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ნა წი ლი 1: 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის

სის ტე მა ში: რო ლი და ფუნ ქ ცი ე ბი

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშისოციალური

მუშაობისმოკლეისტორიამნიშვნელოვანითარიღები,

ადამიანები,განვითარებისნიშანსვეტები.

დღესდღეობითსამედიცინოსოციალურიმუშაობაარისსოციალუ

რი მუშაობის ერთერთი სპეციალიზებული სახე და ჯანმრთელობის

დაცვის გუნდის საქმიანობის განუყოფელი ნაწილი. სოციალური მუ

შაობისამსპეციალიზაციამდიდიგზაგანვლომსოფლიოში,ვიდრე

განვითარებისდღევანდელდონესმიაღწევდა.

მე19საუკუნეშიგანვითარდასამედიცინოტექნოლოგიები.მიკ

როორგანიზმებისთეორიამდაორგანოებზეფოკუსირებულმამედი

ცინამსრულიადშეცვალადაავადებათამკურნალობისფორმები.მე

დიცინაგახდაუფროსპეციალიზებულიდაინსტიტუციურიფორმატის

სამუშაო.

ინდუსტრიულმა რევოლუციამ განაპირობა დიდი ქალაქებისა და

სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის ზრდა. სიღარიბე და არაჰი

გიენურისაცხოვრებელიპირობებიკიხელსუწყობდაავადობისადა

სამედიცინომომსახურებისმაძიებელთარაოდენობისმატებასუფასო

ჰოსპიტალებსადაკლინიკებში.უფროდაუფრომეტიადამიანიმკურ

ნალობდასახლიდანშორს,საავადმყოფოებში,სადაცმათთანიყვნენ

სხვადასხვა სპეციალიზაციის ექიმები. სახლიდან მოშორებულმა და

მისგან განსხვავებულმა გარემომ გამოიწვია დამატებითი პრობლე

მები.ექიმებისუმეტესობაპაციენტსხედავდამცირეხნითდანაკლე

ბადიცნობდამისპიროვნებას,მისგარემომცველსიტუაციას.ამსა

ჭიროებისგაცნობიერებამსამედიცინომომსახურებამიიყვანაახალი

პროფესიული როლის ჩამოყალიბებამდე, რომელიც შეისწავლიდა

ადამიანის ფსიქოლოგიურ, კულტურულ, სოციალურ, საცხოვრებელ

და სხვაფაქტორებს მისი გამოჯანმრთელების მიზნით. სამედიცინო

სოციალურიმუშაობასწორედამროლითშევიდაპირველადჰოსპი

ტალებსადაკლინიკებში.

1885 წელს ინგლისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჰოსპიტალ

შიპირველადგააცნობიერესსოციალურიმუშაკისროლი,როდესაც

ნახეს, რომ მკურნალობის შემდეგ სახლში გაწერილი პაციენტები

საცხოვრებელ პირობებში დაბრუნებისას და სოციალურეკონომი

კურიპრობლემებისგამოისევხვდებოდნენჰოსპიტალში.უნდაყო

ფილიყოვინმე,ვინცამპრობლემებისმოგვარებაშიდაეხმარებოდა

მათ.

პირველი სამედიცინო სოციალური მუშაკები ინგლისში ჰოსპიტა

ლური შემწეები იყვნენ (HOSPITAL ALMONERS), რომლებიც მუ

შაობდნენ სამედიცინო დაწესებულებებში. 1895 წელს ლონდონის

უფასოსამეფოჰოსპიტალიპირველიიყო,ვინცჰოსპიტალურიშემწე

დაიქირავა _ მერი სტუარტი (MARY STEWART). მისი მოვალეობა

იყოპაციენტებისმდგომარეობისშეფასება,დადგენაიმისა,რამდე

ნადერგებოდათმათუფასომკურნალობა.მერისსაქმიანობამალე

ვე გაფართოვდა და მოიცვა სხვა სოციალური პროგრამები. 1905

წლიდანკისხვასაავადმყოფოებშიცგაჩნდამსგავსითანამდებობები.

ამავედროსშეიქმნაჰოსპიტალურშემწეთასაბჭოახალიპროფესიის

მეთვალყურეობისთვის (GEHLERT, 2006).

რენესანდმადაალეხანდროდელრიომ1877წელსდააარსეს

საერთაშორისოჰოსპიტალურიასოციაცია,ფსიქიკურიჯანმრთელო

ბისსაერთაშორისოკომიტეტი.რენესანდიამავედროსიყოჯანდაც

ვისმსოფლიოორგანიზაციისერთ–ერთიფუძემდებელი,ექსპერტთა

კომიტეტისთავჯდომარე.

1945წელს,ბრიტანეთშიშეიქმნაშემწეთაინსტიტუტი.1964წელს

იგიოფიციალურადგადაკეთდასამედიცინოსოციალურმუშაკთაინს

ტიტუტად,რომელმაცდიდიროლიითამაშა1970წელსბრიტანეთის
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სოციალურმუშაკთაასოციაციისშექმნაში,როგორცერთერთმადამ

ფუძნებელმაორგანიზაციამ.

აშშშისოციალურიმუშაობისპრაქტიკამე20საუკუნისდასაწყი

სამდეძირითადადთემშისაქმიანობასუკავშირედებოდა.მე19სა

უკუნისდასაწყისიდანსოციალურიმუშაკებისხვადასხვაორგანიზაცი

აში სხვა პროფესიონალებთან ერთად მუშაობდნენ ჯანმრთელობის

დაცვისისეთაქტუალურსაკითხებზე,როგორიციყოტუბერკულოზი,

ჩვილთა სიკვდილობა, სიფილისი, პოლიომიელიტიდა ქორწინების

გარეშეორსულობა(NACMAN, 1977).ლილიანუოლდი(1867–

1940)აშშშიიყოვიზიტორიძიძადასოციალურიმუშაკიღარიბოჯა

ხებში.

ზოგიერთმაექიმმაქალმამნიშვნელოვანიროლიითამაშასამედი

ცინოდაწესებულებებში სოციალური მომსახურების განვითარებაში.

ელიზაბეთბლექველმა(ELIZABETHBLACKWELL)შექმნაამბულა

ტორია,რომელიცშემდეგჩამოყალიბდანიუიორკისლაზარეთადქა

ლებისადაბავშვებისთვის.1866წელსკირებეკაქოლი(REBECCA 

COLE)აფროამერიკელიექიმიგახდაე.წ.სანიტარულივიზიტორი.

1893წელსჯეინადამსმა(JANE ADDAMS)შექმნასამედიცინოამბუ

ლატორია„ნაჭუჭისსახლში“(ჰალჰაუსში).

სოციალურიმუშაკებიარდაიშვებოდნენსაავადმყოფოებშიმე20

საუკუნისდასაწყისამდეგარდარამდენიმეშემთხვევისა.ასეთიშემთხ

ვევამოხდა1891წელს,როდესაცნიუიორკშიმოწყალებისსახლი

გარდაქმნეს ქალაქის საავადმყოფოდ. 1900 წელს საავადმყოფოს

გარე დახმარების განყოფილების დირექტორი უილიამ კერი, ცდი

ლობდა,ქრონიკულიდაავადებისმქონეთუუსახლკაროპაციენტებს

დროულად დაეტოვებინათ საავადმყოფო და გაეთავისუფლებინათ

პალატები, რათა იმ ადამიანებს დახმარებოდნენ, რომლებსაც ჯერ

გადაუდებელიმკურნალობაარჰქონდათგავლილი(ROSS, 1995).

ისევეროგორცინგლისში,ამერიკაშიცპირველისოციალურიმუ

შაობა სამედიცინო სფეროში საავადმყოფოს ტიპის დაწესებულებას

უკავშირდება  1905 წელს  ექიმმა რიჩარდ კაბომ (RICHARD C. 

CABOT) მედდა გარნეტ პელტონი (GARNET I. PELTON) დანიშნა

სოციალურ მუშაკად მასაჩუსეტსის ზოგადი პროფილის საავადმყო

ფოსშინაგანსნეულებათაკლინიკაში(CANNON, 1923).ორიწლის

შემდეგ სოციალური მუშაკის მომსახურებადაინერგა იმავე საავად

მყოფოსნევროლოგიურ  კლინიკაში. ხშირადამ მოვლენასფსიქი

კურ ჯანმრთელობაში სოციალური მუშაობის საწყისად ასახელებენ

(STUART, 1997). 

იდაქენონის(1923)თანახმად,რომელმაცდიდწარმატებასმი

აღწიადაჰოსპიტალურისოციალურიმუშაობისპიონერადარისაღი

არებული,სოციალურიმუშაობისდაბადებასაავადმყოფოებშიუშუა

ლოდუკავშირდებაადამიანისჯანმრთელობაზეზრუნვისფორმატის

ცვლილებას.კერძოდ,ექიმებიდიაგნოსტიკისადამკურნალობისთვის

ახლაუკვესაავადმყოფოებშიელოდებოდნენპაციენტებსდანაკლე

ბადდადიოდნენმათსაცხოვრებელსახლებში.ამცვლილებისშედე

გად, ქენონისთქმით, ექიმისთვალსაწიერი შეიზღუდა,რადგან მას

აღარ ჰქონდა შესაძლებლობა პაციენტის საცხოვრებელ გარემოს,

სამუშაო ადგილსათუ სხვა ცხოვრებისეულ პირობებსდაკვირვებო

და. აქედანგამომდინარე, ექიმის ყურადღება მიმართულიიყო, ძი

რითადად,ფიზიკურჯანმრთელობაზე(COWLES, 1990).ამხარვე

ზისგამოსწორებაპაციენტისფიზიკურიგარემოს,ფსიქოლოგიური

დასოციალურიფაქტორებისშესახებექიმისინფორმირებასაკუთარ

თავზეაიღესსწორედიმდროინდელმასოციალურმამუშაკებმა,რაც

ჰოსპიტალური სოციალური მუშაობის მაშინდელ კონცეფციად იქცა.

რიჩარდკაბოსოციალურმუშაობასხედავდაროგორცშესაძლებლო

ბას,დაესვა ექიმს უფრო ზუსტიდიაგნოზიდა  უფრო სწრაფადდა

ეფექტურადემკურნალა.

1928წელსრიჩარდკაბომმოხსენებაში„ჰოსპიტალურიდაამ

ბულატორიულისოციალურიმუშაობა“,რომელიცმანწარმოადგინა

სოციალურიმუშაობისსაერთაშორისოკონფერენციაზეპარიზში,გა

ნაცხადა,რომსოციალურიმუშაკისმთავარიმიზანიარისდაავადე

ბისფსიქოსოციალურიფაქტორებისშესახებექიმებისადაექთნების

განათლება.
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თურიჩარდკაბოსათვისსოციალურიმუშაკიიყომხოლოდექიმის

დამხმარერგოლი,იდაქენონიამსამუშაოსუფროსიღრმისეულად

ხედავდა.ისამბობდა,რომსოციალურიმუშაკისმოვალეობააპაცი

ენტისგარემოშიდამისფსიქიკაშიმოხსნასისბარიერი,რომელიც

გამოჯანმრთელებაშიუშლისხელს(Cannon,1923).ესმოსაზრება

ძალიანჰგავსჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშისოციალურიმუშაო

ბისდღევანდელხედვას.დღესმიიჩნევენ,რომსოციალურიმუშაკი

აქტიურროლსთამაშობსპაციენტისფსიქოსოციალურრეაბილიტაცი

აში,განათლებაში,მკურნალობისრეჟიმისდაცვაში,რესურსების/ჯან

მრთელობისდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ

ყოფაში,მკურნალობისადარეაბილიტაციისდროსოჯახისადათემის

მხარდაჭერაშიდაა.შ.

1918 წელს შეიქმნა ამერიკის სამედიცინო სოციალურ მუშაკთა

ასოციაცია(AAMSW),რომლისძირითადიმიზანიიყოდახმარებო

დადაგაეძლიერებინაახალფეხადგმულიჰოსპიტალურისოციალური

მუშაობა.ასოციაციამჩაატარაისპრაქტიკულიკვლევები,რომელსაც

მოგვიანებითდაეფუძნაცოდნადასტანდარტისამედიცინოსოციალუ

რიმუშაობისსფეროში(Ross,1995).

მე20საუკუნისოციანწლებშიამერიკისჰოსპიტალთაასოციაციამ

(AHA) პირველად გაუსვა ოფიციალურად ხაზი სამეციდინო სოცია

ლურიმუშაობისცალკეგამოყოფისმნიშვნელოვნებას.ამდროისთ

ვისსოციალურისამუშაოსგანყოფილებაუკვე300საავადმყოფოში

იყოშექმნილი.1930იანწლებშიკიესრიცხვი1000მდეგაიზარდა.

1946წელსამერიკისსამედიცინოსოციალურმუშაკთაასოციაციაში

2095სოციალურიმუშაკიიყოგაწევრებული.

