفــني بأخــذ إجــازة اختياريــة لمــدة 15 يــوم حســب مــا . 3
يــراه رئيــس  القســم دون االخــال بســري العمــل.

أوقفــت نظــام البصمــة إلثبــات الحضــور واإلنــراف مــن المستشــفى . 4
وأعطــت الصاحيــة لرؤســاء االقســام لتحضــري الموظفــني يدويــا مــن 

خــال النظــام اآليل.
قامت بإغاق المسجد ودعت للصاة يف البيوت لمنع التجمع.. 5
وضعــت ملصقــات عــى مقاعــد اإلنتظــار ترشــد المراجعــني عــى مــكان . 6

الجلــوس مــع الحفــاظ عــى التباعــد اآلمــن بــني لك مقعــد وآخــر.
ألزمت قسم النظافة بمسح األسطح بمادة الكلور.. 7
وزعت أعداد أكرب يف أماكن مختلفة من معقمات األيدي.. 8
المستشــفى . 9 لمــن يدخــل  البوابــات لوضــع حــدود  أغلقــت عــدد مــن 

ثاثــة  أدىن  بحــد  تفتيــي  فريــق  مفتــوح  مدخــل  لك  عــى  ووضعــت 
أشــخاص مــن قســم التمريــض لعمــل الفــرز البــري وقيــاس درجــات 
عليــه  )ســتيكر(مكتوب  اعطائــه  مــع  المستشــفى  يدخــل  لمــن  الحــرارة 

موظفــني. أو  مراجعيــني  ســواء  الحــرارة  ودرجــة  التاريــخ 

 قامت
 المستشفى
 السعودي

 األلماين بجدة
 بالعديد من

 االجراءات
 االحرتازية

 للوقاية والحد
 من إنتشار

فايروس كورونا
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مــن . 10 للموظفــني عمومــا   N95 ارتــداء  اختبــار  لعمــل  فريــق  خصصــت 
ــاء وتمريــض للتأكــد مــن ماءمــة مقاســات أغطيــة الفــم  إداريــني وأطب

ألصحابهــا.
لمســاعدة . 11 الداخــل  مــن  المصاعــد  أرضيــة  عــى  ملصقــات  وضعــت 

المصعــد. داخــل  معــني  بإتجــاه  الوقــوف  عــى  المســتخدمني 
الخاصــة . 12 المستشــفى  كافيترييــا  داخــل  الجلــوس  مقاعــد  إتجــاه  تغيــري 

بالدخــول. معــني  لعــدد  الســماح  إعــادة  مــع  بالموظفــني 
تحديد مواعيد الزيارة.. 13
للعــزل يف حــال اســتقبلت حــاالت . 14 ليكــون مائمــاً  تجهــز طابــق بأكملــه 

اشــتباه وذلــك تعاونــا مــع وزارة الصحــة وجعــل الدخــول إليــه محكــم مــن 
ــق . ــل الطاب ــن داخ ــرورة م ــح اإل لل ــة ال تفت ــال بواب خ

االمتثال لقرار الحظر فجعلت الدوام الرسمي من 8ص إىل 2 ظهرا.. 15

 قامت
 المستشفى
 السعودي

 األلماين بجدة
 بالعديد من

 االجراءات
 االحرتازية

 للوقاية والحد
 من إنتشار

فايروس كورونا
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 قامت
 المستشفى
 السعودي

 األلماين بجدة
 بالعديد من

 االجراءات
 االحرتازية

 للوقاية والحد
 من إنتشار

فايروس كورونا

إغاق العيادات الروتينية للجلدية واألسنان.. 16
نرش التوعية المستمرة عن طريق الربيد الداخي للمستشفى.. 17
إيقاف جميع المؤتمرات والمناسبات والدورات للحد من التجمعات.. 18
المــرىض . 19 مــع  مبــارش  بشــكل  المتعاملــني  مــع  العازلــة  االجتماعــات 

المســتقبلية. الخطــط  ومناقشــة  الوضــع  عــن  المســتجدات  إلعطائهــم 
كمــا قامــت المستشــفى بالعديــد مــن المبــادرات : خــط الدعــم النفــيس . 20

واالجتماعــي الخــاص بفايــروس كورونــا لدعــم األفــراد واألرس - الزيــارات 
المزليــة لألطفــال بنفــس ســعر المستشــفى - خدمــة توصيــل كبــار الســن 
تكافــل  المرئيــة مــن خــال  العيــادة   - بالمجــان  المستشــفى  مــن وإىل 
الراجحــي... وتســعى المستشــفى للعديــد مــن المبــادرات ولــن تتوقــف إىل 

أن تمــر هــذه الظــروف بســام.



 اإلجراءات و المهام

 اليت قامت بها جمعية

 األخصائيني االجتماعيني

 أثناء أزمة كورونا
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      أصــدرت الجمعيــة عــدد مــن المقــاالت العلميــة لتوجيــه الممارســني 
االجتماعيــني يف الميــدان بكيفيــة التعامــل مــع العمــاء المصابــني 
وأرسهــم عــى حــد ســواء خــال جائحــة فــريوس كورونــا كوفيــد 19 ، 

ومــن هــذه المقــاالت : 

المقاالت العلمية

23
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أوال : اعتبـــارات أخالقيـــة لألخصائيـــني االجتماعيني عند 

التعامل مع حاالت فايـــروس كورونا – مقال مرتجمة من 

الجمعيـــة الوطنيـــة لألخصائيني االجتماعيـــني بإمريكا :

     تتغــري حياتنــا اليوميــة بشــكل متســارع مــع ظهــور فايــروس كورونــا 
الجديــد COVID-19، فمــا الــذي يجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني فعلــه 

ــاء؟ ــري هــذا الوب لاســتعداد للتعامــل مــع تأث

1 - العناية الذاتية لألخصائيني االجتماعيني :
     أصبحــت العنايــة الذاتيــة اليــوم أكــر رضورة لألخصائيــني االجتماعيــني مــن أي 
وقــت ســابق، حيــث يصــاب األخصائيــون اليــوم مــع ظهــور وبــاء كورونــا بالكثــري مــن 
اإلرهــاق بســبب الضغــوط المزتايــدة الــي تــزداد بشــكل مضطــرد خوفــاً مــن اإلصابة 
ممــا قــد يؤثــر عــى كفــاءة ممارســة األخصائيــني االجتماعيــني ويفقدهــم القــدرة 
عــى الحكــم بشــكل جيــد كمــا قــد يــؤدي لك ذلــك إىل ظهــور بعــض الســلوكيات 

الغــري أخاقيــة نتيجــة للضغــوط.
     لــذا فإنــه مــن المهــم عــى لك األخصائيــني االجتماعيــني االهتمــام بالعنايــة 
الذاتيــة وجعلهــا جــزء مــن روتــني حياتهم اليومي كعنر أســايس يدعم الممارســات 
االجتماعيــني  األخصائيــني  قبــل  مــن  الذاتيــة  الرعايــة  أن  إذ  الفعالــة واألخاقيــة، 
ألنفســهم ال تعــد نوعــاً مــن أنــواع األنانيــة، فــا يمكــن لألخصــايئ االجتماعــي خدمــة 

اآلخريــن والعمــاء بشــكل مهــي وجيــد دون أن يعتــي بنفســه أواًل.
بهــا وممارســتها،  االهتمــام  األخصائيــني  عــى  يجــب  الــي  الرعايــة  أشــكال  ومــن 
ــل،  ــي المتكام ــذاء الصح ــام بالغ ــكايف، واالهتم ــوم ال ــة والن ــن الراح ــط م ــذ قس أخ
وممارســة الرياضــة، والدعــم االجتماعــي، وتماريــن التنفــس، واليوغــا، وممارســة 
التأمــل.. وتعــد هــذه بعــض الطــرق الي يمكــن لألخصائيني االجتماعيني ممارســتها 

ــوازن. ودمجهــا ضمــن أســلوب حياتهــم اليومــي بمــا يحقــق لهــم الت
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2 - ما هي خططك البديلة :

     انقطــاع الخدمــات، األخصائيــن االجتماعيــن يبذلــون جهــودًا معقولــة 
الطــوارئ  لمواجهــة  و  انقطاعهــا،  حالــة  يف  الخدمــات  اســتمرارية  لضمــان 
الصحيــة العامــة، يجــب أن يكــون لــدى األخصائيــن االجتماعيــن خطــة لكيفيــة 
التعامــل مــع انقطــاع الخدمــات بســبب الحاجــة إىل الحجــر الصحــي أو يف حالــة 
المــرض. عــاوة عــى ذلــك، يجــب عــى األخصائيــن االجتماعيــن تطويــر ودعــم 
السياســات واإلجــراءات الــي تدعــم مصالــح العمــاء الفضــى أثنــاء انقطــاع 

الخدمــة.
ومن أمثلة ذلك:

قــد يضطــر األخصائيــون يف مثــل هذه الظروف الطارئــة إىل عدم رؤية العماء  -  1
أو أن العمــاء غــري قادريــن للوصــول إليــك كأخصــايئ اجتماعــي فمــا هــي أنــواع 
الدعــم الــي ســيتم تقديمهــا ومــا هــي المــوارد الــي يمكنك تقديمهــا لعمائك 

لمســاعدتهم يف ظــل غيــاب القــدرة عــى تقديــم الخدمــات المبارشة؟
هــل أنــت كأخصــايئ اجتماعــي مؤهــل ومجهــز لتقديــم الخدمــات االجتماعيــة  -  2

عــن بعــد؟
ــه الوصــول لســجات  -  3 ــاً للطــوارئ يمكن ــم التنســيق مــع شــخصاً احتياطي هــل ت

ــك يف حــال عــدم تواجــدك ؟ عمائ
هــل رســمت خطــة أو سياســة للتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة وســبق أن تــم أخــذ  -  4

الموافقــات الرســمية الازمــة لتنفيذهــا مســبقاً؟



2627

 3 - استمرار التواصل والتوعية :
    يعمــل األخصائيــون االجتماعيــون يف مثــل هــذه األوقــات الصعبــة الــي يمــر 
والمجتمعــات  األفــراد  وتثقيــف  توعيــة  عــى  كافــة  والمجتمعــات  األفــراد  بهــا 
ــا الجديــد( وأثرهــا عــى  ــار المرتبــة عــى ظهــور مثــل هــذه الجائحــة )كورون حــول اآلث
العمــاء  لمســاعدة  المائمــة  الوســيلة  هــو  التواصــل  ويعــد  اليوميــة،  الحيــاة 
عــى التخطيــط لاهتمامــات العاطفيــة واالجتماعيــة وغريهــا يف حــاالت الطــوارئ 

الصحيــة العامــة.
ويمكــن تحقيــق ذلــك كأخصــايئ اجتماعــي مــن خــال أن تكــون اســتباقيًا يف 

مثــل هــذه الظــروف مــن خــال:
ــة  -  1 ــائل وقاي ــات ووس ــن تعليم ــتجد م ــا اس ــى لك م ــم ع ــاع دائ ــى اط ــاء ع البق

والتنســيق لحــر المــوارد المجتمعيــة الازمــة لخدمــة عمائــك مثــل الخدمــات 
الموجهــة مــن الدولــة والمؤسســات االجتماعيــة والجمعيــات الخرييــة واألهليــة 
ولجــان التنميــة والفــرق التطوعيــة الــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــه االحتياجــات 

الطارئــة أثنــاء حــاالت الطــوارئ العامــة.
التوعويــة  -  2 المــواد  لتقديــم  بقــدر مــا تســتطيع  أعمــل  اجتماعــي  كأخصــايئ 

وتحديثاتهــا المفيــدة لعمائــك باســتخدام وســيلة اتصــال آمنــه معهم تضمن 
ــم. ــة معلوماته ــم ورسي ــاك خصوصيته ــدم انته ع

 
4 - استخدام التكنولوجيا المناسبة

     يف مثــل هــذه األزمــات الوبائيــة الــي تؤثــر عــى الصحــة العامــة يصبــح 
مــن المناســب لألخصائيــن االجتماعيــن توفــر الخدمــات لعمائهــم عــن بعــد 
، ولكــن قبــل التفكــر يف هــذا الخيــار عــى لك أخصــايئ اجتماعــي ينــوى البــدء 
ــه عــى الوفــاء  يف تقديــم الخدمــات االجتماعيــة عــن بعــد التحقــق مــن قدرت

بمــا يــي :
لعمائهــم  	 خدمــات  تقديــم  ينــوون  الذيــن  االجتماعيــني  األخصائيــني  عــى 

عــن بعــد التأكــد مــن أن لديهــم المعرفــة والمهــارات الازمــة لتقديــم هــذه 
الخدمــات بطريقــة متخصصــة وصحيحــة. وهــذا يعــي أن عــى لك أخصــايئ 
اجتماعــي أن يكــون عــى فهــم تــام ودرايــة بالتحديــات الــي ســيواجهها عنــد 
اســتخدام التكنولوجيــا المختلفــة لتقديــم الخدمــات لعمائــه ووضــع الحلــول 

المناســبة لمواجهــة هــذه التحديــات.
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التكنولوجيــة  	 الوســائل  عــرب  الممارســة  قبــل  االجتماعيــني  األخصائيــني  عــى 
الوســائل  مــع  التعامــل  عــى  وقدرتهــم  مهاراتهــم  مــن  التأكــد  المختلفــة 
التكنولوجيــة الازمــة والــي تحقــق المعايــري األخاقيــة لألخصائيــني االجتماعيــني 
، وعليــه االســتمرار يف التدريــب عــى التعامــل معهــا وأخــذ االستشــارات للبقــاء 
عــى اطــاع دائــم عــى الوســائل التكنولوجيــة المناســبة الــي يمكن اســتخدامها 

مــع العمــاء.
عــى لك أخصــايئ اجتماعــي يمــارس تقديــم الخدمــات عــن بعــد أن يتحقــق مــن  	

ــوى  ــي ين ــد مــن أن الممارســات والخدمــات ال األنظمــة المعمــول بهــا والتأك
ــا ال تخــرق أي أنظمــة أو قوانــني  تقديمهــا عــن طريــق أحــد وســائل التكنولوجي
وضعتهــا الدولــة والتعــرف عــى الحــدود المســموح العمــل مــن خالهــا دون 
ــاء  ــاق األخــايق أثن اإلرضار بمصلحــة العمــاء والمحافظــة عــى تطبيــق الميث

هــذه الممارســة.
 

5 - ضمان الخصوصية لجميع االتصاالت والسجات اإللكرتونية :
     يجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني الذيــن يختــارون التواصــل إلكرونًيــا مــع 
العمــاء االلــزتام بالمســؤوليات األخاقيــة المتعلقــة بخصوصية ورسيــة معلومات 

العمــاء.
ومن أمثلة ذلك :

عــى األخصائيــني االجتماعيــني الذيــن يمارســون التواصــل مــع عمائهــم مــن خــال 
اســتخدام وســائل تكنولوجيــة أن يحرصــوا عــى تحقيــق بعــض الضمانــات مثــل 
التأكــد مــن وجــود الجــدران الناريــة وتشــفري البيانــات وكلمــات المــرور القويــة لضمــان 

عــدم الوصــول إىل بيانــات العمــاء ومعلوماتهــم.
 

