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 ..إضاءات ..

فكرة البداية
مرضى تتكرر زيارتهم للطبيب وال يكفي أخذ العالج لمداواتهم ،نساء يتعررضرن
للعنف ،أطفال يتعرضون لإلساءة ،مرضى أضر بهم القلق والضرطرط الرنرفرسري،
أمراض مرتبطة بالوضع االقتصادي واالعاقة وكبار السن .
أحيانا يتردد على المراكز الصحية أشخاص ليسوا مرضى باألساس ولكنرهرم ال
يستطيعون التكيف مع متطيرات الحياة ومسؤوليتها ومن هنا بردأ الرترفركريرر فري
شخص مهني قادر على تقديم المشورة والدعم والتوجيه واإلرشاد ،لينضم الى
فريق العمل بالمراكز الصحية .
على محمل الجد حمل المسئولون في الوزارة الفكرة وبعد الردراسرة و تشركريرل
فريق متكامل في ادارة المراكز الصحية لرترنرفريرذهرا ترم انشراء وحردة الربرحرث
االجتماعي التابعة إلدارة الموارد البشرية.
وفعال بدأت أول باحثة اجتماعية العمل في العام  ،4111وها نرحرن برعرد 11
عاما ً نجد في كل مركز صحي باحثة اجتماعية تعمل جنبا ً الى جنب مرع فرريرق
العمل بالمركز الصحي ،تقدم الخدمات االجرترمراعريرة والرنرفرسريرة الرمرترخرصرصرة
لمختلف الفئات العمرية والمجتمعية.
وال يقتصر عملها في إطار المركز الصحي على استقبال المراجعريرن ،برل أنرهرا
تعمل بجد على تحقيق أهداف القسم من خالل مجموعة من البرامج (التدريبريرة
والتوعوية واالعالمية) المتخصصة بالتنسيق مع كافة األقسام و الرمرؤسرسرات
الرسمية و األهلية المعنية بالخدمات االجتماعية والنفسية.
وما هذه النشرة التي بين أيديكم اال فكرة مرن بريرن الربررامرج الرهرادفرة الرتري
يحملها قسم الخدمات االجتماعية والتي تركرز عرلرى الرمروورفريرن والرمروورفرات
بالمراكز الصحية ،بهدف تقديم المعلومات المرتبطة بالعمل والصحة الرنرفرسريرة
والمهنية  ..حيث يسرنا إصردار هرذه الرنرشررة الردوريرة لرنرضرع بريرن أيرديركرم
مواضيع تساعد في تحقيق الرضا الذاتي والتكيف مع العمل وترحرسريرن مرهرارة
إدارة الوقت.
فكرنا بكم وألجلكم حملنا الرسالة ونتمنى أن تصلكم مع المحبة ...
رملة جمعة  -باحثة اجتماعية بمركز بنك البحرين الوطني الصحي بالحد
مع تحيات  :فريق اإلصدارات بقسم البحث االجتماعي

قسم البحث االجتماعي
الخدمات


اإلرشاد األسري



المشورة الزوجية



المساعدة العينية



الوحدة المتنقلة

األهداف


تعزيز االستقرار األسري
واالجترمراعري والرنرفرسري
ألفراد المجتمع.



رفررع مسررترروي الرروعرري
االجتماعي والنفسي لدي
فئات المجتمع المختلفة.