1948 წლის შემდეგ, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ

ჯანმრთელობა განმარტა ყოვლისმომცველი (ჰოლისტური) ხედვი

დან გამომდინარე, როგორც ფიზიკური, მენტალური და სოციალუ

რი კეთილდღეობის მდგომარეობა,და არა მხოლოდდაავადებისა

ან/დაფიზიკური პრობლემების არარსებობა, სოციალური მუშაობის

როლიუფრონათელიგახდა.დღესსოციალურიმუშაკებისხვაპრო

ფესიონალებთან ერთად აქტიურადარიან ჩართულნიდაავადებათა

პრევენციის,ადრეულიგამოვლენის,მკურნალობისრეჟიმისდაცვის,

პაციენტზეზრუნვის,მისირეაბილიტაციის,მკურნალობაზედარესურ

სებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისა და სხვა მნიშვნელოვან

პროცესებში.

ეტაპი 

1 საავადმყოფოებიდანგაწერილმენტალურიჯანმრთელობისპრობ

ლემისმქონეპაციენტზე ზრუნვისაუცილებლობისგაცნობიერება

დასახლშივიზიტორებისდანიშვნა,რათათავიდანაეცილებინათ

პრობლემისშემდგომიგამწვავება.

2 ჰოსპიტალურშემწექალთადანიშვნათანამდებობებზეინგლისი

ში;

3 პაციენტისსახლშიექთნისვიზიტისპრაქტიკისდანერგვა

4 სოციალურ სააგენტოებში სამედიცინო პროფესიის სტუდენტების

სწავლება

5 1905 წელს მასაჩუსეტსის ჰოსპიტალში სამედიცინო სოციალური

მუშაობისდეპარტამენტისშექმნა

6 1918წელსამერიკისსამედიცინოსოციალურმუშაკთაასოციაციის

(AAMSW)შექმნა

7 სამედიცინოსოციალურმუშაკთაასოციაციისმონაწილეობითამე

რიკისსოციალურმუშაკთანაციონალურიასოციაციისშექმნა1955

წელს.

უნდაითქვას,რომ,სამწუხაროდ,საქართველოშიჯანმრთელობის

დაცვისსფეროშისოციალურიმუშაკებიმხოლოდრამდენიმემიმარ

თულებას(მაგ.ნივთიერებებზედამოკიდებულება,ფსიქიკურიჯანმ

რთელობა)ემსახურებიანდაესსამუშაოცეპიზოდურიხასიათისადა

არასაკმარისია.შესაბამისად,სახელმძღვანელოშიძირითადადამე

რიკისადასხვაქვეყნებისმაგალითებსმოვიყვანთ.
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თე ო რი უ ლი პერ ს პექ ტი ვა

ჯანმრთელობისდეტერმინანტები 

არსებობს ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავს ადამიანების

ჯანმრთელობისმდგომარეობას.ესფაქტორებიჯანმრთელობისდე

ტერმინანტებისსახელითააცნობილი.ჯანდაცვისმსოფლიოორგა

ნიზაციაჯანმრთელობისდეტერმინანტებსაერთიანებსსამძირითად

ჯგუფად: სოციალურიდა ეკონომიკური გარემო,ფიზიკური გარემო

და ადამიანის ინდივიდუალური მახასიათებლები და ქცევა. ყველა

მათგანზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს საჯარო პოლიტიკის

სხვადასხვა სფერო, ასევე ბიზნესი და არასამთავრობო სექტორის

პროგრამები. სამივე სექტორი გეგმავსდა ახორციელებს პროგრა

მებს,რომლებიც,ერთიშეხედვით,ჯანმრთელობასთანდაკავშირებუ

ლიარარის,თუმცათითქმისარარსებობსსფერო,რომელსაცმეტ

ნაკლებადგავლენაარაქვსადამიანისჯანმრთელობაზე.ადამიანის

ჯანმრთელობაზეგავლენასახდენს:

n  შემოსავალიდასოციალურისტატუსიმაღალიშემოსავალი

და სოციალური სტატუსი უშუალოდ განაპირობებს ჯანმრთე

ლობისუკეთესმდგომარეობას.რაცმეტიაგანსხვავებამდი

დარდაღარიბმოსახლეობასშორის,მითმეტიაგანსხვავება

ჯანმრთელობისმდგომარეობისმიხედვითაც;

n განათლებაგანათლებისდაბალიდონეგანაპირობებსჯანმ

რთელობისპრობლემებს,მეტსტრესსადანაკლებთავდაჯე

რებულობას

n	 ფიზიკურიგარემოსუფთაწყალსადაჰაერს,ჯანსაღსამუშაო

გარემოს,უსაფრთხოსაცხოვრებელს,თემსადასაგზაოინფ

რასტრუქტურასწვლილიშეაქვსჯანმრთელობისგანმტკიცება

ში;

n  დამხმარესოციალურიგარემოოჯახის,მეგობრებისადათე

მისკულტურა,ტრადიციები,რიტუალებიდარწმენაგავლენას

ახდენსადამიანისჯანმრთელობაზე;

n  გენეტიკა,ინდივიდისქცევადაპრობლემის/სტრესისდაძლე

ვის უნარი ასევე გავლენას ახდენს დაავადების განვითარე

ბაზე,ჯანმრთელობისშენარჩუნებაზედაგამოჯანმრთელების

პროცესზე;

n ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებები  ჯანმრთელობის

დაცვის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა, მისი გამოყენე

ბადა ხარისხი ეხმარება ადამიანებსდაავადებათა ადრეულ

გამოვლენასადადროულმკურნალობაში;რაცუფროადრე

აღ მოაჩენსდაავადებასდამიმართავს ჯანმრთელობისდაც

ვისსამსახურსადამიანი,მითუფროსაიმედოაგამოჯანმრთე

ლება;

n სქესი  ქალებიდა მამაკაცები სხვადასხვა ასაკში ჯანმრთე

ლობის სხვადასხვა პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდ

ნენ.

ადამიანიდაგარემო

მიმდინარე პერიოდის სოციალური სამუშაოს თეორიულ საფუძ

ველსერთიმოსაზრებაამთლიანებს:ადამიანისგაგებადამისიდახ

მარებაგაცილებითუკეთესადარისშესაძლებელიმისივესოციალური

გარემოსკონტექსტში.სოციალურგარემოსქმნისადამიანებსშორის

ურთიერთობა,რესურსები,ადამიანისმდგომარეობასოციუმში,სოცი

ალურიროლებიდასოციალურცხოვრებაშიჩართულობისხარისხი.

უფროკონკრეტულადსოციალურიგარემოგულისხმობსისეთფაქ

ტორებს,როგორიცააოჯახიდაოჯახური ცხოვრება,დასაქმებადა

შემოსავალი,სასწავლოდაწესებულებებშიარსებულიმდგომარეობა

დადასაქმებისშესაძლებლობა,საცხოვრებელიპირობები,სოციალუ

რიკეთილდღეობისრესურსითემში,პოლიტიკურითანამონაწილეო

ბისშესაძლებლობა,ჯანმრთელობისდაცვისსამსახურისხელმისაწ

ვდომობა, მეზობლებთანდა მეგობრებთან ურთიერთობა, პოლიცია

და კრიმინოგენული მდგომარეობა, გასართობი და რეკრეაციული

გარემოდაა.შ.
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სოციოლოგებისოციალურსისტემებსან/დასოციალურინსტიტუ

ტებსუწოდებენეკონომიკას,პოლიტიკას,ოჯახს,განათლებას,ჯანმ

რთელობისდაცვას,ტრანსპორტსადარელიგიას.შესაბამისად,რო

დესაცვსაუბრობთადამიანსადამისგარემოზე,ვგულისხმობთერთი

კონკრეტული ინდივიდის ან ინდივიდთა ჯგუფის მდგომარეობას ზე

მოთჩამოთვლილსოციალურინსტიტუტებთანმიმართებაში.

სოციალური მუშაკების აზრით, ადამიანის (რომელსაც თავის

მხრივ აქვს ურთიერთობა, გრძნობები,რწმენა,ფასეულობანი, ქცე

ვა,მენტალურიდაფიზიკურიჯანმრთელობისმდგომარეობა,სოცი

ალურიროლებიოჯახში, სამსახურსადა სასწავლებელშითუ სხვა)

მდგომარეობის უკეთესად გაგება მაშინაა შესაძლებელი,როცა მის

სოციალურგარემოსვითვალისწინებთსწორედესარისპერსპექტივა

„ადამიანიდაგარემო“(Cowels, 2003).

ბიოფსიქოსოციალურიმოდელიდასამედიცინომოდელი

მე20 საუკუნის დასაწყისში მასაჩუსეტსის ზოგადი პროფილის

ჰოსპიტალშიიდაქენონისსაქმიანობიდანგამომდინარესოციალური

მუშაობისთეორიულიხედვაჯანმრთელობისმიმართასეჩამოყალიბ

და:ფიზიკური,ფსიქოლოგიურიდასოციალურიგარემოფაქტორები

ერთმანეთზეზემოქმედებს.ამისგათვალისწინებააუცილებელიაიმი

სათვის,რომსრულადიქნესგაგებულიკლიენტისმდგომარეობადა

გაეწიოსმასამმდგომარეობისშესაბამისიდახმარებადროულიდა

ეფექტურიგამოჯანმრთელებისთვის.ამხედვასბიოფსიქოსოციალუ

რიპერსპექტივაქვია.

ბიოფსიქოსოციალურიხედვა„ადამიანიდაგარემო“პერსპექტი

ვის მსგავსია. „ადამიანი  და გარემო“ ხაზს უსვამს ადამიანისა და

გარემოს ურთიერთქმედებასდა ერთმანეთზე ზეგავლენას. ბიოფსი

ქოსოციალური ხედვა არის „ადამიანი და გარემო“ პერსპექტივის

გავრცობა.

ბიოფსიქოსოციალურ პერსპექტივას ხშირად მოიხსენიებენ რო

გორცყოვლისმომცველ(ჰოლისტურ,ანუერთიან,მთლიან)ხედვას,

რადგანისცდილობსსრულადდაინახოსინდივიდიდამისგარშემო

არსებული მდგომარეობა. ეს პერსპექტივა განსხვავდება სამედიცი

ნომოდელისგან,რომელიცძირითადადკონცენტრირებულიაჯანმრ

თელობისფიზიკურასპექტებზე.მეორეგანსხვავებაამორმოდელს

შორისარისის,რომსამედიცინომოდელიფოკუსირდებაფიზიკურ

ანმენტალურავადობაზე,მაშინროდესაცბიოფსიქოსოციალურიმო

დელისდაკვირვებისსაგანიარისჯანმრთელობისპრობლემებისსო

ციალურიმიზეზებიდამისიშესაბამისიპერსპეტივა.

ყოველივე ზემოთთქმულიდანგამომდინარე, სამედიცინოსოცი

ალურიმუშაკისსამუშაოარეალიმოიცავსფიზიკურითუმენტალური

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანისფიზიკური,ფსიქო

ლოგიურიდასოციალურიგარემოსკვლევას,როგორცდაავადების

მიზეზისა და შედეგისა.  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომუშა

ვე ყველა პროფესიონალმადღეს უკვე იცის,რომფსიქოლოგიური

მდგომარეობის გაუარესება აისახება სომატურ, ანუ ფიზიკურ ჯანმ

რთელობაზე. მაგალითად, სოციალური მდგომარეობის უსიამოვნო

ცვლილებამ (ოჯახური დისფუნქცია, სამსახურის დაკარგვა, სოცი

ალური იზოლაცია) შესაძლოა გამოიწვიოს ემოციური სტრესი, რაც

გახანგრძლივებისშემთხვევაშიშესაძლოადაავადებისხელშემწყობი

(მაგალითად,იმუნიტეტისდაქვეითებახანგრძლივისტრესისდროს)

ფიზიკურიდისფუნქციისმიზეზიგახდეს.მეორემხრივ,ფიზიკურიჯან

მრთელობისმდგომარეობისგაუარესებახშირადნეგატიურგავლენას

ახდენსისეთყოველდღიურსაქმიანობაზე,როგორიცაამუშაობისხა

რისხისამსახურში,სოციალურიროლებისშესრულებაოჯახში,სხვა

სოციალურიურთიერთობა.თვითონდაავადებადამისიგავლენასო

ციალურ აქტივობაზე  კი იწვევს ემოციურ სტრესს.ფსიქოლოგიური

დაფიზიკურიჯანმრთელობისამკავშირსხშირადფსიქოსომატიკად

მოიხსენიებენ(.შეფასებისამსხვადასხვამოდელისარსებობაგან

საკუთრებითაქტუალურიხდებაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქო

ნეპირთანმუშაობისას,რადგან  სრულიადსხვადასხვა აქცენტებით

ხორციელდებაშეფასებასამედიცინოდასოციალურიმოდელების

გამოყენებისას.
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შეზღუდულიშესაძლებლობისსამედიცინომოდელი

 სამედიცინო მოდელის მიხედვით, შეზღუდული შესაძლებლო

ბა გამომდინარეობს ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური შეზღუდ