6 - أخــذ الموافقــات الازمــة مــن العمــاء عــىل تقديــم الخدمــات عــن طريــق 
اســتخدام أحــد وســائل التكنولوجيــا :

     يجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني قبــل البــدء يف التواصــل مــع العمــاء 
وتقديــم الخدمــات المهنيــة لهــم عــن طريــق أحــد وســائل التكنولوجيــا أن يتأكــدوا 
بأنهــم قــد حصلــوا عــى الموافقــات الازمــة مــن العمــاء وقــد ناقشــوا هــذا الخيــار 

لتقديــم الخدمــات المهنيــة عــن بعــد.
 



2829

7 - الحفاظ عىل الخصوصية والرسية :
     يقــع عــى عاتــق األخصائيــون االجتماعيــون مســؤولية االطــاع عــى األنظمــة 
والقوانــني المحليــة ذات العاقــة بحــاالت الطــوارئ الصحيــة العامــة ليكونــوا عــى 
درايــة كاملــة بمــا يجــب عليهــم القيــام بــه أثنــاء تأديــة دورهــم المهــي بشــكل 
صحيــح، وقــد يحتــاج األخصائيــون االجتماعيــون يف هــذه الحــاالت إىل الحصــول 
عــى االستشــارات القانونيــة واألخاقيــة والرسيريــة حينمــا يجدونــه أن الزتاماتهــم 

األخاقيــة تتعــارض مــع بعــض اللوائــح واألنظمــة.
مثل :

     قــد يضطــر األخصائيــون االجتماعيــون لكــرس مبــدأ الرسيــة يف مثــل الحــاالت 
الطارئــة العامــة الــي تتطلــب اإلبــاغ عــن أصابــه أحــد العمــاء بالفايــروس لضمــان 
ســامة المجتمــع عامــة. فنجــد هنــا أن األخصــايئ االجتماعــي أمــام كــرس أحــد 
ــن. ــل أو األخري ــة العمي ــزتم بهــا بهــدف حماي ــي يل ــة ال ــة والمهني ــادئ األخاقي المب
استشــارة  عــى  للحصــول  الســعي  االجتماعيــني  األخصائيــني  عــى  يجــب  وهنــا 
تفســري  حــول  تنشــأ  الــي  األســئلة  لمعالجــة  الــرورة  أو طبيــة حســب  قانونيــة 
وتطبيــق قانــون اإلبــاغ بشــكل مناســب ألنــه يتعلــق بـــ COVID-19 وحــاالت الطوارئ 
العامــة األخــرى، ويجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني عــدم التعجــل يف الكشــف 
عــن معلومــات عمائهــم إال بعــد التأكــد مــن اتخــاذ قــرار مهــي ســليم حفاظــاً عــى 

حقــوق عمائهــم.
 

8 - الطوارئ العامة
    يجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني تقديــم الخدمــات المهنيــة المناســبة يف 

حــاالت الطــوارئ العامــة إىل أقــى حــد ممكــن.
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يواجــه األخصائيــون االجتماعيــون حــول العالــم اليــوم ضغوطــًا مزتايــدة 
يف ظــل انتشــار فايــروس كورونــا والــذي غــّر شــكل ونمــط الحيــاة اليوميــة 
للمجتمعــات كافــة، حيــث يواجــه الكثــر مــن أفــراد المجتمــع اليــوم تغــرًا 
ــام بهــا  ــادوا عــىل القي ــي اعت ــة ال رسيعــًا ومفاجــأ يف أدوراهــم االجتماعي
بشــكل يومــي ممــا يشــكل ضغوطــًا اجتماعيــة ونفســية تتمثــل بصــورة 
مشــاعر ســلبية متعــدد كاالكتئــاب والقلــق والتوتــر وغرهــا. باإلضافــة إىل 
التفكــر والخــوف مــن اإلصابــة بالمــرض مــع تزايــد عــدد حــاالت المصابــني 

ــم. يف كافــة دول العال

ثانيـــا : مقال توجيهـــي للممارســـني االجتماعيني يوضح 

كيفيـــة التعامـــل مع أزمـــة فايـــروس كورونـــا كوفيد19 

وكيفية التعامل مع العمالء وأهم األســـاليب العالجية 

 : المستـخدمة 

ماذا يمكـــن أن يقـــدم األخصائيـــني االجتماعيني 

19-COVID لعمالئهـــم يف ظل أزمة فايروس كورونا
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التغــر  يف  االجتماعيــني  لألخصائيــني  بالنســبة  الضغــوط  هــذه  وتتمثــل 
المفاجــئ يف األدوار المهنيــة وانقطاعهم عــن عمائهم وصعوبة التواصل 
معهــم وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة والتدخــل المهــي لهــم يف ظــل 
ــني  ــني االجتماعي ــح لألخصائي ــض النصائ ــا بع ــي. وهن ــزل الصح ــراءات الع اج
يف كيفيــة التفاعــل ومواصلــة الجهــود المبذولــة لمكافحــة فايــروس كورونــا 

ومســاعدة عمائهــم مــن خــال :
والســلوكيات  -  1 بالمخاطــر  المجتمــع  وأفــراد  العمــاء  توعيــة  يف  المســاهمة 

بالمــرض. الــي قــد تتســبب يف اإلصابــة  االجتماعيــة 
التأكيــد عــى أهميــة التباعــد الجســدي للمحافظــة عــى الصحــة العامــة وتجنب  -  2

اإلصابــة بالمرض.
ــدة  -  3 ــة المعتم ــرق الوقاي ــاع ط ــى اتب ــرص ع ــم والح ــة مكاتبه ــن نظاف ــد م التأك

مــن وزارة الصحــة ونرشهــا لعمائهــم لطمأنتهــم .
المســاهمة يف عقــد النــدوات والمحــارضات االفراضيــة ONLINE والمشــاركة  -  4

بهــا لتوضيــح بعــض األزمــات الــي حدثــت يف المــايض ومــا نتــج عنهــا وكيــف تــم 
مواجهــة أثارهــا والتخلــص منهــا.

أن  -  5 يمكــن  الــي  المجتمعيــة  المــوارد  حــر  عــى  المرحلــة  هــذه  يف  الركــز 
يســتفيد منهــا العمــاء بالحصــول عــى خدمــات تســد احتياجاتهــم االقتصاديــة 

والماديــة وضمــان اســتفادتهم منهــا.
التواصــل مــع العمــاء بشــكل مســتمر مــن خــال التطبيقــات االلكرونيــة والــي  -  6

التكنولوجيــا يف  اســتخدامات  مــن معايــري  األقــل  عــى  األدىن  الحــد  تضمــن 
الخدمــة االجتماعيــة وتحافــظ عــى خصوصيــة العمــاء.
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التأكــد مــن مقــدرة العمــاء عى اســتخدام التطبيقات االلكرونيــة يف التواصل  -  7
ورشحهــا لهــم وتدريبهــم عــى اســتخدامها لضمــان اســتمرار تواصلهــم وعــدم 
األخصــايئ  لهــم  يقدمهــا  الــي  الخدمــات  عــى  الحصــول  عــن  انقطاعهــم 

االجتماعــي.
توجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني يف ظــل أزمــة كورونــا والعــزل المــزيل  -  8

العمــل عــى مســاعدة العمــاء للتخلــص مــن الشــعور بالعزلــة االجتماعيــة.
ــة عــن فقــدان  -  9 ــف مــن حــدة التغــريات المفاجئ مســاعدة العمــاء يف التخفي

دورهــم الوظيفــي واضطرارهــم للبقــاء يف المــزل للمحافظــة عــى صحتهــم 
وســامتهم.

يشــكل العــزل المــزيل ضغطــاً كبــرياً يؤثــر عــى أدوار العمــاء وجعلهــم تحــت  - 10
الضغــوط وهنــا يمكــن أن يعمــل األخصائيــني االجتماعيــني عــى مســاعدة العمــاء 
عــى كيفيــه االســتفادة مــن أوقــات الفــراغ بطريقــة تعــود بالفائــدة مــن خــال عــدد 

مــن األســاليب العاجيــة مثــل اإلقنــاع والتوضيــح.
يعمــل األخصائيــون االجتماعيــون خــال هــذه المرحلــة عــى تصحيــح المفاهيم  - 11

الخاطئــة لــدى العمــاء حــول فايــروس كورونــا واســتبدالها بمعلومــات صحيحة 
مــن مصــادر موثوقة.
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ومـــن األســـاليب العالجيـــة الـــيت يمكـــن ان يمارســـها 

األخصائيـــون االجتماعيـــون مـــع عمالئهـــم يف هـــذه 

الفرتات الحرجة من انتشـــار فايـــروس كورونا واليت يمكن 

تقســـيمها إىل :

1 - أساليب تستهدف التخفيف من الضغوط :
مســاعدة العمــاء عــى التفريــغ الوجــداين مــن خــال التعبــري عــن مخاوفهــم  	

وقلقهــم إزاء فايــروس كورونــا أو تعرضهــم ألزمــات ماليــة أو صحيــة نتيجــة 
العــزل المــزيل الــذي قــد يــؤدي إىل انقطــاع أعمالهــم ومواردهــم الماليــة 

واالقتصاديــة.
التواصــل الدائــم والمســتمر مــع العمــاء بما يشــعرهم بأهميتهــم وأحقيتهم  	

يف الحصــول عــى المســاعدة كغريهــم مــن أفــراد المجتمع.
تطمــني العمــاء مــن خــال المعونــة النفســية والتشــجيع وبــث روح التفــاؤل  	

ــاع  ــة اتب ــى أهمي ــد ع ــا والتأكي ــروس كورون ــر فاي ــن خط ــل م ــل دون التقلي واألم
ــة والســامة. تعليمــات الحماي

يجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني يف هــذه المرحلــة التواصــل المســتمر مــع  	
ــك  ــة أولئ ــر خاص ــم ألي مخاط ــدم تعرضه ــامتهم وع ــن س ــد م ــاء للتأك العم
الذيــن ال يوجــد مــن يرعاهــم يف منازلهــم أو يتوقــع منهــم بعــض الســلوكيات 

المرتبطــة باالنتحــار وغــريه ممــا قــد يــر بحيــاة العميــل.

2 - أساليب تستهدف تدعيم الذات لمواجهة أزمة فايروس كورونا :
الــي يحتاجونهــا حــول  	 بالمعلومــات  الــرشح والتوضيــح للعمــاء وتزويدهــم 

متابعتهــا  يمكــن  الــي  الموثوقــة  بالمصــادر  وتزويدهــم  كورونــا  فايــروس 
منهــا. المعلومــات  واســتقاء 
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الــذي  	 الواقــع  بتقبــل  بالفايــروس  المصابــني  وخاصــة  العمــاء  مســاعدة 
يعيشــونه اليــوم وتشــجيعهم يف االلــزتام بالتعليمــات والتوجيهــات واالجــراءات 

الطبيــة بمــا يتحقــق معــه الشــفاء بــإذن هللا.
يقــدم األخصائيــون االجتماعيــون وجهــات نظرهــم للعمــاء يف كيفية مواجهة  	

أزمــة فايــروس كرورونــا مــن خــال عــدد مــن األســاليب العاجيــة ومنها)اإليحــاء ، 
والضغــط ، والنصــح..(.

يمــارس األخصائيــون االجتماعيــون خال هذه المرحلة مــع عمائهم التوقعات  	
المســتقبلية وكيفيــة التعامــل معهــا كنــوع مــن االســتعداد والجاهزيــة نفســياً 

واجتماعيــاً واقتصادياً.

3 - أساليب تستهدف استثمار إمكانات وموارد المجتمع :
التــام  	 التعــاون  عــى  المرحلــة  هــذه  يف  االجتماعيــون  األخصائيــون  يعمــل 

والتكامل يف العمل بحيث يتم زيادة وتوســيع شــبكة العاقات مع األخصائيني 
االجتماعيــني يف كافــة المؤسســات االجتماعيــة الحكوميــة واألهليــة والــي 

يمكــن أن تســهم يف تقديــم خدمــات متبادلــة لعمــاء تلــك المؤسســات.
يعمــل األخصائيــون االجتماعيــون بزتويــد العمــاء بمصــادر الحصــول عــى  	

المتاحــة لســد احتياجاتهــم األساســية والصحيــة ومســاعدتهم يف  المــوارد 
توفريهــا لهــم مــن خــال االتصــال بهــذه المؤسســات.

النصــح  	 تقديــم  عــى  المرحلــة  هــذه  يف  االجتماعيــون  األخصائيــون  يعمــل 
والتوجيــه للعمــاء مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي ومواقــع االنرنــت 

والربيــد وغريهــا مــن الوســائل الــي يمكــن الوصــول مــن خالهــا للعمــاء.
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ثانياً : تنظيـــم المحارضات العلمية إلثراء الجانب المعريف 

لدى الممارســـني بكيفية التعامل مع اآلثـــار االجتماعية 

والنفســـية المرتتبة عىل انتشـــار فايروس كورونا كوفيد 

19 ومنها : 

محــارضة بعنــوان “ زمــن كورونــا والحجــر والمجتمــع .. تحليــل وفرضيــات” قدمهــا  	
الدكتــور عمــر المديفــر، طبيــب نفــيس ومعالــج أرسي.

حلقــة نقــاش مفتــوح بعنوان : كيف يســاعد األخصائيــني االجتماعيني عمائهم  	
عــن بعــد؟”  بإدارة األســتاذة هنــد آل رشيم.

)مدخــات  	 األزمــات  مواجهــة  يف  االجتماعيــة  الخدمــة   : بعنــوان  محــارضة 
القــريش. حســني  د.فتحيــة  قدمتهــا  ومخرجــات( 

: مــاذا يمكــن أن يســتفيد األخصائيــني االجتماعيــني مــن  	 محــارضة بعنــوان 
جائحــة كورونــا ؟ قدمهــا د.جابــرا لعصيمــي.

محــارضة بعنــوان : التعايــش مــع نازلــة كورونــا، قدمدتهــا األســتاذة عيشــة أبــو  	
الغيــث.