ვიდან და არ უკავშირდება სოციალურ და გარემო ფაქტორებს

(MACKELPRANG,R.&SALSGIVER,R.2009).  შესაბამისად, ეს

მოდელიშეზღუდულშესაძლებლობასგანიხილავსმხოლოდპიროვ

ნებასთანმიმართებაშიდაამიტომაცპრობლემისდაძლევისგზაცამა

ვემიმართულებისაა,ანუმკურნალობენადამიანსგარემოსაგანიზო

ლირებულად.ცხადია,რომსამედიცინომოდელიარარისსამართ

ლიანი,რადგანშშმპირებიყოველთვისავადარარიანდააგრეთვე

შეზღუდულიშესაძლებლობაცვერანაირადვერგანიკურნება.სამედი

ცინომოდელინაკლებადაძლევსშშმპირებსარჩევანისადასაკუთა

რიპოტენციალისგანვითარებისსაშუალებას.მსგავსიმოდელიხელს

უშლის შშმ პირების ინკლუზიას, განათლებას, დასაქმებას, რადგან

იგი უკავშირდება სამედიცინოდაზღვევისადა საავადმყოფო შეღა

ვათების ხშირგამოყენებას. ავადმყოფი გათავისუფლებულია ისეთი

პასუხისმგებლობისგან,როგორიცარისსკოლაშისიარული,მუშაობა,

ოჯახურიპასუხისმგებლობადაამიტომშშმპირებსამმოდელისმი

ხედვითარმოეთხოვებათაქტიურისოციალურიცხოვრება.სამედიცი

ნომოდელიწარმოშობსძალაუფლებისარათანაბარგადანაწილებას

პროფესიონალექიმსადაშშმპირსშორის.რადგანექსპერტმაუკე

თესადიცის,რასჭირდება„ავადმყოფს“,ამიტომნაკლებადეკითხება

მასდამისნაცვლადიღებსგადაწყვეტილებას,რაცსაბოლოოჯამში

არღვევსშშმპირისუფლებებს(MACKELPRANG,R.&SALSGIVER,

R. 2009). 

შეზღუდულიშესაძლებლობისსოციალურიმოდელი

სოციალური მოდელი განიხილავს შეზღუდულ შესაძლებლობას,

როგორც სოციალური ფაქტორებითა და ადამიანთა დამოკიდებუ

ლებით შეზღუდულგარემოს, ,რომელიც ხელს უშლის შეზღუდული

უნარის მქონე ადამიანებს, სრული მონაწილეობა მიიღონ საზოგა

დოებრივცხოვრებაში (http://www.pwd.org.au/studentsection/

the-social-model-of-disability.html). ყოველივე კარგად არის

შეჯამებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა საერ

თაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩამოყალიბებულ განსაზღვრებაში

„შეზღუდული შესაძლებლობა წარმოადგენს საზოგადოებრივ ცხოვ

რებაში სხვების თანასწორად მონაწილეობის შეზღუდვას, რაც გან

პირობებულიაფიზიკურიდა სოციალური ბარიერების არსებობით“.

შშმპირთაუფლებებისკონვენციაცხაზსუსვამსსოციალურიგარემოს

ფაქტორს„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებსმიეკუთვნე

ბიანპირები,ფიზიკური,ფსიქიკური,ინტელექტუალურიანსენსორუ

ლიმყარიდარღვევებით,რომელთაშეჯახებამსხვადასხვადაბრკო

ლებასთანშესაძლოახელიშეუშალოსამპირისსრულდაეფექტურ

მონაწილეობასსაზოგადოებრივცხოვრებაში,სხვებთანთანაბარპი

რობებში“.

სოციალურიმოდელისფილოსოფიაჩამოყალიბდაამერიკისსა

მოქალაქოუფლებების ზეგავლენით. აგრეთვე ეყრდნობა შეზღუდუ

ლიშესაძლებლობისმქონეპირთაროგორც„უმცირესობის“ჯგუფის

მოდელს,რომელიცმიიჩნევს,რომშეზღუდულიშესაძლებლობამომ

დინარეობს საზოგადოებიდან, რომელიც სრულად ვერ აკმაყოფი

ლებსამადამიანისსაჭიროებას.ამგვარად,თუპრობლემაარსებობს

საზოგადოებაში, მაშინ უნდა შეიცვალოს საზოგადოება. თუ ეტლით

მოსარგებლეადამიანივერსარგებლობსავტობუსით,ადამიანიკიარ

უნდაგავრიყოთ,არამედავტობუსიუნდამოვარგოთამპრობლემას.

ამიტომსოციალურიმოდელისაჭიროდმიიჩნევსდამოკიდებულები

თი, ფიზიკური და ინსტიტუციური ბარიერების აღმოფხვრას და შშმ

პირებისთვისთანაბარიუფლებებისმინიჭებას.ამმოდელისძლიერი

მხარემდგომარეობსიმაში,რომპასუხისმგებლობაეკისრებასაზო

გადოებასდაარამხოლოდპიროვნებას.
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სამედიცინოზრუნვადაჯანმრთელობაზეზრუნვა

განსხვავებაა ასევე სამედიცინო ზრუნვასა და ჯანმრთელობაზე

ზრუნვასშორის.სამედიცინოზრუნვაარისზრუნვისტიპი,რომელიც

გულისხმობსპაციენტისჯანმრთელობისმდგომარეობაზეექიმისმეთ

ვალყურეობას,დიაგნოზისდასმასადადაავადებისსიმპტომებისათუ

მიზეზის მკურნალობას. საქართველოში სამედიცინო ზრუნვა ცნობი

ლიაროგორცმკურნალობა.ჯანმრთელობაზეზრუნვაკიგულისხმობს

ინდივიდისადასოციუმისძალისხმევასჯანმრთელობისპრობლემე

ბისპრევენციისადაჯანმრთელობისოპტიმალურიმდგომარეობისშე

ნარჩუნებისთვის,მაგალითად,ფიზიკურივარჯიში,ჯანმრთელიკვება,

წონისკონტროლი,ადეკვატურიდასვენება,უსაფრთხოებისზომებისა

დასაშიშიქიმიკატებისგანდაცვადაა.შ..ამავედროს,ჯანმრთელო

ბისშენარჩუნებისთვისსაჭიროასუფთაგარემო,რომელიცაკმაყოფი

ლებსფიზიკურსაჭიროებას,ხელსუწყობსპიროვნულგანვითარებას,

სოციალურინტეგრაციას.

სხვასიტყვებითრომვთქვათ,ჯანმრთელობაზეზრუნვამოითხოვს

პირადპასუხისმგებლობას,რათაადამიანმააირჩიოსჯანსაღიცხოვ

რებისწესიდაგარემოს,რომელიციძლევააუცილებელრესურსებს

დაპირობებსამარჩევანისგანხორციელებისთვის (COWELS, 2003).

მკურნალობადაზრუნვა

ინგლისურენაშისიტყვა“CURING”(რომელიცქართულადითარ

გმნებაროგორცმკურნალობა)გამოიყენებაგანკურნებისპროცესის

აღწერისათვის.საქართველოშიკიდღესსიტყვა„მკურნალობა“შე

საძლოა მოიცავდეს ისეთი ტიპის მკურნალობას, რომლის შედეგიც

განკურნებაკიარარის,არამედარასასურველისიმპტომებისმოხსნა

ანშემცირებაა.შესაბამისად,არსებობსე.წ.ეტიოლოგიურიდასიმპ

ტომატურიმკურნალობა.

ეტიოლოგიურიამკურნალობა,რომელიცეძებსდაანეიტრალებს

ადამიანისორგანიზმშიდაავადებისგამომწვევმიზეზს.ასეთიმკურნა

ლობაშეიძლებამოიცავდეს,მაგალითად,სხვადასხვასპექტრისანტი

ბიოტიკებსდაავადებისგამომწვევიბაქტერიებისგასანადგურებლად.

სიმპტომატურიმკურნალობაკიარისმკურნალობისტიპი,რომე

ლიცმართავსიმსიმპტომებს(ტკივილი,სისხლდენადაა.შ.),რომე

ლიცდისკომფორტსანდაავადებისგართულებისსაშიშროებასუქმ

ნისპაციენტს/ბენეფიციარს.ასეთიმკურნალობაშეიძლებამოიცავდეს

ტკივილგამაყუჩებელაბებს/ინექციებს,ღებინებისსაწინააღმდეგოსა

შუალებებსდაა.შ.

ზრუნვაგულისხმობსადამიანისმხარდამჭერდახმარებას1)ჯან

საღი ზრდისადა განვითარებისათვის, 2)დროებითი პრობლემური

ეპიზოდის შემთხვევაში სტრესის შემსუბუქებისა და სამოქმედო ძა

ლების მაქსიმალური შენაჩუნებისათვისდა3) კომფორტისადა აქ

ტიურობისათვისმაშინაცკი,როდესაცდაავადებაარისტერმინალურ

(ანუბოლო)სტადიაზე (COWELS, 2003).

მკურნალობის ძირითადი ნაწილი მიმართულია ჯანმრთელო

ბის მიმდინარე პრობლემების დაძლევისკენ (MCLACHLAN &

MCKEOWN, 1971). მე19 საუკუნის ბოლოს და მე20 საუკუნის

დასაწყისში, როდესაც სოციალური მუშაობა ჩაერთო სამედიცინო

სფეროში,დაავადებებისძირითადინაწილიიყომწვავე/აქტიურიინ

ფექციები.დღესკიდაავადებათასპექტრიშეიცვალა;დაავადებათა

ძირითადინაწილიარისნელი,ქრონიკულიინფექციურიდაარაინ

ფექციური. ხანგრძლივად მიმდინარე დაავადებებს კი განსხვავებუ

ლიმიდგომაესაჭიროებასამედიცინოდასოციალურიმხარდაჭერის

თვალსაზრისით.

ჯანმრთელობისდაცვისდონეები

ჯანმრთელობაზეზრუნვისსისტემაშიგამოარჩევენმომსახურების

სამ დონეს, რომელიც ასახავს ჯანმრთელობის პრობლემების ხა

რისხს.ესარისპირველადი,მეორეულიდამესამეულიჯანმრთელო

ბისდაცვა (COWELS, 2003).
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პირველადიჯანმრთელობისდაცვაარისჯანმრთელობისდაცვის

პირველიდონე,რომელიცფოკუსირდებადაავადებათაპრევენციაზე

დაჯანმრთელობისშენარჩუნებაზე.ამდონისღონისძიებათაამოცა

ნაა ჯანმრთელობის პრობლემების, დაავადების რისკების თავიდან

აცილებადაადრეულიდიაგნოსტიკა.პირველადჯანდაცვასმოიხსე

ნიებენჯანმრთელობისდაცვისკარიბჭედ,რადგანპირველიშეხება

პაციენტსხშირადსწორედამდონესთანუწევსდაშემდეგხდებამათი

გადამისამართებამეორადდამესამეულჯანმრთელობისდაცვისდა

წესებულებებში.

მეორადიდამესამეულიჯანმრთელობისდაცვისფოკუსიარისდა

ავადებისმკურნალობა.მეორადიჯანმრთელობისდაცვისამოცანაა

ჯანმრთელობისაღდგენადამართვა.ამრგოლსმიეკუთვნებასხვა

დასხვარეგიონშიარსებულისაავადმყოფოები.

მესამეული ჯანმრთელობის დაცვა არის თანამედროვე/უახლე

სიტექნოლოგიებითაღჭურვილდაწესებულებებშისპეციალიზებული

მომსახურება.ამდონისჯანდაცვაშიგადმომისამართებახდებაპირ

ველადიდამეორეულიჯანდაცვისმომსახურებებიდან.

უნდააღინიშნოს,რომპირველადიჯანმრთელობისდაცვისექიმის

(მაგ. ოჯახის ექიმის) როლი ძალიან ჰგავს სოციალური მუშაკისას.

როგორცსოციალურმუშაკს,ოჯახისექიმებსაცაქვთბენეფიციარის/

პაციენტისყოვლისმომცველი(ჰოლისტური)ხედვა,იგიმკურნალობს

ავადმყოფისპრობლემებისადასაჭიროებისსრულისურათისგააზ

რებით.მეორადიჯანმრთელობისდაცვისრგოლისთვისადამიანთან

მუშაობაიწყებამაშინ,როცამასაქვსგარკვეულიპრობლემა.პირ

ველადი ჯანმრთელობისდაცვის პროცესი კი უწყვეტიადა მიჰყვება

ადამიანისგანვითარებისყველაეტაპს(საქართველოსსაოჯახომე

დიცინისპროფესიონალთაკავშირი,2017).

ჯანმრთელობისდაცვის სხვადასხვადონეზე სოციალურიმუშაკის

ამოცანაშესაძლოაგანსხვავდებოდესერთმანეთისგან.თუმცამისიძი

რითადიფუნქციაარისსხვაპროფესიონალებთანერთადბენეფიცია

რისჯანმრთელობისაღდგენადაცხოვრებისხარისხისშენარჩუნება.

მოკლედრომვთქვათ,სოციალურიმუშაკისროლიაქაცადამიანისა

თუადამიანთაჯგუფებისსოციალურიფუნქციონირებისგაუმჯობესებაა.

აქვეუნდაითქვას,რომადამიანისუფლებებისსაყოველთაოდეკ

ლარაციიდანდათანამედროვეტენდენციებიდანგამომდინარე,ჯან

მრთელობის დაცვის მომსახურების ყველა დონეზე მაქსიმალურად

უნდაიყოსგათვალისწინებულიადამიანისინდივიდუალურისაჭირო

ებადაპიროვნულიმახასიათებლები.შესაბამისად,ფიზიკურიგარე

მოსადაპტირება(მათშორისსამედიცინოდაწესებულებებშისველი

წერტილების,ტრანსპორტისდაა.შ.)როგორცეტლითმოსარგებლე

თათვისასევესხვაშეზღუდვისმქონეადამიანებისთვის,მხედველო

ბისა და სმენის პრობლემების მქონე ადამიანების ინფორმირებისა

დაკონსულტაციისსაშუალებადასხვაღონისძიებანიაუცილებელია

იმისათვის,რომ არდაირღვეს  შეზღუდული შესაძლებლობის მქო

ნეპირებისმომსახურებაზეხელმისაწვდომობის,ჯანმრთელობისადა

სიცოცხლისუფლება.

ადამიანთამრავალფეროვნებადაქცევა

ადამიანებიერთმანეთისგანგანსხვავდებიანმათიბიოფსიქოსოცი

ალურიმახასიათებლებით,როგორიცააასაკი,სქესი,გენდერი,რასა,

ეთნოსი,კულტურა,სექსუალობა,რელიგიურირწმენადაპრაქტიკა,

განათლებისდონე,საქმიანობა,შემოსავალი,ინტელექტი,ნიჭი,ინ

ტერესიდაჰობი,გარეგნობა,სიმაღლედაწონა,გენეტიკა,ფიზიკური

და მენტალური ჯანმრთელობისღირებულებანი, მდგომარეობა, პი

რადიმახასიათებლებიდასტრესთანგამკლავებისუნარი,დანორ

მები,დამხმარეჯგუფებიდამისაბაძიადამიანები,საცხოვრებელიგა

რემო(მაგ.სოფელითუქალაქი),ოჯახისსტრუქტურადაურთიერთო

ბები,ცხოვრებისეულიისტორიადაგამოცდილებადაა.შ.ადამიანთა

მრავალფეროვნებისშემწყნარებლობანიშნავს,იცოდე,ყურადღებას

აქცევდედა პატივს სცემდე ადამიანებს განსხვავებული კულტურით,

აღქმითდაქცევით.ამშემწყნარებლობისპრაქტიკულიგამოვლინე

ბააყველაიმფაქტორისგათვალისწინება,რომელიცთითოეულადა

მიანსგანსაკუთრებულსადაგანსხვავებულსხდის.
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სოციალურიმუშაკისეფექტურიმუშაობისთვისადამიანთამრავალ

ფეროვნების შემწყნარებლობა აუცილებელია, რადგან სხვაგვარად

შეუძლებელიაგავუგოთმათ,გავიგოთ,რითააგანპირობებულიმათი

ქცევა.ადამიანთამრავალფეროვნებისშემწყნარებლობააუცილებე

ლიაჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშიც,რადგანესმრავალფეროვ

ნებადიდროლსთამაშობს1)ჯანსაღქცევაში;2)ქცევაშიავადმყო

ფობისასდა3)ქცევაშიავადმყოფისროლში.თუმცა,უნდაგვახსოვ

დეს,რომროდესაცადამიანიარისრომელიმეეთნოსისწარმომად

გენელი,არარისაუცილებელი,რომისამეთნოსისუმრავლესობის

წესებსმისდევდესდაასრულებდეს.მოკლედრომვთქვათ,არარის

გამართლებულიამათუიმჯგუფისათვისდამახასიათებელირომელი

მენიშნისგანზოგადება.(Cowels,2003).მაგალითად,ქართველი

ეროვნების ყველა წარმომადგენელი არ არის მართლმადიდებელი

და,შესაბამისად,შესაძლოაარცხოვრობდესამათუიმმართლმადი

დებლურიწესისმიხედვით,რაცმისიჯანმრთელობისთვისშეიძლება

სასარგებლოანზიანისმომტანიიყოს.

ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშიადამიანისუფლებებისდაცვი

სასუნდაგავითვალისწინოთადამიანთამრავალფეროვნება.

ჯანსაღიქცევა,ქცევაავადმყოფობისას 

დაქცევაავადმყოფისროლში

ჯანსაღი ქცევა (HEALTH BEHAVIOR) გულისხმობს ადამიანის

მცდელობას ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის. ამ ტიპის ქცევაზე

მოქმედებსისეთიფაქტორები,როგორიცაასაცხოვრებელიადგილი,

რეკრეაციულისივრცისხელმისაწვდომობა,განათლებისდონე,რე

ლიგია,საქმიანობისტიპიდაა.შ.

ქცევაავადმყოფობისას(ILLNESSBEHAVIOR)გულისხმობსადა

მიანისპასუხს,რეაქციასავადმყოფობისგამოვლენასადასიმპტომებ

ზე.მაგალითად,ტკივილისათუმაღალიტემპერატურისდროსზოგი

ადამიანი ცდილობს პირველივე გამოვლინებაზე ეძიოს სამედიცინო

დახმარებაკვალიფიციურექიმთან,სხვაკითვითონმკურნალობსსიმ

პტომებსანმიმართავსმეზობელს,ოჯახისწევრს,მეგობარს,ექიმბაშს

ანსხვაადამიანსრჩევისათვის,გვიანანსაერთოდარაკითხავსექიმს.

ქცევაავადმყოფისროლში(SICKROLEBEHAVIOR)კიგულისხ

მობსქცევებს,რომელსაცადამიანიმიმართავსგამოჯანმრთელების

თვის.ესშეიძლებაიყოსექიმისდახმარებისძიებადამკურნალობა.

ტალკოტპარსონსი(TALCOTT PARSONS)ამერიკელიფუნქციონა

ლისტისოციოლოგითვლიდა,რომ,როცაადამიანისაკუთარდი

აგნოზსგაიაზრებს,მისთვისმაშინვენებადართულიხდებაუჩვეულო

როლიადამიანითავისუფლდებაჩვეულისოციალურიროლისგან;

ადამიანიარარისდამნაშავესაკუთარიჯანმრთელობისპრობლემებ

ში;იგიუნდაეცადოს,რომგამოჯანმრთელდესდაამისათვისუნდა

ეძებოსკომპეტენტურიპირისდახმარება.

ქცევისცვლილებისმოდელები

ადამიანისქცევა,ისევეროგორცჯანმრთელობისბევრისხვადე

ტერმინანტიგავლენასახდენსმისჯანმრთელობაზე.ქცევაგანაპირო

ბებსროგორცჯანმრთელობისშენარჩუნებას,ისეგამოჯანმრთელე

ბისპროცესსადაშედეგს.მეცნიერებისსხვადასხვადარგისწარმო

მადგენლებიგვთავაზობენქცევისცვლილებისმოდელებს,რომელთა

მიზანიადისფუნქციური/მალადაპტაციურიქცევებისშეცვლაფუნქციუ

რი/ადაპტაციური,ჯანმრთელობისხელშემწყობიქცევით.

ქცევისცვლილებისმოდელები,რომლებსაცსოციალურიმუშაკები

დაჯანმრთელობისდაცვისსფეროსსხვაპროფესიონალებიხშირად

იყენებენარის:

1. ჯანმრთელობისრწმენისმოდელი(Health Belief Model)

2. გააზრებულიქცევისთეორია(TheoryofReasonedAction)

3. დაგეგმილიქცევისთეორია(TheoryofPlannedBehavior)

4. ტრანსთეორიულიმოდელი(TransTheoreticalModel)

5. სოციალურკოგნიტურითეორია(Social Cognitive Theory)
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ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მა ში

სამიძირითადიტერმინიარსებობს,რომელიცამკონტექსტშიგა

მოიყენება:მულტიდისციპლინური(მრავალპროფილური)ჯგუფი/ორ

განიზაცია/საავადმყოფო,ინტერდისციპლინურიდამრავალდარგობ

რივიმუშაობა.

მულტიდისციპლინურია ორგანიზაციები/ჯგუფები, თუ მასში მუშა

ობსრამდენიმეპროფესიისანსპეციალიზაციისმქონეადამიანი.ძი

რითადად, სამედიცინო კლინიკები მულტიდისციპლინურია, რადგან

მასშიმუშაობენსხვადასხვასპეციალიზაციისმქონეექიმები.

ინტერდისციპლინური გუნდური მუშაობა არის ურთიერთშეთანხ

მებაზე დამყარებული თანამშრომლობის ფორმა. თანამშრომლო

ბის ეს ფორმა განსხვავდება სხვა ფორმებისგან შემდეგი მახასია

თებლებით: 1) მცირე სამუშაო ჯგუფი ; 2) მცირე ჯგუფისდინამიკა

(მიკუთნებულობისგრძნობა);3)საერთოაზრისშემუშავებაგადაწყ

ვეტილებისმიღებისას;4)ხშირი,რეგულარულიდაუშუალოკომუნი

კაცია (MAILICK&JORDON,1977).

ინტერდისციპლინურიგუნდურიმუშაობაარისჯგუფურიპრაქტიკის

ფორმა(RUBIN&BECKHARD,1972).ასეთსამუშაოსრამდენიმე

პროფესიისანსპეციალიზაციისმქონეადამიანიასრულებს,რათაგა

დაჭრასერთიკლიენტის/პაციენტისპრობლემა.ასეთჯგუფშიხშირად

არიანსოციალურიმუშაკები.ხანდახანკიშესაძლოაჯგუფისმუშაობას

სოციალურიმუშაკიუძღვებოდეს(KANE,1980).ასეთიჯგუფისწევ

რიშესაძლოაიყოსპროფესიონალი,რომელიცმუშაობდაგანხილულ

პაციენტთანან/დარომელიცკომპეტენტურიაამსაქმეში. უფრომე

ტიც,ამჯგუფსშესაძლოადაემატოსმზრუნველიპირი,ოჯახისწევრი

ან/დათვითონპაციენტი.

ინტერდისციპლინურიგუნდურიმუშაობისარსი

ინტერდისციპლინურიგუნდურიმუშაობისარსიმდგომარეობსიმა

ში,რომ სხვადასხვაგვარი ცოდნადა გამოცდილება ჩართულიადა

კოორდინირებულია შემთხვევის (პაციენტის/ბენეფიციარის) შედეგი

ანობის (EFFECTIVENESS) და ქმედითობის (EFFICIENCY) ამაღ

ლებისთვის(JONAS, 1981).ინტერდისციპლინურიგუნდურიმუშაობა

გვაძლევსმაქსიმალურშედეგსმინიმალურიადამიანურიდასხვარე

სურსით,თავიდანვირიდებთორმაგიდროისხარჯვისრისკსსაქმის

შესრულებისასდა,რაცმთავარია,ადამიანიგანიხილებასრულიბი

ოფსიქოსოციალურიპერსპექტივით(FRIEDSON, 1978).ამგვარად,

ინტერდისციპლინურიმუშაობითყველაიღებსსარგებელს:მათშო

რისმომსახურებისმიმღები,გუნდისწევრი,ზოგადად,საზოგადოე

ბა;იმავროულადვითარდებაპროფესია.

ინტერდისციპლინურიგუნდისფუნქციები:

1. პაციენტისპრობლემებისადასაჭიროებისერთობლივიშეფასება;

2. შესაბამისიინფორმაციისმიმოცვლა;

3. კლიენტების/ბენეფიციარების/პაციენტებისგუნდურისწავლება;

4. ეთიკურიგადაწყვეტილებისმიღება;

5. ინტერვენციისგეგმებისჩამოყალიბება;

6. ამოცანებისადაპასუხისმგებლობისგადანაწილება;

7. საჭიროებისშემთხვევაშიგეგმებისცვლილება;

8. შედეგისერთობლივიშეფასება (BOPE&JOST,1994). 

ინტერდისციპლინურიმუშაობისხშირიპრობლემები:

1. პრობლემებისადასხვადასხვასაჭიროებისმიმართგანსხვავებუ

ლიმიდგომადააღქმა;

2. გუნდურიმუშაობისსაკუთარითავისწინწამოწევისთვისგამოყე

ნება;

3. ადამიანისპრესტიჟიდაავტორიტეტი,რამაცშესაძლოახელიშე

უშალოსღიაკომუნიკაციასგუნდში;
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4. განსხვავებულიენა,უნარჩვევებიდაცოდნა,რომელიცგაუგება

რიაგუნდისწევრთათვის;

5. განსხვავებულიწარმოდგენებიპრობლემისგადაწყვეტისპროცე

სისშესახებ (JULIA&TOMPSON,1994).