محــارضة بعنــوان  : دور المســئولية االجتماعيــة يف ظــل جائحــة كورونا، قدمتها  	
األســتاذة نــوف الدورسي

ــة للممارســني  ــة معرفي ــر مــن )17( محــارضة إثرائي ــة أك كمــا قدمــت الجمعي
االجتماعيــني خــال فــرتة الحجــر الصحــي لجائحــة كورونــا لتبــادل الخــربات بــني 

ــدان. ــني يف المي الممارس
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ثالثاً  : مجال التوعية والتثقيف :  

ســاهمت الجمعيــة مــع غرهــا مــن الجهــات يف تقديــم التعليمــات الصحيــة 
والتوعويــة ألعضائهــا بكيفيــة التعامــل والتعايــش مــع فايــروس كورونــا 
ــع  ــرات  ومقاط ــات والفاي ــن المطبوع ــدد م ــراج ع ــم وإخ ــال تصمي ــن خ م

الموشــن جرافيكــس التثقيفيــة، عــىل النحــو التــايل : 
ــرات خاصــة بالتعليمــات واإلجــراءات االحرازيــة  -  1 أصــدرت الجمعيــة عــدد )4( فاي

بحســب مــا اوصــت بــه وزارة الصحــة مــن تعليمــات كمســاهمة منهــا يف نــرش 
الوعــي حــول كيفيــة التعامــل مــع فــريوس كورونــا كوفيــد 19.

كيــف نســاعد العمــاء يف إدارة المخــاوف تجــاه كورونــا كوفيــد 19 )ترجمــة  -  2
الشــمراين( أ.عبــدول   : وإعــداد 

3  - . .COVID-19 خطوات رئيسة للوقاية من عدوى كورونا المستجد
4  - .COVID-19 شاركنا تجاربك وخرباتك يف التعامل مع فايروس كورونا الجديد
نصائح للوالدين يف حالة الحجر الصحي. -  5
األخصائيــون  -  6 يمارســها  الــي  العاجيــة  األســاليب  حــول  جرافيــك  موشــن 

االجتماعيــون مــع عمائهــم يف هــذه الفــرات الحرجــة مــن انتشــار فايــروس 
.19 كوفيــد  كورونــا 
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رابعًا : المبـــادرات المجتمعية المرتبطة 

بــــــــــأزمــــة فــــــــــايروس كــــــــــورونــــــــــا  :

1 - مبادرة دعم بنوك الدم : 
ــاض : نظــراً للظــروف  -  1 ــك فيصــل التخصــيص بالري ــادرة مــع مستشــفى المل مب

الصحيــة المرتبطــة بفايــروس كورونــا ومــا ترتــب عليــه من حجر مزيل مع اســتمرار 
حاجــة المستشــفيات للمتربعــني بالــدم فقــد ســاهمت الجمعيــة بالتعــاون مــع 
مستشــفى الملــك فيصــل التخصــيص بالريــاض باطــاع حملــة للتــربع بالــدم 
واســتهدفت عــدد )1000( أخصــايئ اجتماعــي للتــربع بالــدم بهــدف المســاندة 

يف توفــري متربعــني للمــرىض المحتاجــني.
تفاعلــت الجمعيــة مــع طلبــات األخصائيــني االجتماعيــني يف مناطــق المملكــة  -  2

األخــرى بطلــب توســيع نطــاق المبــادرة ليشــمل كافــة مناطــق المملكــة فقــد 
العربيــة  المملكــة  بالــدم عــى مســتوى  للتــربع  الثانيــة  المبــادرة  تــم اطــاق 
الســعودية بعنــوان “تــربع بــا تجمــع” بالتعــاون مــع تطبيــق وتــني ليشــارك فيهــا 
كافــة األخصائيــني االجتماعيــني يف مناطــق المملكــة ويســتفيد منهــا أكــرب عدد 

ممكــن مــن المحتاجــني لمتربعــني بالــدم.

2 - مبادرة متعايف معاكم يف البيت : 
شــاركت الجمعيــة يف حملــة متعــايف معاكــم بالبيــت كرشيــك اســراتيجي بهــدف 
دعــم مــرىض الرسطــان المنومــني يف المستشــفيات ال ســيما بعــد ظــروف الحجــر 
الصحــي ممــا جعلهــم يعيشــون عزلــه تامــة عــن أرسهــم، فقــد تــم تنظيــم أول 
زيــارات الكرونيــة لمــرىض الرسطــان المنومــني بمراكــز األورام يف المملكــة قــدم مــن 
خالهــا لهــم الدعــم النفــيس والتثقــف الصحــي للمــرىض وذويهــم مــن خــال نقــل 
ــات التعامــل والتجــاوب مــع الخطــة  ــم تعافيهــم ورشح آلي ــن ت ــة المــرض الذي تجرب
ــا  ــاع إجــراءات الســامة يف ظــل ظــروف فــريوس كورون ــد عــى اتب ــة والتأكي العاحي
لضمــان ســامتهم مــن العــدو واســتمرت المبــادرة شــهر كامــل خــال فــرة الحجــز 

المــزيل.



3637

خامساً : االستشارات المهنية :

محــارضة بعنــوان “ زمــن كورونــا والحجــر والمجتمــع .. تحليــل وفرضيــات” قدمهــا  	
الدكتــور عمــر المديفــر، طبيــب نفــيس ومعالــج أرسي.

حلقــة نقــاش مفتــوح بعنوان : كيف يســاعد األخصائيــني االجتماعيني عمائهم  	
عــن بعــد؟”  بإدارة األســتاذة هنــد آل رشيم.

)مدخــات  	 األزمــات  مواجهــة  يف  االجتماعيــة  الخدمــة   : بعنــوان  محــارضة 
القــريش. حســني  د.فتحيــة  قدمتهــا  ومخرجــات( 

: مــاذا يمكــن أن يســتفيد األخصائيــني االجتماعيــني مــن  	 محــارضة بعنــوان 
جائحــة كورونــا ؟ قدمهــا د.جابــرا لعصيمــي.

محــارضة بعنــوان : التعايــش مــع نازلــة كورونــا، قدمدتهــا األســتاذة عيشــة أبــو  	
الغيــث.

محــارضة بعنــوان  : دور المســئولية االجتماعيــة يف ظــل جائحــة كورونا، قدمتها  	
األســتاذة نــوف الدورسي

ــة للممارســني  ــة معرفي ــر مــن )17( محــارضة إثرائي ــة أك كمــا قدمــت الجمعي
االجتماعيــني خــال فــرتة الحجــر الصحــي لجائحــة كورونــا لتبــادل الخــربات بــني 

ــدان. ــني يف المي الممارس

ســاهمت الجمعيــة خــال فــرة حائحــة كورونــا كوفيــد 19 بتقديــم االستشــارات 
المهنيــة للممارســني االجتماعيــني حيــث ورد للجمعيــة عــدد مــن االستفســارات 

المهنيــة بكيفيــة التعامــل مــع حــاالت المصابــني بفايــروس كورونــا باختافهــا.



3839



3839



4041



4041



4243



4243



المــــــدينــــــة

الـطــــــــــــــائــــــــف

االخصــايئ االجتــماعي

سعـــــود جـــــــامــع الخـــــــــالــــــدي 

 مستشفى

 األمري سلطان

العسكري بالطائف
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 المهام واإلجراءات

مثــــال تطبـــــيقي لحــــالــة

     عملنــا عــى المــرور عــى المــرىض طويــي اإلقامــة ومــن بإســتطاعته  اكمــال برنامجــه العاجــي 
بالمــزل بتوعيتهــم بإنتشــار فــريوس كورونــا .  )COVID19( وإيضــاح مخاطــره للمــرىض المنومــني 
وللــه الحمــد تــم  إخــاء وإقنــاع  عــدد كبــري مــن المــرىض طويــي اإلقامــة ومــن يســتطيع اكمــال 
برنامجــه العاجــي بالمــزل بنــاء عــى توصيــة الطبيــب  ومواصلــة التنبيــه للمــرىض و للمرافقــني  
وايضــاً إلغــاء مرافقــة عــدد كبــري منهــم ليســوا يف حاجــة   مرافــق  مــن وجهــة نظــر األخصــايئ 
االجتماعــي ايضــاً توفــري ســيارة اســعاف لنقــل المريــض للمــزل يف حــال عــدم توفــر وســيلة النقــل    
تتــم بإعتمــاد ومرئيــات االخصــايئ االجتماعــي تجهــز غــرف  عــزل  لمــرىض الفايــروس أو مــن اشــتبه 
فيهــم وهــي   معزولــة تمامــاً   عــن المنومــني الســإبقني وتــم ذلــك مــن خــال الطاقــم الموجــود   

بالمستشــفى الطــي واإلداري .

     وللــه الحمــد اليوجــد أي حالــه بالمستشــفى لهــذه اللحظــة ولكــن مــن   خــال عملنــا تــم التجهــز 
لمــا قبــل الوقــوع يف األزمــه ممــا يســهل العمــل لدينــا يف حــال وجــود مــرىض يحملــون الفايــروس  

ال ســمح هللا.
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المستــــشفى العــــــام بالقـــريـــــــات 

االخصــائية االجتــماعيه

العـنــــــــــود عـــــــــايـــد العــــــــزني

المـنـطـــــــــقة

القـــــــــــريـــــــــــات

 اإلجراءات والمهام اليت

 قام بها المستشفى

العام بالقريات

أثناء أزمة كورونا
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تقديم الدعم النفيس واإلجتماعي للمريض المصاب.. 1
تقليــل التوتــرات الشــديدة الــي تصاحــب هــذه األزمــة ومعرفــة مــدى تأثــره النفــيس . 2

بهــذا الفايــروس.
مساعدته عى التفكري بشكل سليم والتعامل الصحيح مع الموقف .. 3
بهــذه . 4 األحقيــة  لدرجــة  النظــر  دون  مبــارش  بشــكل  العينيــة  إحتياجاتــه  جميــع  تلبيــة 

. المســاعدة 
الركــز عــى الواقعيــة واإليجابيــة مــع المريــض لتحمــل المســؤولية تجــاه هــذه األزمــة . 5

ــزتام باألنظمــة. واإلل
اإلستمرار بمتابعة المريض وتقديم كافة الخدمات له.. 6
توثيق جميع اإلجراءات المتخذة بملف المريض اإللكروين.. 7

تــم توزيــع المهــام بــني الموظفــني عــى مــدار األســبوع لمدة 24 ســاعه بالتواصــل العاجل 
مــع مــرىض الحجر الصحــي والدخــول الجديد.

 المهــام واآلجــراءات اليت يقـوم بهــا األخصـايئ اإلجتماعي

إتجــــاه مرضــــــى العـــــزل كـورونــــا
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جمعية زهـرة لرسطان الثـدي يف مستـشفى الحـرس

االخصــائية االجتــماعيه

إنتـــــــــظار الحــــــــربـــــي

المـنـطـــــــــقة

الــــريــــــــــــــــاض

 اإلجراءات والمهام

 اليت قامت بها جمعية

 زهرة لرسطان الثدي

 يف مستشفى الحرس

أثناء أزمة كورونا
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     يف جمعيــة زهــرة يوجــد معــرض يســمى ) لمســة زهــرة ( وهــو األول مــن نوعــه يف 
الــرشق األوســط الــذي يتكفــل بتوفــري المكمــات التعويضيــة لمريضــات الرسطــان بشــكل 
ــاروكات الشــعر الطبيعــي  ــل ) ب ــاء فــرة العــاج مث عــام ورسطــأن الثــدي بشــكل خــاص أثن

ــة (. ــات التعويضي ــن المكم ــا م ــي وغريه ــدي الصناع والث

ــأيت أواًل، تــم منــع التامــس أثنــاء رصف  ــة ت ــا وألن الوقاي ــروس كورون      نظــرًا لخطــورة فاي
هــذه المكمــات عــى مريضــات الرسطــان ممــن يخضعــن للعــاج الكميــايئ والــذي يــؤدي 
إىل نقــص شــديد يف المناعــة واللجــوء إىل نظــام إلكــروين يتمثــل يف رابــط يتــم طلــب 
المكمــات فيــه، وعليــه يتــم تجهــز طلبهــم مــن قبلنــا مــع الحــرص عــى التعقيــم الكامــل، 
ــاب التواصــل اإللكــروين مــع أخصائيــات الجمعيــة يف حــال احتياجهــن  مــع إمكانيــة فتــح ب
لهــن، كمــا تــم عمــل آليــة للتواصــل بــني المريضــات وســفريات جمعيــة زهــرة وهــن : ) 
ــوي لمــن  ــات مــن الرسطــان مؤهــات يقدمــن الدعــم النفــيس والمعن ســيدات متعافي
هــن تحــت العــاج ( ، وايًضــا يتــم دراســة كافــة اإلجــراءات التســهيلية للمريضــات حــى ال 

تتعطــل مصالحهــن .

 المهام واإلجراءات
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 المهــام واآلجــراءات اليت قام بها

مستشفى الملك فيصل التخصيص بجدة

أثناء أزمة كورونا

االخصــائية االجتــماعية :
ريــهــــــــــام حــكــــــــــــــيــم

مستــشفى المـــلك فيــصل التخصــيص بـجــــــــــدة

برنامج العيادة الخاصة للدعم النفيس واالجتماعي بفريق

الصحة النفسية أثناء ازمة كورونا

الهــدف : أثنــاء ازمــة كورونــا يشــعر مقدمــي الرعايــة صعوبــات يف التعامــل مــع مشــاعرهم 
ونمــط حياتهــم نظــراً للصعوبــات والضغوطــات الــي يتعرضــو لهــا خــال هذه االزمــة ومن هنا 
جــاءت أهميــة عمــل عيــادة للصحــة النفســية بطريقــة مبتكــرة ومختلفــة لقيــاس مــدى شــدة 
هــذه االعــراض عــى الموظــف وتحويلهــا داخــل عيــادة الصحــة النفســية والتدخــل بطريقــة 
متدرجــة ومناســبة بطريقــة اكلينيكيــة لتقديــم الدعــم األمثــل، ومــن اهدافنــا تحســني ورفــع 

الوعــي للموظفــني للحفــاظ عــى الصحــة النفســية خــال هــذه االزمــة .

معايري تقديم 

خدمة الدعم 

النفيس 

واالجتماعي 

داخل العيادة  : 

تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة : هــي حالــة مــن اكتمــال الســامة بدنيــاً . 1
وعقليــا واجتماعيــا فــإن الطبيــب النفــيس واالخصــايئ النفــيس واالخصايئ 

االجتماعــي ســوف يشــاركوا يف هــذا المــرشوع كفريــق واحــد متكامــل.
االخصــايئ االجتماعــي ســوف يكــون نقطــة الوصــل األوىل لــكل مــن يريــد . 2

ــم  ــم االخصــايئ تقيي ــا ســوف يقي الدعــم مــن الطاقــم الطــي ، ومــن هن
نفــيس اجتماعــي لفحــص شــدة االعــراض واثرهــا ، وبنــاء عــى تقييــم 
االخصــايئ ســوف يحــول ويحــدد مــع مــن ســيتلقى الخدمــة داخــل عيــادة 
الصحــة النفســية للموظفــني ســواء مــع الطبيــب النفــيس أو االخصــايئ 
ــات النفســية الدقيقــه. النفــيس، هــذا الفحــص اليمكــن أن يكشــف االضطراب

فحــص االخصــايئ االجتماعــي للموظفــني يســاعد فريــق الصحــة النفســية . 3
لمعرفــة شــدة االعــراض وخطورتهــا وســهولة تصنيفهــا وتنســيقها داخــل 
فريــق الصحــة النفســية ممــا يســاعد عــى تقديــم المســاعدة المطلوبــة 

بــكل احرافيــة.
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معايري تقديم 

خدمة الدعم 

النفيس 

واالجتماعي 

داخل العيادة  : 

هــذه الخدمــة تقــدم لجميــع الموظفيــني عــى حــد ســواء ، ســواء للدعــم . 4
النفــيس أو االجتماعي.

االخصــايئ االجتماعــي يتواصــل مــع جميــع الموظفــني الذيــن أصيبــوا . 5
بفــريوس كورونــا وعمــل التقييــم االجتماعــي النفــيس لهــم ولمعرفــة 
احتياجهــم  ومــدى  النفســية  بالصحــة  الخاصــة  االعــراض  شــدة  درجــة 
ــادة  ــات عي ــوا إىل خدم ــم اذا احتاج ــيس وتحويله ــم النف ــات الدع إىل جلس
أو االخصــايئ  النفــيس  الطبيــب  النفســية ســواء تحويلهــم إىل  الصحــة 

النفــيس أو متابعتهــم مــن قبــل االخصــايئ االجتماعــي.

المنشورات 

الدورية عىل 

اإليميل : 

نحــن نؤمــن بــأن البــرش صامــدون خــال وقــت هــذه االزمــة وقــد يحتــاج البعــض إىل 
أدوات الكتســاب مهــارات للمســاعدة عــى التأقلــم واالســتمرار ، ففــي ضــوء ذالــك 
ســوف يقــدم فريــق الرعايــة الصحيــة المنشــورات التوعويــة الــي تحتــوي عى مواد 
تعليميــة ونصائــح حــول تعزيــز الصحــة العقليــة والعاطفيــة ومــن ضمنهــا رســائل 
ــة  ــادة االفراضي ــف بالعي ــع الموظفــني والتعري ــات جمي ــة ترســل إىل ايمي الكروني

للدعــم النفــيس ورقــم التواصــل باألخصــايئ االجتماعــي . 

العـــــــالج 

الجمــــــــاعـي 

عرب اإلنرتنت 

لمقـــدمي 

الرعـــاية  :

عمــل جلســات للعــاج الجماعــي عــرب اإلنرنــت ألقســام المستشــفى لك 	 
قســم مــع الطاقــم الطــي الخــاص بــه لضمــان الخصوصيــة وخصوصــا 
مــن هــم يف الصفــوف األوىل ســواء جلســات مخصصه للدعــم العاطفي 
للموظفــني ،ومــن ضمــن األســاليب المســتخدمة أســلوب العــاج باليقظة 
العقليــه وهــو أســلوب عاجــي يركــز عــى زيــادة الوعــي باللحظــة الحاليــة مــع 
القبــول دون الحكــم عــى أي أفــكار أو مشــاعر وهــذا األســلوب يســاعد 
كأداة للعنايــة الذاتيــة يمكــن ممارســتها يف أي وقــت وأي مــكان و تقديــم 

هــذه الخدمــة بالتعــاون بــني االخصــايئ النفــيس و االجتماعــي .
عمــل المحــارضات العلميــة المتعلقــة بالصحــة النفســية والرعايــة الذاتيــة 	 

داخــل اقســام المستشــفى الــي مــن شــأنها مســاعدة الفريــق الطــي عــى 
المحافظــة عــى صحتــه النفســية أثنــاء هــذه االزمــة.
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https://www.ifsw.org/

https://www.socialworkers.org/

التجــارب الدوليــة لألخصائيــني االجتماعيــني

ومنظمــات الخدمة االجتماعية حول العالم

االتحـــاد الـــــدويل لألخصائيــن االجتــــماعيــــن

االجتماعين لألخصائين  األمريكيـــة  المنظمة 

المصدر
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يشعر الكثري من الناس بالقلق بشأن التأثري المحتمل لهذا الفريوس ...

     لــذا نحــن بحاجــة إىل االســتجابة للمخــاوف الــي يتــم التعبــري عنهــا بوصفنــا 
أخصائيــني اجتماعيــني و وجــب أن نشــدد عــى أهميــة مــا يــي :

ــد المعلومــات . 1 ــة ودقيقــة ومــن مصــادر موثوقــة وتفني توفــري معلومــات محدث
ــق والمخــاوف. ــي تنــرش القل ــة ال الخاطئ

تعد فرصة للمناقشة والتفريغ لمشاعر الخوف من هذا الوباء.. 2
تعزيز سبل التواصل االجتماعي للحد من العزلة وإنشاء شبكة أمان مجتمعي.. 3
بأنفســنا . 4 نعتــي  أن  نحتــاج  اجتماعيــني  أيضــا كأخصائيــني  نحــن  بالنفــس:  العنايــة 

خاصــة مــع قربنــا وممارســتنا الميدانيــة: الحفــاظ عــى الصحــة و الراحــة. التواصــل 
مــع الزمــاء وأنظمــة الدعــم المتوفــرة. إيجــاد جــو مــن الحــوار الداخــي والتعــاون. 

تأســيس مجموعــات للدعــم والمشــاركة المجتمعيــة واإلندمــاج فيهــا.

واجبنا عى مستوى المجتمع :
     بصفتنــا أخصائيــني اجتماعيــني ، يجــب أن نمثــل التيــار المنطقــي القائــم عــى الحقائــق 
عــن هــذا الوبــاء قــد يســتغرق منــا هــذا بعــض الوقــت لمراجعــة المعلومــات مــن مراكــز 
الســيطرة عــى األمــراض ومنظمــة الصحــة العالميــة حــول كيفيــة إنتشــار فــريوس 
كورونــا ، وأعــراض المــرض ، والخطــوات الــي يمكــن للنــاس اتخاذهــا لتقليــل فــرص 

إصابتهــم بالمــرض.

الواليات المتحدة األمريكية
كيف نساعد العماء يف إدارة مخاوفهم :
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يف مجــال الممارســة المبــارشة مــاذا يمكــن أقــدم؟ : كأخصائيــني اجتماعيــني ، فإننــا 
نسرشــد بالقيــم األساســية للخدمــة االجتماعيــة والعدالــة وكرامة لك شــخص وقيمته. 
و نمــارس بزاهــة و كفــاءة .. كمــا يجــب أن نكــون مشــاركني نشــطني ألزمــات الصحــة 
الازمــة والمائمــة مــع  الرعايــة  التخطيــط لضمــان حصــول العمــاء عــى  العامــة 
ــة للفريوســات  ــم مــن األزمــات الماضي ــة. التعل ــة حقــوق المــرىض والرسي ضمــان حماي
الــي إنتــرشت و كيــف تــم التعامــل معهــا. فهــم ومواجهــة وصمــة العــار والتميــز 
لألشــخاص الذيــن ينظــر إليهــم عــى أنهــم أكــر عرضــة لخطــر إنتقــال فــريوس كورونــا 
،مثــل المنحدريــن مــن أصــل آســيوي. تنفيــذ برامــج لتثقيــف الزمــاء وموفــري الخدمــات 
حــول حقائــق فــريوس كورونــا. معرفــة مــوارد المجتمــع ومشــاركة المعلومــات مــع 
العمــاء والزمــاء. عــى األخصائيــني االجتماعيــني االســتفادة مــن النهــج البيولوجــي 
النفــيس و تطبيــق تدريبهــم ومهاراتهــم للمشــاركة والدعــم والمســاندة لعمائهــم 

والمجتمعــات الــي يعيشــون فيهــا.

جمعيــة األخصائيــني االجتماعيــني تدعــو إلعــداد قائمــة بالمتطوعــني مــن 
األخصائيــني االجتماعيني

ــني  ــن المتطوع ــة م ــات ضخم ــدة بيان ــر قاع ــو تطوي ــة ه ــن القائم ــدف م      و اله
يف حــال تــم طلــب اإلنخــراط يف اســتجابة عــى مســتوى الدولــة لدعــم المجتمعــات 

الضعيفــة.

زامبـــــيا
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     كليــة الخدمــة االجتماعيــة وعــدد مــن المنظمــات تطلــب مــن الحاكــم المحــي 
تشــكيل فــرق عمــل عاجلــة جاهــزة لحــل مشــكات العنــف والفقــر والمســاواة وحمايــة 

الفئــات الضعيفــة خــال فــرة عــزل النــاس يف منازلهــم.

     وأن األزمــة الحاليــة فاقمــت الظــروف االقتصاديــة واإلنســانية، وتــم تشــكيل تحالــف 
مــن منظمــات وكليــات الخدمــة االجتماعيــة يف أمريــكا الاتينيــة لعمــل اســراتيجية 

موحــدة لألزمــة.

بورتوريكو

     نفــذت جمعيــة األخصائيــني االجتماعيــني برنامــج التــربع بالــدم ليــوم واحــد، الهــدف 
مــن هــذا الربنامــج ســد النقــص يف المستشــفيات وأيضــا التوعيــة المجتمعيــة بمبــدأ 

الســامة )التباعــد الجســدي(.

الهنـــد
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نيجيــريا

     جمعيــة األخصائيــني االجتماعيــني تدعــوا األطبــاء والمســعفني والمتخصصــني 
واالخصائيــني  اإلكلينيــي  النفــس  وعلــم  األمــراض  وعلــم  األوبئــة  علــم  يف 
االجتماعيــني، التعــاون مــع الحكومــة المحليــة والــوكاالت األخــرى أو المنظمــات غــري 
الحكوميــة لتوحيــد قواهــا مــع اآلخريــن يف مهنــة المســاعدة وتقديــم الخدمــات 
لألفــراد واألرس الــي تحتــاج إىل المشــورة أو الدعــم النفــيس واالجتماعــي ، واإلحالــة 
، وإعــادة اإلدمــاج ، وغــري ذلــك مــن أشــكال الدعــم االجتماعــي أثنــاء هــذه األزمــة.

     وأكــدت منظمــة األخصائيــني االجتماعيــني أنهــا ال تــزال عــى اســتعداد لمواصلــة 
تقديــم خدماتهــا إىل النيجرييــني الضعفــاء يف هــذا الوقــت مــن تفــي الوبــاء ، 
ــارة المنــازل لتقديــم المشــورة وتعليــم  حيــث يقــوم األخصائيــون االجتماعيــون بزي
األفــراد و التأكــد مــن عــدم إســاءة معاملــة األطفــال وتدعــوا المنظمــات واألفــراد 
والجماعــات والمجتمعــات للتواصــل معهــا مــن أجــل الرشاكــة التعاونيــة لتخفيــف 
تحديــات هــذه الفــرة الوبائية. كمــا تنصح األخصائيني االجتماعيني أيضاً باســتخدام 

وســائل التواصــل االجتماعــي لتوعيــة وتثقيــف الجمهــور حــول هــذا الوبــاء.
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الجمعية الوطنية تطلق حملة “تواصل باحرتام”

     قامــت مجموعــة األخاقيــات التابعــة للرابطــة الوطنيــة الفلبينيــة للخدمة االجتماعية 
للصحــة  الدعــم  يقدمــون  الذيــن  االجتماعيــني  لألخصائيــني  أخــايق  دليــل  بوضــع 
النفســية لاســتجابة لجائحــة Covid1 9 إىل جانــب المنظمــات االجتماعيــة المختلفــة.

ــد اإلنضمــام إىل هــذا المســعى اإلنســاين  ــزتم لك مــن يري ــه: يجــب أن يل      و أكــدت في
ــاق. ــي وردت بهــذا الميث بمجموعــة األخــاق ال

الفلبـــني

     جمعيــة األخصائيــني االجتماعيــني يف نيبــال أطلقــت حملــة )البقــاء يف المــزل( 
ودعــت الجمهــور للبقــاء يف منازلهــم والحفــاظ عــى مســافة التباعــد اآلمنــة، كمــا أنهــا 
أطلقــت برنامجــا لإلرشــاد النفــيس عــن بعــد شــارك يف مجموعــة كبــرية مــن األخصائيــني 

االجتماعيــني والنفســيني لتخفيــف حــدة األزمــة.

نيـــــبال
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غـــانا

     تدعــو جمعيــة غانــا لألخصائيــني االجتماعيــني أعضائهــا لدعــم التدابــري الي بدأتها 
ــا ودعــوة االتحــاد الــدويل لألخصائيــني االجتماعيــني للبلــدان األعضــاء  حكومــة غان
للمشــاركة بنشــاط يف الحــرب ضــد COVID - 19. و مثــل أي أزمــة ، فــإن األخصائيــني 
االجتماعيــني يلعبــون دورًا أساســًيا يف مكافحــة إنتشــار الفــريوس التاجــي. وبنــاء عــى 
ذلــك ، فــإن قيــادة منظمــة الخدمــة االجتماعيــة تناشــد جميــع األعضــاء عــى 

المســتوى اإلقليمــي ومســتوى المقاطعــات االســتفادة مــن :
- تقديم المشــورة النفســية واالجتماعية واألشــكال األخرى من الدعم االجتماعي 

لألفــراد المترريــن وأرسهــم للتعامل مع القضايا النفســية واالجتماعية.
- االســتفادة مــن خرباتهــم لدعــم مكافحــة COVID -19 يف مجــاالت إدارة الحــاالت ، 

والقضــاء عــى الوصــم والتميــز ضــد ضحايــا الفــريوس التاجــي.
 - إجــراء تقييــم رسيــع للفئــات الضعيفــة الــي تأثــرت مــن الحجــر المــزل و حظــر 
التجــول مثــل أطفــال الشــوارع والعاطلــني عــن العمــل الذيــن يعانــون مــن إعاقــات 
واألمهــات العازبــات مــع األطفــال الصغــار وكبــار الســن الذيــن يعيشــون يف فقــر 
مدقــع ، إلــخ . ، وتطويــر طــرق مبتكــرة لتحديــد وحشــد المــوارد أو المســاعدة لدعم 

ــاء عمليــة اإلغــاق. ــن قــد يحتاجــون إىل المســاعدة أثن هــؤالء األفــراد الذي
- وأيًضــا يف إبــاغ عامــة النــاس أن لديهــا مجموعــة مــن المتطوعــني لدعــم تعبئــة 
وتوزيــع المــواد الغذائيــة باإلضافــة إىل عنــارص أخــرى مثــل مطهــرات اليــد ، وأوراق 

المناديــل ، والصابــون الســائل وغريهــا.
األشــخاص  مســاعدة  يف  يرغبــون  قــد  الذيــن  والمنظمــات  لألفــراد  يمكــن   -
الضعفــاء الذيــن تقطعــت بهــم الســبل وأطفــال الشــوارع واألشــخاص الذيــن قــد 
تتأثــر ظروفهــم المعيشــية ســلًبا بســبب اإلغــاق بســبب المــواد الغذائيــة أو غريهــا 

مــن العنــارص التواصــل مــع الجمعيــة لمســاعدتهم.
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ــري  ــوزراء إىل توف ــس ال ــة رئي ــة الربيطاني ــة االجتماعي ــة الخدم ــت منظم      دع
معــدات الوقايــة الشــخصية األساســية لألخصائيــني االجتماعيــني.