მოთხოვნებიინტერდისციპლინური 

გუნდურიმუშაობისმიმართ:

იმისათვის,რომინტერდისციპლინურმაგუნდმაეფექტურადიმუშა

ოს,საჭიროადააკმაყოფილოსშემდეგიმოთხოვნები:

1. ნათლადჩამოყალიბებულიდამოქნილიროლები;

2. ურთიერთპატივისცემადანდობა;

3. ჯგუფთანშეთანხმებულიწესები,ღირებულებები,მიკუთვნებულო

ბადამიზანი;

4. ეგალიტარისტულიდამოკიდებულება;თანაბარმნიშვნელოვნების

შეგრძნება;

5. მიკუთვნებულობისდაურთიერთდამოკიდებულებისშეგრძნება;

6. ღიაკომუნიკაციადაინფორმაციის,განცდების,მოსაზრებებისგა

ზიარება;

7. მოქნილიხელმძღვანელობადაგადაწყვეტილებისმიღებისპრო

ცესი;გადანაწილებულიძალაუფლება;

8. გუნდისმოქნილიშემადგენლობა,შემთხვევისსაჭიროებიდანგა

მომდინარე;

9. სტაბილურისაბაზისოგუნდი;

10. ძლიერიგუნდურიდაპროფესიულითვითშეგნება;

11. მოლაპარაკებისადაკონსენსუსისმიღწევისშესაძლებლობა;

12. მიზნისსიცხადედამიზანმიმართულობა;

13. შეხვედრების დოკუმენტირება: თარიღები, წევრების დასწრება,

განხილულისაკითხებიდამიღებულიგადაწყვეტილებები;

14. ყურადღებაგუნდისმიზნისადაფუნქციებისმიმართ;

15. სისტემური პერსპექტივა, სადაც სისტემის შემადგენელი ყველა

ნაწილიერთიმიზნისთვისმუშაობს.

გადაწყვეტილებისმიღებისსტილი

გუნდურ მუშაობაში განარჩევენ გადაწყვეტილების მიღების სულ

ცოტაოთხსტილს1)საწყისიმდგომარეობა(გადაწყვეტილებაარიქ

ნამიღებული),2)უნილატერალური(ერთპიროვნული)3)უმეტესობა

მომხრეა (გადაწყვეტილებამიღებულიახმებისუმრავლესობით);4)

თანხმობა(ყველათანახმაა).

მიუხედავად იმისა, რომ თანხმობა ჯგუფის იდეალური შედეგია,

რეალურადისიშვიათადმიიღწევა.ძალიანხშირადჯანმრთელობის

დაცვისდასხვასფეროშიცგადაწყვეტილებასიღებსმულტიდისციპ

ლინური გუნდის პრესტიჟისა და ძალაუფლების მქონე წევრი. ჩვენ

ვცხოვრობთგარემოში,სადაცექიმებისარგებლობენმაღალიავტო

რიტეტითდამათიმოსაზრებებიშესაძლოაჯგუფისსხვაწევრებმაგა

იზიარონამპროფესიისპრესტიჟისადაავტორიტეტისგამოდაარა

მოსაზრებისშინაარსიდანგამომდინარე (CAPUTI, 1978).ერთერ

თი მნიშვნელოვანი,რაც უნდა გაკეთდეს გუნდის მუშაობისას, არის

ამფაქტორ(ებ)ისდაბალანსებადაგუნდისყველაწევრისცოდნისა

დაუნარისმაქსიმალურადგამოყენებაბენეფიციარის/პაციენტისჯან

მრთელობისადაკეთილდღეობისთვის.უნივერსიტეტებშისწავლების

პროცესში ხშირადარასაკმარისიყურადღებაექცევამულტიდისციპ

ლინურიმუშაობისმნიშვნელოვნებასადასხვაპროფესიებისროლს

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში (LODGE, 1974). სამედიცინო

განათლებადასამედიცინოდაწესებულებებისფორმატიექიმებსას

წავლის სრული პასუხისმგებლობის აღებას პაციენტის ჯანმრთელო

ბაზე. შესაბამისად, ინტერდისციპლინური შეთანხმებული გუნდური

გადაწყვეტილებაშესაძლოაგარკვეულწილადცდებოდესამცოდნას

და პასუხისმგებლობის გაგებას. ამიტომ, აუცილებელია აკადემიური

პროგრამებიდაპრაქტიკაამზადებდესპროფესიონალებსროგორც

დამოუკიდებელიისეინტერდისციპლინურიმუშაობისთვისაც.
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ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის

სის ტე მა ში  სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის

ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

სოციალურიმუშაკის 

ფუნქციებიდაბენეფიციარისპრობლემები

სოციალური მუშაობის ძირითადი მიზნის განხორციელებისთვის

(ბენეფიციარისანბენეფიციართაჯგუფისსოციალურიფუნქციონირე

ბისაღდგენა),ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშისოციალურიმუშაკე

ბიისახავენშემდეგამოცანებს:

n ბენეფიციართა დამოკიდებულებების, აღქმების, გრძნობების

ანქცევისცვლილება(განსაკუთრებითისეთების,რომლებიც

ხელსუშლიანმასგამოჯანმრთელებისანჯანმრთელობისგა

უმჯობესებისპროცესში);

n ბენეფიციართასოციალურიურთიერთობისადაკომუნიკაციის

გაუმჯობესება (სამედიცინოპერსონალთან, მის მხარდამჭერ

დაახლობელადამიანებთან,თემთანდაა.შ.);

n გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა და თვითგამორკვე

ვისხელშეწყობა(ინფორმირებითდაინფორმაციისანალიზში

დახმარებით);

n სტრესთანდაპრობლემებთანგამკლავებისადაადაპტირების

შესაძლებლობისგაუმჯობესება;

n მენტალურიდაფიზიკურიკომფორტისშენარჩუნებადა/ანგა

უმჯობესება.

ამერიკის სოციალურ მუშაკთა ნაციონალური ასოციაციის მიხედ

ვით, სოციალური მუშაკი შესაძლოა ემსახურებოდეს, როგორც ინ

დივიდებს ასევეთემს. ეს მომსახურება შესაძლოა მოიცავდეს კონ

სულტირებას,განათლებას,პოლიტიკისადაპროგრამისდაგეგმვას,

ხარისხისუზრუნველყოფას,ადვოკატობასდათემისმოკავშირეობას.

სოციალურიმუშაობისკონკრეტულიმომსახურებაჯანმრთელობის

დაცვისსისტემაშიშესაძლოაიყოს:

ინდივიდებთანმუშაობისას

n სოციალურიმუშაკისდახმარებისსაჭიროებისშეფასება;

n საავადმყოფოში მკურნალობისთვის ჩაწერისა და გაწერის

დაგეგმვა;

n ადამიანის,ოჯახისანჯგუფისუშუალომომსახურებადათერა

პია;

n შემთხვევებისმოძიებადასაველესამუშაო(OUTREACH);

n ინფორმირებადარეფერირება;

n ბენეფიციარისადვოკატობაორგანიზაციაშიდაორგანიზაციის

გარეთ; მათშორის ყურადღების გამახვილება ჯანმრთელო

ბისდაცვისხელმისაწვდომობისფინანსურბარიერებზე;

n პაციენტისუფლებებისდაცვა;

n გრძელვადიანიდამოკლევადიანიგეგმები;

n ფიზიკურიდამენტალურიჯანმრთელობისშენარჩუნებადაგა

უმჯობესება;

n პრევენციული,მედიაციულიდარეაბილიტაციულიღონისძიე

ბები;

n უწყვეტიზრუნვისუზრუნველყოფა.

თემებთანმუშაობისას

n თემისიმჯგუფებისძიება,რომლებიცსაჭიროებსმომსახურე

ბას;

n რისკისქვეშმყოფიჯგუფებისაღმოჩენადამომსახურებისგა

წევა;

n კონსულტაციები და თანამშრომლობა ორგანიზაციებთან და

პროფესიონალებთან თემის ჯანმრთელობის მაჩვენებლების

შენარჩუნებისადაგაუმჯობესებისმიზნით;
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n თემთანმოკავშირეობა;

n სათემოღონისძიებებისდაგეგმვადაკოორდინაცია;

n ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და განათ

ლებისდანერგვაამსფეროში.

სოციალურმუშაკთაამერიკისნაციონალურიასოციაციასოციალუ

რიმუშაკისოთხძირითადფუნქციასასახელებს:

1. სოციალურმამუშაკმაბენეფიციარსუნდაგაუწიოსპირდაპირი

დაარაპირდაპირიმომსახურება;

2. სოციალურმამუშაკმაუნდამოიძიოსბენეფიციარი,რომელ

საცსჭირდებამომსახურება;

3. სოციალური მუშაკების უპირველესი ვალდებულება ეხება

კლიენტისუფლებებსადასაჭიროებას;

4. მომსახურება უნდა მიეწოდოთ არა მხოლოდ ინდივიდებს,

არამედმათოჯახებს,ჯგუფებსდათემებს.

ბენეფიციართაჯანმრთელობასთანდაკავშირებული 

ფსიქოსოციალურიპრობლემები

ამერიკისსოციალურმუშაკთანაციონალურიასოციაციასამკურ

ნალოდაწესებულებებშიმუშაობისშემდეგპრობლემებსგამოყოფს:

1. სამედიცინომომსახურებაშიანდაწესებულებაშიმიღებისბა

რიერი;

2. მომსახურებაშიადაპტირებისპრობლემები;

3. დიაგნოზთან,პროგნოზთანანჯანმრთელობაზეზრუნვისგეგ

მასთანშეგუებისპრობლემები;

4. ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის საჭირო

ინფორმაციისსიმწირედაუუნარობისგანცდასაკუთარიცხოვ

რებისწარმართვისას;

5. რესურსებისსიმწირესაჭიროებისდასაკმაყოფილებლად;

6. სამედიცინოდაწესებულებიდანგაწერისპრობლემები.

სამედიცინომომსახურებაშიანდაწესებულებაში

მიღებისბარიერები

ხშირად პაციენტი პრობლემებს მაშინვე ასწყდება, როგორც კი

სამკურნალოდაწესებულებასმიმართავს.ასეთიპრობლემებიშეიძ

ლება იყოს ფსიქოლოგიური, ფინანსური, ინფორმაციული, ოჯახურ

ზრუნვასთან, ტრანსპორტირებასთან ან სხვა საჭირო რესურსებთან

დაკავშირებული.

ფსიქოლოგიურიაპრობლემები,თუსაავადმყოფოში,ხანდაზმულ

თა ან შშმ პირთა24 საათიანი ზრუნვის სამედიცინო მომსახურების

დაწესებულებაშიანსხვარეზიდენციულიმკურნალობისდაწესებულე

ბებში ყოფნა შიშს წარმოშობს,თუფსიქიკური ანფიზიკური ჯანმრ

თელობისპრობლემებისმოსაგვარებლადდახმარებისთხოვნასირ

ცხვილს უკავშირდება, თუ პაციენტი თავს არიდებს დიაგნოსტიკური

ტესტებისჩატარებასტკივილისშიშის,გვერდითიეფექტებისანსხვა

მიზეზებისგამო.

ფინანსურიაპრობლემები,თუპაციენტსარაქვსჯანმრთელობის

დაზღვევა,რათამომსახურებისხარჯებიდაფაროს,თუშიშობს,რომ

მკურნალობისასსამსახურშიარყოფნისგამოშეიძლებასამუშაოდა

კარგოს,ვალიდაუგროვდეს.

ინფორმაციულიაპრობლემა,თუპაციენტსარასწორიანმწირიინ

ფორმაციააქვსსამედიცინომომსახურებისშესახებ,უსმენსჭორსიმ

„საშინელებებზე,რაცშეიძლებაიქმოხდეს“.

გარდაამისა,პაციენტებიზოგჯერღელავენიმაზე,თუვინიზრუ

ნებსმათიოჯახისწევრებზე,შინაურცხოველებზე,სახლზემათისაა

ვადმყოფოშიყოფნისპერიოდში.მათასევეაწუხებთსაავადმყოფოს

გარეთსხვადასხვამომსახურებაზედაბალისატრანსპორტოხელმი

საწვდომობა, გაცდენილი დროის გამო საქმის დაგროვება და ა.შ.

ასეთიპრობლემებისუმეტესობასოციალურგარემოსთანანპიროვ

ნულაღქმებთანაადაკავშირებული.ამშფოთვებისადაპრობლემების

დაძლევაშისოციალურიმუშაკიაქტიურადუნდაჩაერთოს.
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მომსახურებაშიადაპტირებისპრობლემები

მომსახურებაში ანდაწესებულებაში პაციენტის/ბენეფიციარის სა

მედიცინომომსახურებასთანთუდაწესებულებასთან შეგუების ადაპ

ტირებისპრობლემებიხშირადხდებაპაციენტისანმისიოჯახისწევ

რისდისკომფორტისადამომსახურებითუკმაყოფილებისმიზეზი.

ინსტიტუციური დაწესებულებები (როგორიცაა საავადმყოფოები,

სტაციონარული მკურნალობის ცენტრები, და ხანდაზმულთა ან შშმ

პირთა24საათიანიზრუნვისსამედიცინომომსახურებისმქონედაწე

სებულებები)ადამიანებსაშორებენთავიანთჩვეულდამხმარესოცი

ალურგარემოს(GOFFMAN,1961).ასეთისოციალურიგარემომო

იცავსოჯახს,მეგობრებს,ოჯახურგარემოს,ნაცნობადგილებს,თა

ვისუფალნებას,ყოველდღიურრუტინას,საქმიანობასადასაყვარელ

საკვებს.მოკლედრომვთქვათ,ისინიხვდებიანუცხოგარემოში,სა

დაცმათუწევთადაპტირებათავიანთიმოთხოვნილებისდასაკმაყო

ფილებლად.ადამიანებისუმეტესობამანამვერაანალიზებსიმას,თუ

რამდენადარიანდამოკიდებულნიმსგავსყოველდღიურგარემოზე,

სანამმისგანმოწყვეტისსაჭიროებაარიქმნება.