ــري  ــون الجهــود لتقليــل تأث      األخصائيــون االجتماعيــون هــم عــى خــط المواجهــة يبذل
Covid-19. كمــا تعلمــون ، فــإن األخصائيــني االجتماعيــني يف جميــع أنحــاء المملكــة 
ــة  ــك حماي ــة بمــا يف ذل ــات القانوني المتحــدة األربعــة يقومــون بمجموعــة مــن الواجب

ــار الســن. ــار المعاقــني وضعــف كب األطفــال والبالغــني الضعفــاء ، ودعــم الكب

     الجمعيــة الربيطانيــة لألخصائيــني االجتماعيــني )BASW( هــي الجمعيــة المهنيــة 
للخدمــة االجتماعيــة و تمثــل أكــر مــن 21000 عضــو. لقــد تلقــت أكــر مــن 1500 رد مــن 
أعضائهــا حــول القضايــا والتحديــات األكــر إلحاًحــا الــي يواجهونهــا يف األزمــة الحاليــة. أكــر 

القضايــا إلحاحــا هــي قضايــا الســامة.

1 - معدات الحماية الشخصية
     يحتــاج األخصائيــون االجتماعيــون جنًبــا إىل جنــب مــع الزماء يف مجال الرعاية الصحية 
ــل. يف  ــكل عاج ــخصية بش ــة الش ــدات الحماي ــأن مع ــي بش ــه حكوم ــكنية إىل توجي والس
حــني أنــه يمكــن القيــام ببعــض األعمــال االجتماعيــة عــرب الهاتــف وعقــد المؤتمــرات عــن 
بعــد ، ولكــن رؤيــة وزيــارة النــاس يف منازلهــم أمــر أســايس لمهمــة الخدمــة االجتماعيــة.

يمكــن لألخصائيــني االجتماعيــني رؤيــة مــا يصــل إىل إثــي عــرش أو أكــر مــن مســتخدمي 
ــا ، ويف الوقــت الحــايل ، هنــاك نقــص حــى يف مطهــر اليديــن األســايس  الخدمــة يومًي
الخدمــة  مســتخدم  بســامة  مهتمــني  االجتماعيــني  األخصائيــني  يجعــل  ممــا   ،
وســامتهم. يتــم تطبيــق التدابــري بشــكل غــري متســاو بــني مختلــف الســلطات المحليــة 
ــاك حاجــة إىل إرشــادات أوضــح يمكــن تطبيقهــا بشــكل موحــد.  ــن العمــل ، وهن وأماك
ــارات المزليــة خــال  هنــاك أيًضــا حاجــة ملحــة إىل إرشــادات أساســية حــول الســامة للزي

ــاء. الوب

المملكة المتحدة
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2 - مجموعات األولوية لاختبار
     يجــب إدراج األخصائيــني االجتماعيــني يف قائمــة المجموعــات ذات األولويــة الختبــار 
الفريوســات التاجيــة. يتــم اســتنفاد العديــد مــن الفــرق ألن الزمــاء بحاجــة إىل عــزل 
أنفســهم. يحتــاج مســتخدموا الخدمــة الضعفــاء أيضــاً إىل ضمــان أن أخصائييهــم 

االجتماعيــني يمكنهــم زيارتهــم يف منازلهــم دون التعــرض لخطــر اإلصابــة.
وبالتــايل فــإن إدراج األخصائيــني االجتماعيــني يف قائمــة اختبــار األولويــة أمــر رضوري 

لتوفــري الخدمــات الجاريــة.

3 - دعم األخصائيني االجتماعيني يف القوى العاملة
     إىل جانــب الزمــاء يف مجــال الصحــة والرشطــة والزمــاء يف الخدمــات األساســية 
العاملــة.  القــوى  دخــول  إلعــادة  االجتماعيــني  األخصائيــني  بفرصــة  نرحــب   ، األخــرى 
ــا خــارج القــوى العاملــة  يتقــدم العديــد مــن األخصائيــني االجتماعيــني الذيــن هــم حالًي
ــم  ــني لدع ــع المنظم ــب م ــن كث ــنعمل ع ــة. س ــن األزم ــت م ــذا الوق ــاعدة يف ه للمس

عــودة األفــراد إىل القــوى العاملــة مــن المتقاعديــن.

4 - دعم الفئات الضعيفة
     نحــن نــدرك الحاجــة إىل توجيــه العديــد مــن رســائل الصحــة العامــة إىل األغلبيــة. لكــن 
قلقنــا كأخصائيــني اجتماعيــني أيضــا مــع األقليــات. عــى ســبيل المثــال ، ضحايــا العنــف 
المــزيل الذيــن قــد يكونــون محارصيــن مــع المعتديــن وطالــي اللجــوء والاجئــني الذيــن 
لغتهــم األوىل ليســت اإلنجلزيــة ، وبالتــايل قــد يفوتهــم التوجيــه الصحــي الحاســم ، 
المرشديــن يف الشــوارع الذيــن قــد ال يتمكنــون مــن عــزل أنفســهم. نحــن نعلــم أن عــدًدا 
مــن المبــادرات جاريــة بالفعــل )عــى ســبيل المثــال ، تعليمــات للســلطات المحليــة إليــواء 
جميــع المرشديــن يف الشــوارع بــا مــأوى( ونرحــب بهــذه المبــادرات. ومــع ذلــك ، نحــن 

بحاجــة إىل الحكومــة لمضاعفــة الجهــود للوصــول إىل هــذه الجماعــات.
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- ختـــــاما
     الجمعيــة الربيطانيــة لألخصائيــني االجتماعيــني )BASW( ســتدعم الحكومــة يف قتــال 
ــوى  ــم الق ــة ودع ــتجابة لألزم ــري لاس ــكل كب ــطتها بش ــت BASW أنش Covid-19. ودعم
االعتبــارات  تحديــد هــذه  يكــون  أن  نأمــل  و  الواقــع  أرض  عــى  االجتماعيــة  العاملــة 

ــًدا. الرئيســية مفي

     ركــز األخصائيــون االجتماعيــون يف وزارة الرعايــة االجتماعيــة عــى حمايــة 
االحتياجــات األساســية للنــاس وضمــان وصولهــا لهم يف المواعيــد المحددة. 
     كان مــن الواضــح أن حالــة الطــوارئ خلقــت االرتبــاك بــني األخصائيــني االجتماعيــني 
وظهــرت االجتهــادات الفرديــة حيــث قــام بعضهــم برجمــة ونــرش توجيهــات رضوريــة 
إىل  آخــرون  زمــاء  إنضــم  بينمــا   COVID-19 أزمــة  أثنــاء  النفســية  للتدخــات  للغايــة 
قطــاع الصحــة لصياغــة أطــر اســتجابة متداخلــة شــاملة ومتعــددة القطاعــات للصحــة 

النفســية.

ــت  ــدوة إســبوعية عــرب اإلنرن ــة ن      كمــا نظــم عــدد مــن ممــاريس الخدمــة االجتماعي
ألفضــل الممارســات لموجهــة األزمــة شــارك فيهــا كبــار المســؤولني الحكوميــني مــن 
وزارة الرعايــة االجتماعيــة وكبــار األســاتذة والممارســني وكذلــك األخصائيــني االجتماعيني 

الشــباب ووجهــات نظرهــم مــن مختلــف أنحــاء البــاد.

إندونيسيا

إندونيســـيا  يف  االجتماعيـــة  الخدمـــة  إجـــراءات 
.COVID-19 لــــ  اســـتجابة 
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     قامــت مجموعــة ناشــئة حديًثــا مــن األخصائيــني االجتماعيــني الشــباب المعتمديــن 
برفــع بيــان مكتــوب يدعــو الحكومــة إىل إتخــاذ تدابــري سياســية أكــر حســماً للســيطرة عــى 

العــدوى المتفاقمــة.

     تــم تســجيل مــا يقــرب مــن 500 مــن األخصائيــني االجتماعيــني والمتطوعني ، وتنفيذ 
برنامــج تدريــي للعمــل عــى الخــط الســاخن النفــيس االجتماعــي والخدمــات عــرب اإلنرنــت 

.

     رابطــة األخصائيــني االجتماعيــني يف مــاوي تــود أن تســلط الضــوء عــى الــدور 
األســايس الــذي يمكــن أن يلعبــه األخصائيــون االجتماعيــون يف مكافحــة إنتشــار 
فــريوس كورونــا ويف التخفيــف مــن التأثــري عــى األفــراد واألرس حيــث يمكــن للعاملــني 
إنتشــار  مكافحــة  يف  المواجهــة  خــط  يف  أساســًيا  دورًا  يلعبــوا  أن  االجتماعيــني 
الفــريوس مــن خــال دعــم المترريــن لحمايــة أنفســهم ومــن حولهــم مــن خــال 

التباعــد الجســدي ومســاعدتهم يف الوصــول إىل الخدمــات المطلوبــة.

     يجلــب COVID-19 معانــاة اجتماعيــة واقتصاديــة وجســدية مثــل الشــعور بالذعــر 
والخــوف والصدمــة والحــزن وفقــدان الدخــل وإنعــدام األمــن الغــذايئ واضطــراب 

األرسة ؛ إنقطــاع يف التعليــم بمــا يف ذلــك الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة.

مـــــالوي
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     توفـــري الصحة النفســـية والدعم النفـــيس واالجتماعي ، وتقديم المشـــورة ودعم 
إعـــادة التأهيـــل لألطفـــال واألرس المتأثـــرة بــــ COVID-19 بمـــا يف ذلـــك أولئـــك الذيـــن 

يواجهـــون اإلســـاءة والعنف المـــزيل والتميز.
     نـــرش المعلومـــات الواقعيـــة حـــول الفـــريوس التاجـــي لتبديـــد المفاهيـــم الخاطئة 

والمخاوف.
ضمـــان وصـــول األطفال المتأثريـــن بــــ COVID-2019 إىل ترتيبات رعاية بديلة مناســـبة 
وكذلـــك تقديـــم خدمات الحمايـــة لألطفـــال الذين تركوا بـــدون مقدم رعاية ، بســـبب 

دخـــول المستشـــفى أو وفاة أحـــد الوالدين أو مقـــدم الرعاية.
     تســـهيل اإلحـــاالت إىل المنظمـــات والـــوكاالت األخـــرى للحصـــول عـــى خدمـــات 
متخصصـــة يف الصحة العقلية والدعـــم النفيس االجتماعي وغريهـــا من االحتياجات 
األساســـية تنفيـــذ إدارة الحـــاالت مع أولئك المشـــتبه بهـــم أو الذين تأكـــدت إصابتهم 

لمنـــع المزيد مـــن إنتشـــار الفريوس.

     كاســـراتيجية الســـتجابة منظمـــة االخصائيـــني االجتماعيني، ســـنعمل بشـــكل وثيق 
مع التخطيط الســـكاين والرعايـــة االجتماعية والـــوزارات / اإلدارات والمنظمات الرشيكة 
األخـــرى ذات الصلـــة لضمـــان اســـتمرارية الخدمـــات االجتماعيـــة للفئـــات الســـكانية 
الضعيفـــة مثـــل األطفـــال والمســـنني والمعوقـــني وســـنكون قادريـــن عـــى تحديد 
األخصائيـــني االجتماعيـــني أو المتطوعـــني لتشـــكيل فريـــق االســـتجابة عـــى جميـــع 

المستويات.

لذا تشمل التدخالت الرئيسية 

لألخصائيني االجتماعيني يف هذه األزمة :
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     يف التعامل مع أزمة COVID-19، تود الجمعية أن تنصح جميع األخصائيني 
االجتماعيـــني بمراقبـــة وممارســـة الرعايـــة الذاتية لحماية أنفســـهم من بني 

: أخرى  أمور 

إصدار أحكام معقولة بشـــأن ما إذا كأنت مشـــاركتهم يف تدخل معني ستعرضهم 	 
للخطر أم ال.

إذا كأن ذلـــك ممكًنـــا ، حأول تقديم الخدمة والمعلومـــات المطلوبة حول ما يجب 	 
فعلـــه لكل من الضحايـــا والمقربني منهم عن بعد مع تعزيز التباعد الجســـدي.

واألرس 	  األفـــراد  مـــع  التعامـــل  عنـــد  والربوتوكـــوالت  الممارســـة  إرشـــادات  إتبـــع 
المتأثـــرة. والمجتمعـــات 

إبق عى اتصال مع الزماء وأنظمة الدعم الي تستجيب لهذه األزمة.	 
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الخدمــة 	  ألقســام  المهنيــة  االســتجابة  دعــم  إىل  هــذه  اإلرشــاد  وثيقــة  تهــدف 
ــات  ــاء )كوفيــد19-(. وهــي مســتوحاة مــن األدبي ــة لوب ــة األيرلندي ــة الطبي االجتماعي
المحــدودة المتاحــة حــول دور أخصــايئ اإلجتمــاع يف األوبئــة، والبحــوث األوســع 
نطاقــا حــول آثــار العمــل الوبــايئ عــى موظفــي الخطــوط األماميــة والتشــأور األويل 
ــل هــذا اإلرشــاد وتحديثــه  ــا. ســيتم تعدي ــة الصحيــة يف إيطالي مــع موظفــي الرعاي

ــا يف األســابيع واألشــهر القادمــة. ــة ومعرفتن ــا المهني مــع توســع خرباتن
الخدمــة االجتماعيــة هــي مهنــة تقــوم عــى تقييــم أهميــة التواصــل والعاقــات 	 

العــدوى  )متازمــة  الوبــاء  هــذا  االجتماعيــة ألجــل  الخدمــة  تجربــة  األفــراد.  بــني 
التنفســية ســارس( توضــح أن ذلــك )كوفيــد19-( وبــاء يوقــف جميــع ممارســات 
ـ إعــادة تشــكيل طرقنــا المعتــادة للعمــل. الخدمــة االجتماعيــة وســوف نضطــر لــ
)Gearing & Saini 2007; Leong et al 2004; Rosoff 2008; Rowlands 2007(. 

قــد يطلــب مــن األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني التعامــل مــع مســتويات غــري 	 
مســبوقة مــن الكــرب والحــزن والخســارة بــني مرضانــا وعائاتنــا. قــد يتعامــل زماؤنــا 
يف المستشــفيات مــع ضغــوط جديــدة وعاطفيــة، ألنهــم مثلنــا، قلقــون بشــأن 
مرضاهــم وصحتهــم وصحــة عائاتهــم وأصدقائهــم. قــد نضطــر األخصائيــني 
االجتماعيــني الطبيــني إىل التأقلــم مــع الزيــادة الرسيعــة يف عــبء عملهــم أثنــاء 
ــا لوجــه إىل إجــراء تقييمــات وتدخــات حساســة للغايــة  اإلنتقــال مــن االتصــال وجًه

عــرب الهاتــف. 

 دليـــــل إرشـــــادي مـــــن جمعـــــية

األخصـــــائـــــيني االجتـــــماعيـــــني بـــــإيـرلنـــــدا
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       سيتم وضع مطالب جديدة عى رؤساء األخصائيني االجتماعيني الطبيني من        
       أجل وضع التدابري وحاالت العمل المناسبة لدعم موظفيهم.

مــن الطبيعــي تمامــا أن يشــعر رؤســاء األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني وأخصــايئ 	 
االجتمــاع الطبيــني كأفــراد، بالقلــق والتعــب واالرتبــاك يف مواجهــة هــذه الطلبــات. 
مــن المهــم أن نتذكــر ذلــك بشــكل جماعــي. كقــادة وممارســني، يمكــن لألخصائيــني 
والموظفــني  واألرسة  المريــض  دعــم  يف  محوريــا  دورا  يلعبــوا  أن  االجتماعيــني 
ــاج رؤســاء  يف جميــع أنحــاء جائحــة كوفيــد19-. اآلن أكــر مــن أي وقــت مــى، يحت
األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني وأخصــايئ االجتمــاع الطبيــني إىل فهــم واضــح 
ــا إيقــاف  ــاء. ال يمكنن ــة خــال الوب ــوا مــن المســاهمة بفعالي ألدوارهــم حــى يتمكن
أنتشــار الفــريوس، ولكــن يمكننــا أن نضمــن أن قيــم ومبــادئ العمــل االجتماعــي ال 

ــزال مكرســة يف نمــوذج الرعايــة الــي يتلقهــا المــرىض والعائــات. ت
األدلــة تظهــر تأثــري األوبئــة عــى الصحــة العقليــة للمــرىض وأولئــك الذيــن يقومــون 	 

برعايتهــم )Leong et al 2004؛ Maunder et al 2008؛ Tam et al 2004(. أشــري 
 Mak et( ”باســم “كارثــة الصحــة العقليــة )إىل )متازمــة العــدوى التنفســية ســارس
al، 2009(؛ نظــرا لصعوبــات الصحــة العقليــة طويلــة األجــل الي يعــاين منها العديد 
مــن المــرىض والموظفــني. جنبــا إىل جنــب مــع المهنيــني اآلخريــن يف الخطــوط 
النفــيس  التعــرض للضغــط  يتعــرض األخصائيــني االجتماعيــني لخطــر  األماميــة، 
نتيجــة الطبيعــة الجديــدة والصعبــة لعــبء )كوفيــد19-(.  لذلــك مــن الــروري 
أن ينظــر قــادة الرعايــة الصحيــة إىل تعزيــز رفاهيــة الموظفــني عــى نفــس القــدر 
مــن األهميــة مثــل اســتجابة الخدمــة للمــرىض واألرس والموظفــني. مــن المؤكــد 
أن الفشــل يف القيــام بذلــك ســيؤثر عــى أخصــايئ االجتمــاع، ومعنويــات الفريــق، 

ــة يف المســتقبل. ــط القــوى العامل وتخطي
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 	 Nicholas et al 2008,( مطلــوب قيــادة اســتباقية أثنــاء إدارة تفــي المــرض
Robertson et al 2004, WHO 2020(. لحســن الحــظ، يســاعد تجربــة األخصائيــني 
االجتماعيني يف تفي )متازمة العدوى التنفســية ســارس( يف المستشــفيات يف 
تورنتــو وســنغافورة )Gearings & Saini 2007، Rowlands 2007( عــى معرفــة 
مــا يشــكل قيــادة فعالــة للعمــل االجتماعــي أثنــاء الوبــاء. تــم إجــراء مؤتمــر حديــث 
)BASW، مــارس 2020( أللــف مــن األخصائيــني االجتماعيــني الربيطانيــني مــن قبــل 
الرابطــة الربيطانيــة للعمــال االجتماعيــني ويظهــر أن الموظفــني بحاجــة إىل الشــعور 

بصحــة ونفســيه جيــدة مــن أجــل األداء الفعــال.

يف ضــوء مــا ســبق، يجــب عــى رؤســاء األخصائيــني االجتماعيــني وقــادة 
العمــل االجتماعــي مراعــاة مــا يــي :

ذلــك  	 يف  بمــا  اآلمنــة،  العمــل  ممارســات  حــول  واضحــة  إرشــادات  توفــري  يجــب 
إرشــادات محــددة للموظفــني الغــري محصنــني )الحــاالت الصحيــة الحامــل وغريهــا( 

وذويهــم. والموظفــني 
االعراف بأن جميع حاالت كوفيد19- تتطلب تدخل األخصائيني االجتماعيني. 	
إجراء االجتماعات والعمل عن طريق مكالمة الفيديو أو الهاتف. 	
ــد مــا إذا كان  	 وضــع قائمــة باألســئلة لمســتخدمي الخدمــة قبــل االجتمــاع لتحدي

ــد19-(. لديهــم أي أعــراض )كوفي
بــني  	 المــرض  مــن  العاليــة  المعــدالت  تتوقــع  العاملــة  للقــوى  خطــة  وضــع 

الموظفــني مــن جميــع الدرجــات والتخطيــط وفقــا لذلــك مقدمــا. األخصائيــون 
االجتماعيــون المتقاعــدون مؤخــرا متاحــني لتقديــم الدعــم أو تقديــم التوجيــه، 
اإلرشاف أو ســد الثغــرات يف التوظيــف يف حالــة ظهورهــم. اتصــل بأقســام المــوارد 

البرشيــة يف أقــرب فرصــة حــول المشــكات الــي قــد تنشــأ، 
       مثل )Garda vetting registration( وما إىل ذلك.
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االلــزتام الواضــح برفاهيــة العمــل االجتماعــي. ســوف يطــرح كوفيــد19- تحديــات  	
األخصائيــني  جميــع  تذكــري  يجــب  االجتماعيــني.  للعاملــني  ومهنيــة  شــخصية 
االجتماعيــني بتوافــر مســاعدة الموظــف / الدعــم النفــيس واالجتماعــي ويجــب أن 
تكــون تفاصيــل االتصــال مرئيــة ومتاحــة بســهولة يف مــكأن العمــل. يجــب تطبيــق 
أنظمــة دعــم األصدقــاء والمرشــدين لجميــع النســاء والرجــال الذيــن يعأنــون مــن 

المــرض. ســيحتاج الموظفــون األقــل خــربة إىل دعــم إضــايف.
خــاص  	 بشــكل  مرهقــة  تجربــة  تكــون  وقــد  المــزيل  الصحــي  بالحجــر  االعــراف 

. ظفــني للمو
التنســيق بــني المستشــفيات. يجــب إنشــاء نظــام األصدقــاء بــني المستشــفيات  	

العاملــني  مــن  أصغــر  بفــرق  الموظفــني  مــن  العاليــة  المســتويات  ذات  الكبــرية 
االجتماعيــني الطبيــني. مــن الــروري أال تــرك فــرق المستشــفى الصغــرية الشــعور 

بالعزلــة.
حكمــة المعرفــة والتعلــم والممارســة يجــب أن تجمــع وتتبــادل بــني الفــرق. ســيتم  	

إثــراء ممارســات األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني وتحســينها مــن خــال تجربــة 
ــفيات. ــع المستش ــرب مواق ــاء ع الزم

تأكــد مــن االحتفــاظ بالمعلومــات المحدثــة عــن المنظمــات الــي تقــدم دعًمــا  	
خاصــا لـــ كوفيــد19-.

ســيحتاج رؤســاء األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني إىل ممارســة الرعايــة الذاتيــة  	
الجيــدة مــن أجــل رفاهيتهــم. مــن خــال القيــام بذلــك، حــددوا لهجــة أن الرعايــة 
الذاتيــة ذات قيمــة عاليــة ويجــب أن يمارســها جميــع األخصائيــني االجتماعيــني. 
إن رؤســاء األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني الذيــن يقدمــون إحساســا بالهــدوء 
مــن  تعليقــات  عــى  للحصــول  بنشــاط  ويســعون  الجماعــي  والعمــل  المهــي 

اإلنتاجيــة. وزيــادة  والمعنويــات  بالرفاهيــة  الشــعور  الموظفــني ســيعززون 
مــن األهميــة بمــكأن أنــه تمامــا كمــا أدرك زماؤنــا يف المستشــفى الحاجــة إىل زيادة  	

المهــارات وتحديثهــا لاســتعداد للوبــاء، يجــب أيضــا عــى األخصائيــني االجتماعيــني. 
تحديــد المهــارات األساســية المطلوبــة لتلبيــة احتياجــات مجموعــة متغــرية مــن 

المــرىض بشــكل واضــح والبحــث عــن مــوارد التعلــم إذا لــزم األمــر.
استخدام التكنولوجيا بني الفريق - االتصال بالفيديو لتبادل المعلومات والتعلم. 	
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اســتجابة  	 يف  الطــي  االجتماعــي  األخصــايئ  دور  نطــاق  يكــون  أن  يجــب  وأخــريا، 
اســتباقيه مــن قبــل لك رؤســاء لألخصائيــني االجتماعيــني  بقيــادة  لـــ كوفيــد19- 

المستشــفى. مســتوى  عــى  التواصــل  يف  واســع  الطبيــني 

    إن جوانــب عملنــا والطريقــة الــي ننفــذ بهــا ســتتغري بطبيعــة الحــال عــى مــدار 
الوبــاء. مــن األهميــة بمــكأن أن تقــوم فــرق العمــل االجتماعــي الطــي بتثقيــف زمــاء 
ــاح  ــدور الواســع لدعــم العمــل االجتماعــي المت المستشــفى بشــكل اســتبايق حــول ال
للمــرىض واألرس. ســيؤدي عــدم القيــام بذلــك إىل أن يقتــر تدخــل العمــل االجتماعــي 
الطــي عــى الدعــم العمــي وتخطيــط التفريــغ. يمكــن أن يتــم التثقيــف بشــأن دور 
العمــل االجتماعــي الطــي مــع مــرىض المصابــني بالفــريوس عــرب مجموعــة متنوعــة 
مــن األســاليب، مثــل اإلنرنــت يف أو التطبيقــات المستشــفى، والتواصــل عــرب الربيــد 
اإللكــروين،( أو االتصــال بالعاملــني المتواجديــن بالمرفــق الصحــي )األجنحــة( عــرب الهاتــف. 
يجــب عــى قــادة العمــل االجتماعــي التأكــد مــن أن األخصائيــني االجتماعيــني يتواصلــون 
بشــكل اســتبايق مــع األجنحــة مــع مــرىض كوفيــد19- عــى أســاس يومــي لمراجعــة 
االحتياجــات العاطفيــة والبدنيــة والعمليــة واالجتماعيــة للمــرىض واألرس. طمــن زمــاء 
المستشــفى، بينمــا قــد يكــون الموظفــون أقــل وضوحــا، فــإن فريق العمــل االجتماعي 

الطــي متــاح كثــريا للمــرىض والعائــات والموظفــني.

     مــن أجــل الحــد مــن معــدالت أنتقــال المــرض، ســيتم نصــح األخصائيــني االجتماعيــني 
الطبيــني بممارســة التباعــد الجســدي وإجــراء أكــرب قــدر ممكــن مــن العمــل عــرب طــرق 
التواصــل األخــرى )غــري مبــارشة(. يمكــن أن يمثــل هــذا تحديــا لألخصائيــني االجتماعيــني 
الطبيــني الذيــن اعتــادوا عــى تطويــر عاقــات وجهــا لوجــه مــع المــرىض وأفــراد األرسة، 
ومــع ذلــك، مــن المهــم أن نتذكــر أننــا كمحرفــني، نحــن متخصصــون يف التواصــل عــرب 
مجموعــة متنوعــة مــن المنصــات. قــد تتعلــق بعــض أعمــال الهاتــف بالحزن أو الشــعور 
الهاتــف، خاصــة عنــد مناقشــة المشــكات  بالســوء والخســارة. يتطلــب العمــل عــرب 

العاطفيــة، أســلوبا مختلفــا للعمــل.
أعــد النظــر يف تدريبــك األســايس عــى بنــاء العاقــات ومهــارات االتصــال - اســتخدام  	

التعاطــف ومهــارات االســتماع النشــط والراحــة مــع الصمــت والتوقــف المؤقــت 
ــك  ــري ومــا إىل ذل ــق واســتخدام التفك ــكاء أو الضي ــة الب للســماح لشــخص مــا بتجرب
)Pamela Trevithick’s ‘Social Work Skills and Knowledge( مــورد ممتــاز 

ــا. لتحديــث مهــارات االتصــال، يف ضــوء الطبيعــة المتغــرية لعملن



7071

ــاك أخصائيــون اجتماعيــون يف فريقــك لديهــم خــربة كبــرية يف إدارة  	 قــد يكــون هن
المناقشــات العاطفيــة والحساســة عــرب الهاتــف، أي األخصائيــني االجتماعيــني مــن 

ــة. ــة أو خدمــات الصحــة العقلي ــة التلطيفي ذوي الخــربة يف الفجيعــة أو الرعاي
يجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني الذيــن يعملــون يف وظائــف فرديــة أو يف فــرق  	

مستشــفى صغــرية، التفكــري يف طلــب دعــم صديــق أو مرشــد مــن خــال زمائهــم 
يف فــرق المستشــفيات الكبــرية. يجــب عــى فــرق المستشــفيات الكبــرية تعيــني 

رفقــاء لــكل عامــل اجتماعــي لضمــأن إعطــاء األولويــة للرفاهيــة.
قــد يكــون األخصائيــون االجتماعيــون الطبيــون أقل ثقــة باســتخدام أدوات االتصال  	

عــرب اإلنرنــت. حــى بــدون الوصــول إىل جهــاز كمبيوتــر أو برنامــج المؤتمــرات، فــإن 
الهواتــف الذكيــة تحمــل القــدرة عــى االتصــال الفــوري عــى المســتوى األســايس. 