ასეთისიტუაციურიცვლილებებისგამოსტაციონარულპაცინეტებს

აქვთთავიანთცხოვრებაზეკონტროლისდაკარგვისუსიამოვნოგან

ცდა. პაციენტები  სხვადასხვაგვარადრეაგირებენ მსგავს ცვლილე

ბებზე.ზოგნიცოტაოდენისირთულისშემდეგეგუებიან,ხოლოსხვებს

უვითარდებათმალადაპტურიქცევები(აგრესია,საკუთართავშიჩა

კეტვა,დაა.შ.).

სტაციონარული თუ არასტანციონარული პაციენტები ხშირად სა

ფუძვლიანად ან უსაფუძვლოდ ღელავენ მომსახურების ხარისხზე.

ადაპტირებისასეთდამსგავსპრობლემებსხშირადკარგადიგებსდა

აგვარებსსოციალურიმუშაკი.

დიაგნოზთან,პროგნოზთანანჯანმრთელობაზეზრუნვის

გეგმასთანშეგუებისპრობლემები

პაციენტებისანმათიოჯახისწევრებისპრობლემებიასევეეხება

დიაგნოზთან,პროგნოზთანანმკურნალობისგეგმასთანადაპტირებას.

ყველაზერთულიაშეგუებაიმდიაგნოზთან,პროგნოზთანთუმკურნა

ლობის გეგმასთან, რომელიც მიუთითებს სიკვდილის მოახლოების

შესაძლებლობაზე.თუმცაღა,უფროხშირიადიაგნოზი,პროგნოზითუ

მკურნალობისგეგმა,რომელიცგულისხმობსკომფორტულიგარემო

დანდროებითმოცილებასანამათუიმუნარისქრონიკულშეზღუდ

ვას. უნარის შეზღუდვა კი გულისხმობს დისკომფორტს, ფუნქციურ

შრომისუუნარობას,პასუხისმგებლობისადაურთიერთობისცვლილე

ბას,ავადმყოფობისგამოგარეგნობისცვლილებას,მედიკამენტებზე

დამოკიდებულებას, პროთეზირებას, დიეტურ შეზღუდვებს, ჩვევების

(როგორიცაამოწევა,დალევა,ვარჯიში)მიტოვებას,საშინაოგარე

მოს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს

პანდუსებს,სველიწერტილებისადაპტირებას(მაგ.:სახელურებიტუ

ალეტთან,აბაზანასთან),იატაკისსაფარისცვლილებასდაა.შ.

მოკლედ რომ ვთქვათ, დიაგნოზი, პროგნოზი ან მკურნალო

ბისგეგმახშირადმოითხოვსპაციენტებისადამათიოჯახისწევრე

ბის ცხოვრების სტილის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. ზოგადად, ეს

ცვლილებაშეიძლებაიყოსროგორცემოციური,ისესოციალურგა

რემოსთან დაკავშირებული. მაგალითად, პაციენტები, რომლებიც

იგებენ,რომ აქვთ ჯანმრთელობის ისეთი პრობლემები,რომლებიც

იძულებულს ხდის მათ დატოვონ სამსახური ან შეიცვალონ სამუშა

ოსტიპი,შეიძლებადადგნენშემოსავლისდაკარგვისრისკისწინაშე.

წელსქვემოთპარალიზებულიპაციენტებიაწყდებიანარამარტორე

ალურ/პრაქიკულპრობლემებს,არამედუწევთემოციურსაკითხებთან

გამკლავებაც,როგორიცაათვითაღქმა,სქესობრივიურთიერთობები

დასხვაზედამოკიდებულებისშიში.თირკმლისქრონიკულიდაავადე

ბისმქონეპაციენტებს,რომელთაცესაჭიროებათდიალიზიკვირაში

რამდენიმესაათისგანმავლობაშისხვადასხვადღეს,აწყებიანპრაქ
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ტიკულ პრობლემებსდა ხშირად უხდებათ ემოციურ სტრესთან გამ

კლავებაცგადარჩენისათვისბრძოლაში.მსგავსიფსიქოსოციალური

პრობლემებისგადაჭრაზემუშაობასოციალურმუშაკებსუწევთ.

ინფორმირებულიგადაწყვეტილებებისმიღებისთვის

საჭიროინფორმაციისსიმწირედაუუნარობისგანცდა

საკუთარიცხოვრებისწარმართვისას

კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც პაციენტები და მათი ოჯა

ხისწევრებიაწყდებიანჯანმრთელობაზეზრუნვისდაწესებულებებში,

არისსაკუთარიცხოვრებისმართვისშეზღუდვისგანცდა.ექიმები,ექ

თნებითუსხვამომსახურეპერსონალიხშირადსხვადასხვაღონისძი

ებასგეგმავსდაახორციელებსპაციენტისწინასწარიგაფრთხილების,

ახსნაგანმარტებისათუ მის მიერთანხმობის მიღების გარეშე. ამან

შესაძლოაპაციეტსშეუქმნასდაუცველობისგრძნობა,რომელიცშე

გუებისუსიამოვნოპრობლემებსემატება.

საკუთარიცხოვრებისმართვისშენარჩუნებისგრძნობასჯანმრთე

ლობაზეზრუნვისდაწესებულებებშიდიდიმნიშვნელობააქვს.კვლე

ვები ცხადყოფენ, რომ ამ განცდის დაკარგვამ შეიძლება პაციენტი

დეპრესიამდემიიყვანოს,რამაც,თავისმხრივ,შეიძლებანეგატიური

გავლენამოახდინოსგამოჯანმრთელებაზე(SCHMALE,1972).მოკ

ლედრომვთქვათ,თუაღმოჩნდება,რომადამიანისაკუთარცხოვრე

ბასდროებითაღარმართავს,მანშეიძლებასაერთოდხელიაიღოს

ამპასუხისმგებლობაზე,გამოჯანმრთელებისმცდელობაზე.კვლევები

ცხადყოფს,რომხანგრძლივმანეგატიურმაგანწყობამ,სტრესმა,დეპ

რესიამშეიძლებაგავლენამოახდინოსიმუნურდასხვასისტემებზე,

რომლებსაც წვლილი შეაქვთ გამოჯანმრთელებასა და სიცოცხლის

ხანგრძლივობაში.

სოციალურ მუშაკს შეუძლია პაციენტსა და მისი ოჯახის წევრებს

სათანადო ინფორმაცია მიაწოდოს სწორი გადაწყვეტილების მისა

ღებად..სოციალურიმუშაკიშესაძლოადაეხმაროსექიმსპაციენტის

ინფორმირებაში, მისი ჯანმრთელობის სტატუსის, მოსალოდნელი

მდგომარეობისათუმკურნალობისგეგმისშესახებ. სოციალურიმუ

შაკებიეხმარებიანბენეფიციარებსფსიქოსოციალურირეაბილიტაცი

იასადარესოციალიზაციაში, ასევე ეხმარებიან პაციენტებსადა მა

თიოჯახისწევრებს,გაიაზრონსხვადასხვაგარემოებანისამედიცინო

პროცედურების,პოსტჰოსპიტალურიმზრუნველობისადგილმდებარე

ობისადატიპის,ხელმისაწვდომირესურსებისშესახებ.ესყველაფე

რიპაციენტსეხმარებაჯანმრთელობისადასოციალურიფუნქციონი

რებისაღდგენაში.

სოციალურმუშაკებსუნდაჰქონდეთამომწურავიინფორმაციაგა

რემოშიარსებულირესურსებისადაშესაძლებლობისშესახებ,რათა

დაიცვანპაციენტთაუფლებები.მათუნდამიაწოდონინფორმაციადა

დაარწმუნონ ბენეფიციარები მათს უფლებებშიდა მხარიდაუჭირონ

მათსრეალიზებაში.

საჭიროებისდაკმაყოფილებისთვისრესურსებისსიმწირე

ჯანმრთელობაზეზრუნვისდაწესებულებებშისოციალურიმუშაკის

ერთერთიყველაზემნიშვნელოვანიფუნქციაა,გამოჯანმრთელების

თვის საჭირო რესურსები ხელმისაწვდომი გახადოს პატიენტისა და

მისიოჯახის წევრებისათვის. ასეთირესურსები ჩვეულებრივ იყოფა

5კატეგორიად:

1. სამედიცინოდამხმარესაშუალებები;

2. დამხმარემომსახურება;

3. დახმარებაშემოსავლისმოპოვებაში;

4. გარემოსადაპტირება;

5. დახმარებაურთიერთობისმოგვარებაში.

სამედიცინოდამხმარესაშუალებები,ხელსაწყოებიდამოწყობი

ლობები სხვადასხვა სახისაა: ეტლები, ყავარჯნები, სიარულის სხვა

დამხმარესაშუალებები,კედელზემიმაგრებულიხელმოსაკიდისაყ
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რდენები, შემაღლებული უნიტაზები, გორგოლაჭებიანი კომოდები,

გრძელტარიანიკაუჭებიანდამჭერებინივთებისმოსაზიდად,სათვა

ლეები,სასმენიაპარატები,საავადმყოფოსსაწოლები,ხანდაზმულთა

სპეციალურისავარძლები,კარდიალურისავარძლები,ლეიბებიმოძ

რავიზედანაწილით(ისეთი,რომწამოჯდომაიყოსშესაძლებელი),

სითხისშემწოვიაპარატი,შაქრისგამზომიინსტრუმენტებისნაკრები,

წნევისსაზომისამაჯურიდაა.შ.ასეთიმოწყობილობებისსაჭიროე

ბა ძირითადადდაკავშირებულიაშინ მოვლასთან,თუმცა არისშემ

თხვევები,როდესაცპაციენტებსსაავადმყოფოებსათუზრუნვისსხვა

დაწესებულებებშიესაჭიროებათსპეციალურიმოწყობილობები,რომ

ლებიცშესაძლოაიმკონკრეტულმომენტშიადგილზეარაღმოჩნდეს

დამხმარემომსახურებაასევეფართოცნებაა,რომელიცმოიცავს

შემდეგს:

1. პერსონალური ზრუნვის მომსახურება (ყოველდღიურიდამხ

მარეღონისძიებები,როგორიცაადაბანა,კვება,ჩაცმა,თმის

დავარცხნადაა.შ.),რომელსაცასრულებენოჯახისწევრები,

შინზრუნვისდაწესებულებებიანდამოუკიდებელიექთნები;

2. პროფესიონალურისაექთნომომსახურება(მაგალითად,ჭრი

ლობებისდამუშავება, სასიცოცხლონიშნებზე მონიტორინგი,

კათეტერისგამოცვლა,ინტრავენურიინექციებიდაა.შ.);

3. საოჯახოსაქმეებშიდახმარება;

4. ტრანსპორტირების მომსახურება (მაგ.: ხანდაზმულთა და

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთათვის);

5. საკვებისსახლშიმიტანისმომსახურება;

6. ოჯახისსაკონსულტაციომომსახურება;

7. ნარკოდამოკიდებულთა და ალკოჰოლდამოკიდებულთა

მკურნალობისმომსახურება;

8. ჰოსპისისპროგრამები;

9. სატელეფონო მომსახურება (მაგ.: მკურნალობის რეჟიმის

დაცვის,ვიზიტისშეხსენებისდაა.შ.);

10. ზრდასრულთადაბავშვთადაცვისმომსახურება;

11. დღისცენტრები;

12. პროფესიონალურიგადამზადებადაა.შ.

ხშირად,ფინანსურიდახმარებისსაჭიროებაუკავშირდებაჯანმრ

თელობაზეზრუნვისდაწესებულებებისთვისთანხისგადახდას,იქნება

ეს ამბულატორიული (OUTPATIENT), სტაციონარული მკურნალო

ბისთვისთუსარეაბილიტაციოანსხვამომსახურებისთვის.ფინანსუ

რიდახმარებახშირადაასაჭიროდამხმარესაშუალებებისადახელ

საწყოებისშესაძენად.გარდაამისა,ჯანმრთელობაზეზრუნვისდაწე

სებულებებშიმყოფპაციენტებსზოგჯერარაქვთსაჭირორესურსები,

რათაჰქონდეთსათანადოსაცხოვრებელიდასაკვები.ამისგარეშე

კი მათი ჯანმრთელობა  ვერ გაუმჯობესდება და შესაძლოა უფრო

დამძიმდესკიდეც.

პაციენტებს შესაძლოა გაეწიოთ როგორც მატერიალური

(ნივთებით,თანხით),ისეარამატერიალურიდახმარება.

გარემოსადაპტირებაარისერთერთიმნიშვნელოვანირესურსი

იმადამიანებისთვის,ვისაცაქვთმენტალურითუფიზიკურიშეზღუდვა

დასაჭიროებენგარემოშიგარკვეულცვლილებებს.მაგალითად,ფი

ზიკურიშეზღუდვისასესგამოიხატებაფართოკარებისსაჭიროებაში

(მაგ.ეტლისთავისუფლადშესვლისთვის),ავეჯისმოწყობაშიდაა.შ.