يتــم تشــجيع المهــارات يف تكنولوجيــا االتصــاالت.
تقييــم المخاطــر هــو جأنــب رئيــيس مــن دور العمــل االجتماعــي الــذي يحتــاج إىل  	

حمايــة ورعايــة داخــل هيــكل المشــاركة المتغــري. تقييمــات المخاطــر خاصــة بالســياق، 
وســتحتاج لك وكالــة ومنظمــة إىل تحديــد أنــواع التقييمــات الــي يجــب تحديــد 
أولوياتهــا والــي يمكــن تكييفهــا لضمــأن نتيجــة تقييــم شــاملة، حــى يف حــدود 

ــدوى. ــة الع ــري مكافح تداب
يف جميــع الســياقات، يجــب أن تكــون تقييمــات المخاطــر يف حمايــة الطفــل، وحماية  	

الكبــار، والعنــف المــزيل ذات صلــة عالميــا. إنــه أمــر حيــوي مــن داخــل بيئــة االســتجابة 
المهــارات واالســراتيجيات  تركــز شــديد ونطــور  نبقــي هــؤالء يف  ونحــن  للوبــاء، 
الــي تتكيــف مــع البيئــة مــع حمايــة فعاليــة مشــاركتنا. يجــب عــى جميــع الــوكاالت 
والمنظمــات أن تضــع أطــرا قويــا لتقييــم المخاطــر تتوســط يف تأثــري أنخفــاض 

التواصــل بــني األشــخاص.
ــز  	 ــة )حواج ــات تواصــل إضافي ــون مــن تحدي ــن يعأن ــم المــرىض الذي سيســتمر تقدي

اللغــة واإلعاقــة والضعــف اإلدرايك( ويجــب وضــع الخطــط عــى المســتوى المحــي 
لتلبيــة احتياجاتهــم.

مــن  	 يعأنــون  )الذيــن  المهمشــون  أو  للخطــر  المعرضــون  المــرىض  ســيصبح 
مــرض خطــري، ومشــالك الصحــة العقليــة، والتــرشد، وأنخفــاض مســتوى الدعــم، 
ــروري أن  ــن ال ــي. م ــام الصح ــل النظ ــر داخ ــة للخط ــر عرض ــدد( أك ــني الج والعاطل
ــا األســايس يف الدفــاع عــن  تعــرف إدارات األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني بدورن
الفئــات األكــر تهميشــا وضعفــا، وإن رفــاه الجميــع ال يــزال مصــدر قلقنــا، عــى الرغــم 

ــاء. ــط للوب مــن التخطي
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الحيــاة  مخــاوف  نفــس  كوفيــد19-  بـــ  المصابــون  المــرىض  ســيعرض       
والمخاطــر الــي يعــاين منهــا عامــة الســكان. نحــن يف وضــع فريــد يســمح لنــا 
بتميــز ودعــم احتياجــات المــرىض األكــر تهميشــا وضعفــا مــن الذيــن يعانــون 
Nich-( 19-. تتطلــب االســتجابة لتفــي األمــراض مهــارات محــددة دمــن كوفيــ
olas & Gearing 2008، Rowlands 2007(. تمامــا مثلمــا يقــوم زماؤنــا يف 
المستشــفى بمراجعــة مهاراتهــم الطبيــة ومهاراتهــم العالية لتلبيــة احتياجات 
مــرىض كوفيــد19-، وكذلــك يجــب عــى مهنــة العمــل االجتماعــي. يجــب أن يتــم 
التعلــم والقــراءة والمهــارات اإلضافيــة عــى المســتوى الفــردي واإلداري يف 

مجــاالت رئيســية مثــل:
قيادة الرعاية الصحية يف األوبئة.	 
علم األمراض.	 
التدخل يف األزمات.	 
إدارة اإلجهاد والضيق للمرىض والعائات.	 
أثر العزلة عى المرىض.	 
دعم االرتباط والتواصل بني المرىض والعائات.	 
المهارات العملية يف الحزن والعمل الفاجع.	 
معرفة اسراتيجيات الرعاية الذاتية.	 
مهارات المنارصة.	 
دعم األرس لرشح المرض لألطفال.	 
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ــرتكة يف  ــربة المش ــة والخ ــن المعرف ــع م ــق واس ــاك عم ــظ، هن ــن الح      لحس
فــرق العمــل االجتماعــي وفيمــا بينهــا. ســيتم تطويــر حزمة مــوارد ومشــاركتها 
مــن قبــل رئيــس مجموعــة األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني للتأكــد مــن أن 
التعلــم الجماعــي، والبحــث وممارســة الحكمــة مــن المستشــفيات المختلفــة 
يمكــن أن تفيــد جميــع االخصائيــني االجتماعيــني يف الممارســة العمليــة. تــم 
تحديــد ثاثــة مجــاالت رئيســية للعمــل عــى أنهــا ناشــئة يف ممارســة العمــل 

االجتماعــي الوبــايئ مــن خــال البحــث المتــاح المحــدود:
دعم المرىض وعائلة الموىت. 	
دعم أرس وأصدقاء المرىض. 	
دعم زماء المستشفى. 	

 ســيظهر المــرىض المصابــون بدرجــات متفاوتــه مــن المــرض يف البدايــة، قــد يتــم 	 
قبــول بعــض المــرىض الجيديــن نســبيا. ومــن المؤمــل حاليــا أنــه يف حالــة اســتمرار 
جهــود الحكومــة “لتســوية المنحــى”، فســيتم عــاج المــرىض المعتدلــني والمــرىض 
بشــدة يف الوضــع الحــاد. إذا زادت الزيــادة بشــكل كبــري، فمــن المرجــح أن تســتوعب 
المستشــفيات األشــخاص األكــر ســوءا فقــط. ســيؤثر الوضــع الصحــي للمــرىض 
بشــكل طبيعــي عــى عــبء عملنــا، ســواء كنــا نعمــل مبــارشة مــع المريــض، أو 

نتعامــل بشــكل أســايس مــع األرسة.
تظهــر األدبيــات )Abad et al, 2004( أن العزلــة واألنفصــال عــن األرسة يمكــن أن 	 

ــاد حــدة المــرض. يكــون تجربــة مروعــة للمــرىض واألرس. قــد يتصاعــد هــذا مــع ازدي
يــدرك األخصائيــون االجتماعيــون أهميــة العاقــات والروابــط البرشيــة. يتيــح لنــا هــذا 	 

الفهــم التعاطــف والبحــث عــن طــرق بديلــة للمــرىض وعائاتهــم للشــعور باالتصــال 
أثنــاء تمايزهــم عــن بعضهــم البعــض. هــذه ليســت مجــرد مهمــة عمليــة، أي 
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ضمــان وصــول المريــض إىل الهاتــف. وهــي تنطــوي عــى عمــل استشــاري داعــم، 
وإيجــاد طــرق مبتكــرة لمســاعدة المريــض واألرسة عــى إدارة المشــاعر الغامــرة 
ــك، ممــا يســاعد عــى اســتعادة  ــام بذل ــي قــد تكــون مرتبطــة باألنفصــال والقي ال

الشــعور بالهــدوء والتكيــف.
يمكــن لاخصائيــني االجتماعيــني العاملــني مــع االطفــال مراجعــة االبحــاث والمــوارد 	 

المتاحــة خــال أزمــة خــال أزمــة )متازمــة العــدوى التنفســية ســارس(. و مراجعــة 
األدبيــات وإقامــة اتصــاالت مــع موظفــي الرعايــة الصحيــة يف إيطاليــا للتعــرف عــى 
تجاربهــم مــن أجــل تطويــر التوجيــه. دعمــت هــذه االستشــارة اإلجــراءات الموضحــة 

يف الملحــق )أ( لدعــم المــرىض.

     أن األرس لهــا دور فعــال يف مواجهــة الوبــاء كوفيــد19-. مــن المرجــح أن 
تواجــه العائــات مجموعــة مــن العواطــف والمخــأوف أثنــاء دخــول المريــض 

بمــا يف ذلــك:
حزن األنفصال عن أحبائهم )يزيد مع األرس الذين لديهم أطفال معزولني(. 	
الخوف من تطور المرض واحتمال اإلصابة بأعضاء آخرين يف األرسة. 	
التكلفة المالية وضغط المرض. 	
يمكــن تضخيــم المواقــف الموجــودة مســبقا يف الحيــاة األرسيــة، أي المخاطــر  	

واإلدمــأن وصعوبــات العاقــات مــن خــال تشــخيص كوفيــد19-.
دعم التواصل األرسي مع األطفال. 	
يف حالة الفجيعة )موت المريض(، هناك خطر الحزن المعقد. 	

يمكــن لألخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني تشــجيع العائــات عــى اســتعادة الشــعور 	 
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ــة  ــة األزمــات مــن خــال مراجعــة اســراتيجيات التكيــف الحالي بالتــوازن والهــدوء لحال
والبديلــة برفــق، والتعــرف عــى نقــاط القــوة الحاليــة والبنــاء عليهــا. يجــب علينــا أيضــا 
إعطــاء األولويــة لدعــم أفــراد األرسة للشــعور باالتصــال بالمريــض، حــى لــو لــم يكــن 
بإمكانهــم التواجــد معهــم جســديا. )Rowlands 2007( يرجــى مراجعــة الملحــق ب 

والملحــق ج لمزيــد مــن المعلومــات.
أن 	  بوضــوح   )Gearing & Saini 2007، Rowlands 2007( األبحــاث  تظهــر 

األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني وجــدوا أن دعــم زمائهــم يف المستشــفيات 
أثبــت أنــه جــزء مهــم مــن دورهــم طــوال أزمــة )متازمــة العدوى التنفســية ســارس(. 
وقــد تــم تقييــم اســتخاص المعلومــات بشــكل رســمي وغــري رســمي، واالســتماع 
النشــط والتدخــل لدعــم عواطــف المــرىض والعائــات مــن قبــل موظفــي الرعايــة 

ــة. الصحي
إن تعزيــز رفاهيــة الموظفــني يعــزز رفاهيــة المريــض ويعــزز أداء الفريــق. مــع الزتامنــا 	 

المهــي باســتخدام مهــارات التفكــري والرعايــة الذاتيــة، فــإن األخصائيــني االجتماعيــني 
يمكــن  األدبيــات.  يف  الموصــوف  الدعــم  لتقديــم  جيــد  وضــع  يف  الطبيــني 
لألخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني توفــري دعــم االســتماع، ومشــاركة معرفتهــم 
الخاصــة بتقنيــات الرعايــة الذاتيــة مــع الزمــاء، وتطبيــع ردود فعــل الموظفــني 
وتوجيــه الموظفــني إىل الدعــم النفــيس واالجتماعــي الرســمي، برامــج مســاعدة 
الموظفــني. قــد يكــون قســم األخصــايئ االجتماعــي يف وضــع جيــد للعمــل مــع 

ــز رفــاه الموظفــني. ــة حــول تعزي أقســام الصحــة المهني
وجــدت األبحــاث أن نمــوذج التكيــف مــع اإلجهــاد كأن مفيــدا يف دعــم الموظفــني 	 

لفهــم ردود أفعالهــم الخاصــة وســاعدهم يف فهــم أن اســتجاباتهم العاطفيــة 
والجســدية للضغــوط والضغــوط الســاحقة كأنــت طبيعيــة تمامــا وليســت مرضيــة. 
 Nicholas( .وقــد أثبــت ذلــك أنــه عامــل وقــايئ يف رفــاه الموظفــني يف المســتقبل

)et al 2009
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بـــ كوفيــد19- مؤلمــة       قــد تكــون متطلبــات العــاج والعــزل المرتبطــة 
للمــرىض وأولئــك الذيــن يحبونهــم. يمكــن لألخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني 
ــاعر  ــع مش ــل م ــى التعام ــاعدتهم ع ــرىض ومس ــارش للم ــم المب ــم الدع تقدي

العزلــة والضيــق :
ــرىض. 	  ــى الم ــي ع ــر الصح ــة والحج ــري العزل ــول تأث ــات ح ــع األدبي ــم أن تراج ــن المه م

ــي قــد يعــأين منهــا  ســيعطيك هــذا منظــورا مســتنريا حــول نطــاق العواطــف ال
ــات  ــون األطفــال إىل العمــل مــع العائ ــون االجتماعي المريــض. ســيحتاج األخصائي

ــك. ــي تنشــأ بعــد ذل ــدة ال ــا الفري حــول القضاي
إذا كان المريــض يعــاين مــن صعوبــات يف التواصــل، بســبب الخــرف، أو الســكتة 	 

الدماغيــة، ومــا إىل ذلــك، فقــد يكــون مــن المســتحيل عليــك التحــدث معهــم عــرب 
الهاتــف. يمكنــك التأكــد مــن أن األرسة لديهــا حــق الوصــول إىل نمــاذج المستشــفى 
نمــاذج  توفــر  المستشــفى.  موظفــي  إىل  تقديمهــا  ذلــك  بعــد  تمكنهــم  الــي 
المستشــفى معلومــات موجــزة ومهمــة عــن المريــض حــى يتــم دعــم موظفــي 
المستشــفى لفهمهــم والتواصــل معهــم. هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن نمــاذج 
ــة. ــد اإللكــروين إىل أفــراد العائل ــك تكييفهــا وإرســالها بالربي ــي يمكن المستشــفيات ال

قــد يعــأين المــرىض مــن الفئــات الغــري محصنــة، مثــل أولئــك الذيــن ال مــأوى لهــم، 	 
مــن صعوبــات يف الصحــة العقليــة، واألجأنــب، ومــا إىل ذلــك، مســتويات منخفضــة 
جــدا مــن الدعــم وقــد يحتاجــون إىل دعــم مكثــف. بالنســبة للمــرىض الذيــن ليــس 
لديهــم عائلــة أو دعــم، قــد يكــون األخصــايئ االجتماعــي هــو الداعــم الرئيــيس طوال 

فــرة تنويمهــم.
قد يحتاج اآلباء إىل دعم لرشح مرضهم ألطفالهم.	 
عــى الرغــم مــن ســوء الصحــة، قــد ال يــزال لــدى المريــض مخــاوف عمليــة أو مخاطر 	 

يف حياتــه وعاقاتــه، ممــا قــد يزيــد مــن مرضــه. كمــا هــو الحــال دائمــا عنــد العمــل 
ــني بأمــراض خطــرية، مــن المهــم أن تســأل المريــض عــن  مــع األشــخاص المصاب

همومهــم ومخأوفهــم األساســية وأن تخطــط لتدخلــك وفقــا لذلــك.
تبقــى المنــارصة جــزءا أساســيا مــن دور العمــل االجتماعــي. قــد يشــعر المريــض 	 
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تعزيــز  مواصلــة  الطبيــني  االجتماعيــني  األخصائيــني  عــى  يجــب  الشــديد.  بالعجــز 
القيــم األساســية لمهنتنــا ودعــم حــق المريــض يف الحصــول عــى المعلومــات 
واالعتقــاد بأنفســهم قــدر اإلمــكأن. يجــب عــى األخصائيــني االجتماعيــني الطبيــني 
واألرس وموظفــي الرعايــة الصحيــة االســتمرار يف تحديــد أولويــات رغبــات المريــض 