რაცშეეხებამენტალურიშეზღუდვისადამიანთათვის,შეზღუდვისტი

პიდანგამომდინარე,შესაძლოადასჭირდეთეზოსშემოღობვა,სხვა

ადამიანებთანკონფლიქტებისთავიდანარიდებაშიდახმარება,სპე

ციალური ავეჯი, სტრატეგიულად განთავსებული ნიშნები (ნივთების

ადგილმდებარეობისადვილადმისაგნებად)დაა.შ.

ინტერპესონალურითანადგომაესაჭიროებაბევრადამიანს.ასე

თიდახმარებამოიცავსადამიანებთანურთიერთობისგაადვილებას,

ასევეშეგრძნებასრომმასზეზრუნავენ,რომისღირებულიაგარშე

მომყოფებისთვის. ასეთი ინტერპესონალური დახმარება არის ფუნ

დამენტურიადამიანურისაჭიროება,რომელიცარსებითროლსთამა

შობსჯანმრთელობაზეზრუნვისმომსახურებისყველადონეზე.
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სამედიცინოდაწესებულებიდანგაწერისპრობლემები

პაციენტებისადამათიოჯახისდაწესებულებიდანგაწერისპრობ

ლემები ხელს უშლის პაციენტებს, შეწყვიტონ მკურნალობა მაშინაც

კი,როდესაცამმომსახურებისსაჭიროებააღარარსებობს.ესპრობ

ლემებიმკურნალობისმომსახურებაშიჩართვისპრობლემებსჰგავს.

ასეთ პრობლემებს მიეკუთვნება ფსიქოლოგიური, ფინანსური, ინ

ფორმაციული,ოჯახშიზრუნვასთანდატრანსპორტირებასთანდაკავ

შირებულიდაა.შ.

პაციენტებს, როგორც წესი, ესაჭიროებათ დახმარება სამედიცი

ნო დაწესებულებიდან გაწერის დაგეგმვაში, როდესაც (1) გაწერის

დროისთვის,მათიჯანმრთელობისმდგომარეობიდანგამომდინარე,

საჭიროა გარკვეული დახმარება; (2) ექიმებისა და ექთნებისთვის

ბუნდოვანია, თურა საშუალებადარესურსი აქვსოჯახსრეაბილი

ტაციისთვის;(3)პაციენტებსადამათიოჯახისწევრებსესაჭიროებათ

ინფორმაცია სხვა მზრუნველობით დაწესებულებებში (ჰოსპისების

პროგრამებთანთუშინმოვლისსამსახურში)პაციენტისჩართვისშე

სახებ;(4)პაციენტებსდამათიოჯახისწევრებსესაჭიროებათინფორ

მაციისმიწოდებაიმისათვის,რომმათაირჩიონშესაბამისისარეაბი

ლიტაციომომსახურება.

როგორცყველასხვაშემთხვევაში,ამდახმარებისგაწევისდრო

საცსოციალურიმუშაობისპრინციპიარისინდივიდუალურიმიდგომა.

პაციენტის ამ საჭიროებისდასაკმაყოფილებლად სოციალური მუშა

კებიშესაძლოამუშაობდნენსაზოგადოებრივორგანიზაციებთან,პო

ლიტიკისშემქმნელებთანდასხვადაინტერესებულმხარეებთან.მაკ

როდონეზე მუშაობისას ისინი ხშირადერთვებიან სხვადასხვა (მათ

შორისჯანმრთელობისდაცვის)პოლიტიკისდაგეგმვაშისოციალური

კომპონენტისგათვალისწინებისმიზნით.

სოციალურიმუშაკებიხშირადმსჯელობენკლიენტებთანჯანმრ

თელობის დაცვის მომსახურების პრობლემურ საკითხებზე. ხშირად

პაციენტებიუფროგულახდილადსაუბრობენამპრობლემებზესოცი

ალურმუშაკებთან,ვიდრესამედიცინოპერსონალთან (COWELS, 

2003).ესკისამედიცინომომსახურებასადაჯანმრთელობისდაცვის

პოლიტიკასაძლევსდამატებითინსტრუმენტსიმისათვის,რომგააუმ

ჯობესოსმომსახურებისხარისხიდახარჯთსარგებლიანობა.

ჯანმრთელობისდაცვისსოციალური 

მუშაკისთვისსაჭიროცოდნა

სოციალური მუშაკის ცოდნა შესაძლოადავყოთორი ძირითადი

მიმართულებით:

1. ზოგადიცოდნა;

2. ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშიმუშაობისთვისსპეციფიკური

ცოდნა.

ზოგადიცოდნა

სოციალურიმუშაობისყველასაგანმანათლებლოპროგრამამო

იცავსცოდნისოთხძირითადსფეროს,მიუხედავადმიმართულებისა

დასპეციალიზაციისა:

1. ადამიანისქცევადასოციალურგარემოიმთეორიებისდა

ნაშრომების ცოდნა, რომელიც ხსნის ადამიანის ბიოლოგი

ური, ფსიქოლოგიური და სოციოკულტურული ფაქტორების

როლსადამიანისქცევასადაგანვითარებაში;

2. სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა და პროგრამები

 ცოდნა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა სოციალური კე

თილდღეობა სხვადასხვა ქვეყანასადა საქართველოში; სო

ციალური კეთილდღეობისკენ მიმართული რა პროგრამები

არსებობს საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში; სოციალური

კეთილდთეობისრარესურსებია ხელმისაწვდომითემში, მუ

ნიციპალურ და ცენტრალურ დონეზე; როგორ შეუძლია სო

ციალურმუშაკსამპროგრამებისშექმნასადაგანვითარებაში

წვლილისშეტანადაა.შ.;
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3. სოციალურიმუშაობისპრაქტიკათეორიები,რომლებიცეხე

ბასოციალურიმუშაობისპრაქტიკას,ინტერვენციისმოდელე

ბი,მეთოდები,უნარჩვევები,ეთიკისპრინციპები;

4. კვლევისმეთოდებითვისობრივიდარაოდენობრივიკვლე

ვისმეთოდები;შერჩევისთვის,მონაცემებისშეგროვებისთვის

დაანალიზისთვისსაჭიროცოდნადაუნარჩვევები.

ჩამოთვლილთაგანმესამესოციალურიმუშაობისთვისუნიკალური

ცოდნაა.სწორედესცოდნაგანაპირობებსსოციალურიმუშაკისჩარ

თვისგანსაკუთრებულმნიშვნელობასნებისმიერმულტიდისციპლინურ

გუნდში.

ზოგადიუნარისგარდა,ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშიეფექტუ

რიმუშაობისთვისსოციალურმუშაკსსჭირდებასპეციფიკურიცოდნაც.

ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშიმუშაობისთვის

სპეციფიკურიცოდნა

ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშისოციალურიმუშაკისსპეციფიკუ

რიცოდნაეხებაშემდეგსაკითხებს:

1. კლიენტთა/ბენეფიციართა კონკრეტული ჯგუფი და პრობლე

მისსახეკლიენტთა/ბენეფიციართაჯგუფისფიზიკურიდამენ

ტალურიჯანმრთელობისპრობლემების,მკურნალობისპრო

ცესისადაშედეგებისბიოფსიქოსოციალურიმახასიათებლები;

ადამიანთამრავალფეროვნებისგავლენადაავადებისგანვი

თარების,მკურნალობის,რეაბილიტაციისადაჯანმრთელობის

გაუმჯობესებაშენარჩუნების პროცესზე; ასევე აუცილებელია

სამედიცინოტერმინოლოგიისცოდნა,რათასოციალურიმუ

შაკისრულფასოვნადგაერკვესბენეფიციარისჯანმრთელო

ბისმდგომარეობასადაჩასატარებელიმკურნალობისარსში.

2. ორგანიზაციულიმოწყობაორგანიზაციულიმოწყობისთავი

სებურებებიდასოციალურიმუშაკისროლიმასში;ორგანიზა

ციის მისია; ჯანმრთელობისდაცვისრომელდონეზე მიმდი

ნარეობს მუშაობა; თანამდებობრივი იერარქია; სოციალური

მუშაკისფუნქციისხედვა;ორგანიზაციულიპოლიტიკა;წესები,

რეგულაციები,ინტერდისციპლინურიმუშაობისპრინციპებიდა

პრაქტიკისპრობლემები;

3. თემისმახასიათებლებიდარესურსები ქალაქის,სოფლისა

თუგარეუბნისტიპისდასახლება;მოსახლეობისდემოგრაფი

ულიმაჩვენებლები; პოლიტიკური შეხედულება;დასაქმებისა

დაწარმოებისძირითადიტიპი;დამხმარერესურსებისუზრუნ

ველყოფისშესაძლებლობებიადგილზედაა.შ.;

4. კონკრეტული ინტერვენციის მოდელები  კონკრეტულ ბენე

ფიციარზედაჯანმრთელობისპრობლემაზემორგებულიმიდ

გომა;ორგანიზაციისმანდატი:კრიზისულიინტერვენცია,კონ

სულტაცია გლოვისას/მწუხარებისას (GRIEF COUNSELING), 

ქცევისცვლილებადაშემთხვევისმართვა;

5. კვლევა, შეფასება და დოკუმენტები  კონკრეტული საქმია

ნობისტიპისთვის შესაბამისი კვლევების მიგნებასიახლეები,

კვლევისმეთოდებიდადოკუმენტები.

ეთიკადაღირებულებები

სოციალურიმუშაობისთვისისევე,როგორცსხვაპროფესიებისთ

ვის,აუცილებელიაგარკვეულიეთიკისნორმებისდაცვა.საქართვე

ლოსსოციალურმუშაკთა ასოციაციამ2005წელსშეიმუშავა სოცი

ალური მუშაობის ეთიკის კოდექსი,რომელიც ეფუძნება საერთაშო

რისოდაღიარებულპროფესიულღირებულებებსადასტანდარტებს.

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშიისევე,როგორცსხვასფეროში

დასაქმებულისოციალურიმუშაკებისთვისაუცილებელიასოციალური

მუშაკისეთიკისკოდექსისდაცვა.უნდააღინიშნოს,რომარისგარ

კვეული საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებულ მნიშვნელოვნებას

იძენსჯანმრთელობისდაცვისსფეროშიმუშაობისასდარომლებსაც

ქვევითგანვიხილავთ.
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ადამიანისპიროვნულიღირსებისპატივისცემა

ადამიანისპიროვნულიღირსებისპატივისცემაუმნიშვნელოვანესი

ღირებულებაა განსაკუთრებით ისეთ ადამიანებთან ურიერთობისას,

რომლებსაც აქვთ ჯანმრთელობის, გარეგნობის, გონებრივი შესაძ

ლებლობისგაუარესებისპრობლემებიანარსებობსიმისსაშიშროე

ბა,რომმათიავადმყოფობასასიკვდილოაღმოჩნდეს.

ესღირებულებაკიდევუფროგანსაკუთრებულიხდება,როდესაც

საქმეეხებაუმცირესობებსდადელიკატურთუტაბუდადებულთემებს.

მაგალითად,როდესაცსაქმეეხებასქესობრივიგზითგადამდებიინ

ფექციითდაავადებულ კომერციულ სექსმუშაკს, აუცილებელიარომ

ამადამიანმაარიგრძნოსპიროვნულიღირსებისშეურაცხმყოფელი

განწყობა სამედიცინოდაწესებულებაში. მსგავსიგანწყობა აისახება

მომსახურებისხარისხზეან/დამკურნალობისრეჟიმისდაცვაზეპაცი

ენტისმხრიდან.

სამედიცინო პერსონალმადა სოციალურმა მუშაკებმა უნდა მიი

ღონ ადამიანები მათი ქცევის მიუხედავად. ჯანმრთელობის დაცვის

სისტემაში ჩართული პროფესიონალების მოვალეობა არის ადამია

ნის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის

შენარჩუნება და არა ზნეობრივი ნორმების კარნახი. უფრო მეტიც,

სოციალურ მუშაკთა უშუალო მოვალეობაა, ჯანმრთელობისდაცვის

მომსახურება ხელმისაწვდომი გახადონ სხვადასხვა ნიშნის უმცირე

სობისათვის,დაეხმარონ მათ პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში მონაწი

ლეობითადაპრაქტიკისმეთვალყურეობით.

ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშიპაციენტებსმრავალიპრობლე

მაექმნებათ.მათმთელიდღესაწოლისტანსაცმელი(პიჟამო)აცვით,

უწევთსხვადასხვაგამოკვლევისთვისტანსაცმლისგახდაუცნობადა

მიანებთან(მაგ.:ექიმებთან,ექთნებთანდაა.შ.).ხშირადმათაქვთ

დაკნინებული წარმოდგენა საკუთარ შესაძლებლობებზე და უფლე

ბებზე. ამფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება კონფიდენცი

ალობისდაცვადამათთანნდობისდამყარება,რათამათსირცხვი

ლისადადისკომფორტისშეგრძნებებზეღიადისაუბრონსოციალურ

მუშაკებთანდაარასხვაპაციენტებთან.