يف تخطيــط الرعايــة.
قــد يكــون لــدى المريــض مخــاوف بشــأن وفاتــه. قــد يجــد أفــراد األرسة صعوبــة يف 	 

مناقشــة هــذه المخــاوف. وفــر مســاحة للمريــض لمناقشــة هــذه المخــاوف. قــد 
يرغبــون يف معرفــة المزيــد عــن توقعاتهــم، وقــد يرغبــون يف مناقشــة المخــاوف 
مــع العائلــة ولكنهــم يكافحــون مــن أجــل القيــام بذلــك. وبالمثــل، قــد ال يرغبــون يف 
معرفــة أكــر مــن خطــة العــاج لهــذا اليــوم. اســتفد مــن خــربة زمائــك يف الرعايــة 
التلطيفيــة إذا كان هــذا العمــل جديــًدا بالنســبة لــك بحيــث يمكنــك استكشــاف هــذه 

المشــكات بحساســية مــع المريــض.
دعــم المريــض يف االتصــال بالعائلــة واألصدقــاء عــرب الهاتــف. قــد يعــاين المــرىض 	 

ــا، أي وقــت الوجــه وقــد يحتاجــون  األكــرب ســنا أو الضعفــاء مــن جوانــب التكنولوجي
إىل بعــض المســاعدة يف بــدء االتصــال. إذا علمــت أن هــذه مشــكلة، يرجــى ذكرهــا 

للموظفــني.
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ــون يف االســتفادة مــن الدعــم المعنــوي مــن خــال 	  قــد يرغــب المــرىض المعزول
خدمــة رعايــة المستشــفيات. اســأل المــرىض عمــا إذا كانــوا ســيجدون ذلــك مفيــدا. 
الوطنيــة.  أو  المحليــة  اإلذاعــة  خــال  الدينيــة متاحــة مــن  الخدمــات  تكــون  قــد 

.Hospital Chaplaincy استكشــف هــذا الخيــار مــع فريــق
مــن الشــائع جــدا أن يعــاين المريــض المعــزول مــن الخــوف والقلــق واإلحبــاط 	 

وضعــف المــزاج. غالبــا مــا يحجــم المــرىض عــن تحميــل أفــراد األرسة أو األصدقــاء 
بــأن هــذه مشــاعر طبيعيــة جــدا، وقــدم الدعــم  مخاوفهــم. طمــن المريــض 
ــم. تتضمــن تقنيــات إدارة الشــدة مشــاركة المشــاعر مــع  حــول اســراتيجيات التأقل
ــة، أو  األخصائيــني االجتماعيــني، مــع مراعــاة مــن هــو أفضــل شــخص داخــل العائل
األصدقــاء الذيــن قــد يثقــون بهــم، واالحتفــاظ بدفــر عــن أفكارهــم ومشــاعرهم، 
والممارســات المعنويــة أو الدينيــة، وقــراءة أو االســتماع إىل محتــوى الذهــن )متاح 
مجأنــا عــى يوتيــوب أو مــن خــال بعــض التطبيقــات(، وتماريــن التأمــل واالســرخاء، 
ومــا إىل ذلــك قــد يكــون لديــك تدابــري إضافيــة الستكشــافها. تأكــد مــن أنــك تتجنــب 
تقديــم المشــورة، بــل استكشــف بــدال مــن ذلــك كيــف يتعامــل المــرىض عــادة مــع 
الشــدائد وتحقــق معهــم مــن االقراحــات الــي قــد يرغبــون أو ال يرغبــون يف تجربتهــا.
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التـــدخـل فـي األزمــــة

ــة هــو إعــراف  ــة الخدمــة االجتماعي ــي تقــوم عليهــا مهن      مــن أهــم األســس ال
الهيئــة الطبيــة بأهميــة جهودهــا المهنيــة وذلــك جــزء مــن االعــراف المجتمعــي 

ــة بصفــة خاصــة. ــة الطبي ــة الخدمــة االجتماعي لمهن

     وقــد تطــورت مهنــة الخدمــة االجتماعيــة وتطــور معهــا نظــرة المجتمــع إليهــا، 
ــع المجــاالت المختلفــة ومنهــا المجــال  ــة اإلنســأنية جمي ــت هــذه المهن كمــا دخل

الطــي..

     إن المؤسســة الطبيــة الــي تــدرك أهميــة الجهود المهنية لاخصايئ االجتماعي، 
وتعــرف بمــدى قدرتــه عــى مســاعدة المؤسســة يف تحقيــق أهدافهــا العاجيــة، 
ــة  ــك تحقــق األهــداف العاجي ــات والدعــم ألنجــاح دوره؛ وهــي بذل وتوفــر اإلمكأني
الطبيــة واألهــداف االجتماعيــة والنفســية وكاهمــا ال يقــل أهميــة عــن اآلخــر 

بالنســبة لمســاعدة المــرىض..

     مــا نــراه مــن جهــود وتضحيــات يقــوم بهــا األخصائيــون االجتماعيــون يف جائحــة 
المنظومــة  يف  أســايس  ركــن  االجتماعــي  االخصــايئ  أن  للجميــع  يثبــت  كورونــا 

الصحيــة.

     المــرض أحــد المشــكات الــي تعطــل األداء الوظيفــي للمريــض يف مجتمعــه، 
وللعوامــل االجتماعيــة أثــر ونتيجــة تجتمــع مــع العوامــل العضويــة لتدعــم المرض 

وتمنــع المريــض مــن أداء أدواره بشــكل طبيعــي..
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     أدوار األخصائيــني االجتماعيــني كانــت يف عــدة جبهــات لمحاربــة هــذا الفايــروس، 
كانــت مهامهــم عظيمــة وكبــرية ومؤثــرة تمثلــت بربامــج عاجيــة وبرامــج تثقيفيــة 
وبرامــج وقائيــة، لك هــذا وأكــر ليثبتــوا للجميــع الحاجــة لهــذه المهنــة اإلنســانية 
ــاء العــاج  ــه أثن ــل مرضــه لدعمــه وتثقيفــه، ومــن ل ــض قب الســامية؛ فمــن للمري
ــي يعــود  ــه بعــد خروجــه مــن المستشــفى ل ــه، ومــن ل لمســاندته والتخفيــف علي

لممارســة أدواره وإلندماجــه يف المجتمــع ســوى االخصــايئ االجتماعــي..

تحية لمن خدم الخدمة االجتماعية..

أ/ عـــادل بن مســـــفر بن ثقـــــــفان

مدير إدارة الخدمة االجتماعية الطبية

مستشفى الملك فهد الجامعي بالخرب

أخصايئ اجتماعي أول
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هنالـــك العديـــد مـــن الخطـــط والطـــرق للتدخـــل المهـــي لألخصـــايئ 
كالتـــايل:  ، االجتماعـــي 

 
كون التدخل المهي أكر نجاحاً إذا بدأ مع ظهور األزمة. 	
االســتعأنة بفريــق عمــل للتدخــل مــع األزمــات يضــم عــدد مــن الُمختصــني  	

)الطبيب البـــرشي، الطبيـــب النفـيس، األخـــصايئ االجتماعي، األخصايئ النفيس، 
الممــرض(.

يعتــرب التدخــل المهــي يف األزمــة مــن أنــواع العــاج القصــري األمــد لذلــك يجــب  	
أن يحتــوي عــى عـــدد مــن المقابــات تصــل يف المتوســط إىل )6( مقابــات 
ــني المقابــات الســتيعاب أكــرب عــدد مــن  مــع مراعــاة تقصــري الفــرة الزمنيــة بـ

العمــاء.
ــًا إىل  	 ــة وأقــل مي ــة وتبعي ــر اعتماديـ ــون أكثـ إن العمــاء يف فــرة األزمــة  يكون

االســتقال وتلــك ســمة ال خــوف منهــا ألنهــا تتضاءل تـــدريجياً مـــع نجـــاح التدخل 
يف تحقيــق أهدافــه.

التدخل المهين للخدمة 

االجتماعية يف مواجهة أزمة 

: ) 19-COVID (  فايروس
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أهداف التدخل من قبل 

الخدمة االجتماعية يف 

التعامل مع أزمة فايروس  

:)19-COVID(

الهــدف العأجــل المؤقــت : وهــو الوصــول بالعميــل إىل النقطــة الــي  يتصــف  	
الموقــف، ويمكــن تحقيــق هــذا  الســليم والتعامــل الصحيــح مــع  بالتفكــري  بهــا 

الهــدف كالتــايل :
جرعات خاطفة من التعاطف والواقعية بهدف تكوين العاقات المهنية. 	
دراسة سطحية للظروف المحيطة باألزمة وتقليل التوترات الي تصاحب األزمة. 	
مساعدة العميل عى التفكيـر الـسليم والتعامل الصحيح مع الموقف. 	

الهــدف النهــايئ : عنــد تحقيــق الهــدف المؤقــت و يســرد العميــل توازنــه بعــض 
الــيء وتضعــف مشــاعره الســلبية تجــاه أزمــة فايــروس  )COVID-19( ويصبــح أكــر 
ــسعي األخصــايئ االجتماعــي إىل  ــا يـ ــف، هنـ ــة وكفــاءًة يف التعامــل مــع الموقـ فاعلي
تحقيــق الهــدف النهــايئ مــن التدخــل المهــي الــذي يختلــف مــن حالــة إلـــى أخــرى وذلــك 
يف ضوء المرحلـــة التـــي وصـــلت إليهـــا  األزمة وشخـــصية العميـــل. ويمكن تحقيق هذا 

الهــدف كالتــايل :
التعمــق يف دراســة أزمــة فايــروس  )COVID-19(ومــا يصاحبهــا مــن ُمســتجدات  	

بنــاًء عــى المصــادر الرســمية  والتوصــل إىل ُعمــق التشــخيص.
إيجاد اإليجابية لدي العميل من أجل تحمل المسئولية فـي مواجهـة األزمة. 	
توزيــع المســئوليات بــني أفــراد األرسة الواحــدة بطريقــة تكفــل تعريــف لك منهــم  	

بـــدوره الـــذي يمكــن مــن خالــه أن يواجــه األزمــة.
المــــــــــراجــع : 

ســليمأن، حســني)2019م(.دور مؤسســات الخدمــة االجتماعيــة يف إدارة األزمــات يف 
الســودأن. رســالة دكتــوراه، جامعــة الســودأن للعلــوم والتكنولوجيــا، الســودأن.
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أبرز الُمبادرات االجتماعية يف 

) 19-covid( أزمة

1 - مبادرة “مجتمع واعي” :
     أطلقتهــاً وزارة المــوارد البرشيــة والتنميــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع وزارة الصحة 
ومــع مجلــس الجمعيــات األهليــة، وبتمويــل ورشاكــة مجتمعيــة مــن الهيئــة العامة 
لألوقــاف ومؤسســة ســليمان بــن عبدالعزيــز الراجحــي الخرييــة، ونفــذت عــدداً مــن 
ــاء المنطقــة والمقيمــني عــن فــريوس  ــة والتثقيــف الصحــي ألبن الربامــج التوعوي

كورونــا المســتجد.
     كمــا وزعــت حقائــب وقائيــة تحتــوي عــى أدوات التعقيــم والنظافــة والوقاية من 
الفــريوس، ودربــت وأهلــت عــدداً مــن الممارســني الصحيــني عــن طريــق الجمعيــات 

الصحيــة المتخصصة .
رابط المبادرة :

https://mlsd.gov.sa/ar/news/-وزارة-الموارد-البرشية-والتنمية-االجتماعية
تطلق-حملة-مجتمع-واعي-للتوعية-بـ-كورونا

2 - حملة “خــري الشــرقيــة” : 
     تهــدف إىل تقديــم المســاعدة للفئــات األكــر تــررًا مــن جائحــة كورونــا، وأصحــاب 

المهــن المتعطلــني عــن العمــل، والعمالــة المتررة.
https://www.spa.gov.sa/2074587

3 - مبادرة التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة :
     تقديــم الدعــم النفــيس واالجتماعــي والطي للمرىض المعزولني أو المحجورين 

covid_19 وذويهم بســبب جائحة كورونا الُمستجد
والتطوع يف برامج متنوعة حسب احتياجات لك منطقة ..

https://volunteer.srca.org.sa/#!/home
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الخــــــــاتمـــــــــة

لألخصائيــني  المســتجد  كورونــا  فايــروس  مواجهــة  آليــات  حــول  لدليلنــا  وختامــا       
االجتماعيــني، والــذي دفعنــا ابتــداًء للعمــل عليــه هــو أن يكــون مــن العلــم النافــع الــذي 
ُ الَِّذيــَن آَمُنــوا ِمنُكــْم  يرتفــع بــه المســلم يف الدنيــا واآلخــرة، لقولــه تعــإىل: )َيْرَفــِع هللاَّ
َوالَِّذيــَن أُوُتــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت( ثــم أن يكــون جــزء مــن واجبنــا الوطــي كمتخصصــني يف 
الخدمــة االجتماعيــة أخذنــا عــى عاتقنــا المســاهمة يف بنــاء المجتمــع والحفــاظ عــى 

تماســكه ورفاهيتــه.

     وألن أي عمــل يتســع نطاقــه الجغــرايف ليشــمل الوطــن بأكملــه ويف ظــرف مماثــل، 
أن  إال  المعلومــات،  بعــض  جمــع  يف  والعقبــات  الصعوبــات  بعــض  واجهنــا  فقــد 
بالدليــل  الــي شــاركت  ـ  المملكــة  تعــاون األخصائيــني االجتماعيــني يف مستشــفيات 
ــت عوامــل مســاعدة لإلنجــاز، ولعــل  ــك وجــود وســائل التواصــل االجتماعــي كان ـ وكذل
أكــرب حافــز ومســاعد لنــا كان الدعــم الامحــدود مــن إدارة الخدمــة االجتماعيــة الطبيــة 

ــرب. ــي بالخ ــد الجامع ــك فه ــفى المل بمستش

المملكــة  االجتماعيــة بمستشــفيات  الخدمــة  إدارات وأقســام  تمــز  رأينــا       وكمــا 
ــل  ــن نافســوا ب والمهنيــة العاليــة لألخصائيــني االجتماعيــني للتعامــل مــع األزمــة والذي
تفوقــوا يف كثــري مــن الجوانــب عــى نظرائهــم يف دول العالــم، ومــاكان هــذا ليتــم لــوال 

ــا الرشــيدة. ــم دعــم حكومتن فضــل مــن هللا ث

     نأمــل مســتقبا أن يكــون لألخصائيــني االجتماعيــني تمثيــل و دور أكــرب يف المركــز 
الوطــي لألزمــات والكــوارث فالخدمــة االجتماعيــة مهنــة إحرافيــة تقــوم بــأدوار عظيمة 

يف التخطيــط والتنســيق والمســاعدة يف األزمــات.

حفظ هللا الجميع وأدام علينا نعمة األمن واألمان.
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