აქვე უნდა აღინიშნოს,რომ არსებობს გამონაკლისი,როცადა

საშვებიაკონფიდენციალობისდარღვევა.ესისსიტუაციაა,როდესაც

პაციენტისაფრთხესწარმოადგენსსაზოგადოებრივიუსაფრთხოები

სათვის, არსებობს სხვისი ან თავის მოკვლის დიდი ალბათობა, ან

სხვაკრიმინალურისაფრთხე. სოციალურმამუშაკმა წინასწარუნდა

უთხრასბენეფიციარსამსიტუაციებისშესახებ.

ბენეფიციარისთვითგამორკვევისუფლებისდაცვა

დამისიდახმარება

სამედიცინოდაწესებულებებშიპაციენტებსადამათსოჯახებსხში

რადუწევთრთულიგადაწყვეტილებებისმიღება,რომლებიცდაკავ

შირებულიაშემდეგსაკითხებთან:

n გამოიყენონთუ არასასიცოცხლოფუნქციების შენარჩუნების

დამხმარესაშუალებები;

n ჩაიტარონთუარარეკომენდებულიმკურნალობათუოპერა

ცია;

n მიიღონთუარაისეთისამკურნალოპრეპარატები,რომლებიც

ამცირებსსიმპტომებსან/დაახანგრძლივებსსიცოცხლეს,მაგ

რამიწვევსგვერდითმოვლენებს;

n რომელიმკურნალობააირჩიონ;

n უთხრან თუ არა საყვარელ/ახლობელ ადამიანებს, ოჯახის

წევრებსმათიჯანმრთელობისპრობლემისშესახებ;

n სტაციონარიდანგაწერისშემდეგსახლშიწავიდნენთუსპეცი

ალიზებულიზრუნვისდაწესებულებაშიდაა.შ.

თვითგამორკვევისსაშუალებასუდიდესიმნიშვნელობააქვსმაშინ,

როდესაც ადამიანები კარგავენ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის

შეგრძნებას.ესსაშუალებაეხმარებამათ,რათა არდანებდნენდა

იბრძოლონჯანმრთელობისაღდგენისადაგაუმჯობესებისთვის.
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ზემოთთქმულიდანგამომდინარე,სოციალურიმუშაკისფუნქციაა,

1)მიაწოდოსზუსტიდაამომწურავიინფორმაცია,რათაკლიენტმამი

იღოსინფორმირებულიგადაწყვეტილება;2)დაეხმაროსარსებული

შესაძლებლობისგასაანალიზებლადდაშედეგისგანსაჭვრეტად;3)

დაეხმაროსმასამგადაწყვეტილებისგანხორციელებაში.

სოციალურისამართლიანობა

სოციალური სამართლიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში

გულისხმობს,რომ ადამიანებს, მიუხედავად მათი იდენტობისა, პო

ლიტიკურითუსხვამოსაზრებებისა,სხვადასხვაგანწყობისათუქცევი

სადაა.შ.თანაბრადუნდამიუწვდებოდეთხელიჯანმრთელობისაღ

დგენისადადაცვისმაღალიხარისხისმომსახურებაზე.სოციალური

სამართლიანობაარსებობსანყველასთვისანარავისთვის.

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა პირ ვე ლად 

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მა ში

პირველადიჯანმრთელობისდაცვისარსი

როგორც უკვე აღინიშნა, პირველადი ჯანმრთელობის დაცვა,

არის ჯანმრთელობის დაცვის პირველიდონე, რომელიც მიმართუ

ლიაპირველადპრევენციაზედაჯანმრთელობისშენარჩუნებაზე.ამ

დონისღონისძიებისამოცანააჯანმრთელობისპრობლემებისთავი

დანაცილებადაადრეულიინტერვენციები.

პირველადი სამედიცინო ზრუნვა, საზოგადოებრივი ჯანმრთე

ლობის დაცვა და პრევენციული მედიცინა ლიტერატურაში ზოგჯერ

გვხვდება როგორც ცალცალკე დისციპლინები, ზოგჯერ როგორც

ერთმანეთისმომცველიდაზოგჯერკიროგორცერთიმთლიანისსამი

სხვადასხვანაწილი.პირველადიჯანმრთელობისდაცვისკონცეფცია

გულისხმობს:

1. პროფესიებს,რომლებიცუწევენპირველადსამედიცინოდახ

მარებასოჯახისექიმი,შინაგანსნეულებათაექიმი,პედიატ

რი,ექთანიდაა.შ.;

2. პირველად სამედიცინო დაწესებულებებს  ზემოთ ჩამოთვ

ლილიპროფესიებისწარმომადგენელთაინდივიდუალურიან

ჯგუფური პრაქტიკა, საავადმყოფოებში განთავსებული ამბუ

ლატორიები,ჯანმრთელობისცენტრებიდაა.შ.;

3. საზოგადოებრივიჯანმრთელობისდაცვისსფეროს;

4. პირველადპრევენციასღონისძიებები,რომლებიცხელსუშ

ლისდაავადების აღმოცენებასადა მოსახლეობაში გავრცე

ლებას;

5. ჯანმრთელობისგაუმჯობესებისპროგრამებს.

აქვეუნდაითქვას,რომჯანდაცვისმსოფლიოორგანიზაციატერ

მინში“PRIMARY HEALTH CARE”(სიტყვასიტყვითჯანმრთელობა
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ზეპირველადიზრუნვა;პირველადისამედიცინოზრუნვა)ჯანმრთე

ლობის ზრუნვის ინდივიდუალური მომსახურებების გარდა, გულისხ

მობს პრევენციისა და ჯანმრთელობის ზოგადი გაუმჯობესების ღო

ნისძიებებსაც,რომლებშიცშესაძლოაჩართულნიიყვნენსაზოგადო

ებრივიჯანმრთელობისდაცვისანსხვასფეროსწარმომადგენლები.

ამერიკისშემთხვევაშიზემოთაღნიშნულიტერმინიმოიცავსმხოლოდ

ინდივიდუალურმომსახურებას,რომელსაც უწევს პირველადი ჯანმ

რთელობისდაცვისრგოლისწარმომადგენელი,ისეთიროგორიცაა,

მაგალითად,ოჯახისექიმიანსათემოამბულატორია.ესარისჯანმ

რთელობისდაცვისპირველიკარიბჭე,სადაცპაციენტიანიუმჯობე

სებსჯანმრთელობასანგაიგზავნებაჯანმრთელობისდაცვისშემდეგ

(მეორეულანმესამეულ)დონეზე.

როგორც1978წლისალმაათაშიჯანდაცვისმსოფლიოორგანი

ზაციისადაგაეროსბავშვთაფონდისმიერჩატარებულკონფერენცი

აზე განიმარტა, პირველადირგოლიჯანმრთელობისდაცვისა არის

„არსებითი,აუცილებელიჯანმრთელობისდაცვა,რომელიცუნდაემ

ყარებოდესპრაქტიკულ,მეცნიერულადდასაბუთებულდასოციალუ

რად მისაღებ მეთოდებსადატექნოლოგიას, იყოს ხელმისაწვდომი

საზოგადოების ყველა წევრისა და ოჯახისთვის, ითვალისწინებდეს

მათს სრულ თანამონაწილეობას ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საქმეში

დაქვეყნისგანვითარებისნებისმიერსტადიაზე ეტეოდესმისხელთ

არსებულირესურსებისფარგლებში“(საქართველოსსაოჯახომედი

ცინისპროფესიონალთაკავშირი,2017).

ჯანდაცვისმსოფლიოორგანიზაციისმიხედვით,პირველადიჯანმ

რთელობისდაცვისელემენტებია:

1. ჯანმრთელობის სფეროს გარეთდარჩენისა და სოციალური

უთანასწორობის შემცირება (უნივერსალური დაფარვის რე

ფორმა);

2. ჯანმრთელობის მომსახურების ორგანიზება ადამიანების სა

ჭიროებაზე და მოლოდინზე დაყრდნობით (მომსახურებების

მიწოდებისრეფორმა);

3. ჯანმრთელობის საკითხების ინტეგრირება ყველა სექტორში

(საჯაროპოლიტიკისრეფორმა);

4. თანამშრომლობითი მოდელის განვითარება პოლიტიკის შე

მუშავებისას(ლიდერობისრეფორმა);

5. დაინტერესებულმხარეთამონაწილეობა.

(WORLDHEALTHORGANIZATION,N.D.)

სოციალურიმუშაკისროლიპირველადი

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაში

ჯანმრთელობისსფეროდანექსკლუზიისდასოციალურიუთანას

წორობისშემცირება(უნივერსალურიდაფარვისრეფორმა);

ჩაგვრის,დისკრიმინაციისადა სოციალური უთანასწორობის აღ

მოფხვრასოციალურიმუშაობისუშუალომოვალეობაა.ვინაიდანჯან

მრთელობისადასიცოცხლისუფლებასაერთაშორისოდაეროვნული

დოკუმენტებითდადასტურებულიფუნდამენტურიუფლებააადამიანი

სა,სახელმწიფოვალდებულია,ყველასოციალურიჯგუფისთვისუზ

რუნველყოს:

1) ჯანმრთელობაზეზრუნვისპირველადდაწესებულებებზეხელ

მისაწვდომობა;

2) მოსახლეობისშესაძლებლობაჩაერთონჯანმრთელობისთვის

ხელშემწყობ ღონისძიებებში (რეკრეაციული ღონისძიებები,

ჯანსაღიკვება,ჯანმრთელიფიზიკური,სოციალურიდაეკო

ნომიკურიგარემო);

3) მოსახლეობისყველასოციალურიჯგუფისმათთვისგასაგები

ფორმით ინფორმირება ჯანმრთელობის შესაძლორისკებზე

დაჯანმრთელობისზოგადიგაუმჯობესებისღონისძიებებზე.

ჯანმრთელობაზე ზრუნვის პირველად დაწესებულებებში ხელმი

საწვდომობისგაზრდისმიზნითსოციალურიმუშაკიმიკრო,მეზოდა
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მაკროპრაქტიკისდონეზეშესაძლოაასრულებდესშემდეგღონისძი

ებებს/როლებს:

n სოციალური მუშაკის ფუნქციაა პირდაპირი/უშუალო პრაქტი

კისგანხორციელება,რომლისფარგლებშიც იგი მოწყვლად

სოციალურ ჯგუფებს აწვდის ინფორმაციას (ინდივიდუალური

კონსულტაციებისანჯგუფებშიმუშაობისფორმატში),თურო

გორუნდადაიცვანჯანმრთელობაპირველეტაპზე.

n სოციალურიმუშაკისფუნქციასისტემათადაკავშირებაცაადა

იგი საჭიროების შემთხვევაში  ბენეფიციარებს პირველადი

ჯანმრთელობისდაცვისდაწესებულებაშიაგზავნის.რიგშემ

თხვევებში,როდესაცბენეფიციარიგარკვეულიმიზეზებისგა

მოვერმიდისთვითონ,სოციალურიმუშაკიუწევსსოციალურ

თანხლებას,მიჰყვებასამედიცინოდაწესებულებაშიდაეხმა

რებასამედიცინოპერსონალთანკომუნიკაციაში.სოციალური

მუშაკიშესაძლოაამრგოლშიმედიატორისფუნქციითჩაერ

თოს,თუბენეფიციარსეკუთვნისდაგარკვეულიმიზეზისგამო

მასუარსეუბნებიანმომსახურებაზე.

n სოციალურიმუშაკიმონაწილეობსკვლევისადასისტემისგან

ვითარების საქმეში და იგი ავლენს იმ სოციალურ ჯგუფებს,

რომლებსაც აქვთდაბალი ხელმისაწვდომობა ჯანმრთელო

ბისდაცვისმომსახურებაზემათისოციალურიჯგუფისათუსხვა

მიზეზების გამო. მიღებულ დასკვნებზე და რეკომენდაციაზე

დაყრდნობითეთათბირებაგადაწყვეტილებისმიმღებპირებს

პოლიტიკისათუპრაქტიკისცვლილებისმიზნით.

ამფუნქციათა/როლთაშესასრულებლადგანსაკუთრებითმნიშვნე

ლოვანიაადამიანთამრავალფეროვნებისგათვალისწინება,რადგან

სწორედგარკვეულინიშნითგანსხვავებულობახდებახოლმემიზეზი

იმისა,რომადამიანიგარიყულიაჯანმრთელობისდაცვისსისტემიდან

ანნაკლებადმიუწვდებახელიმასზე.

ჯანმრთელობისმომსახურებისორგანიზება

ადამიანებისსაჭიროებაზედამოლოდინზედაყრდნობით

(მომსახურებისმიწოდებისრეფორმა);

პირველადიჯანმრთელობისდაცვისამელემენტისგაძლიერება

შისოციალურმუშაკებსმნიშვნელოვანიწვლილისშეტანაშეუძლიათ.

ამდონეზემუშაობისასისინიგვევლინებიანმკვლევარის,სისტემათა

შემნარჩუნებლის,გამაძლიერებლისდაგანმავითარებლისროლებ

ში.სოციალურიმუშაკიიკვლევსცალკეულისოციალურიჯგუფისსაჭი

როებასჯანმრთელობისმომსახურებისორგანიზებისთვალსაზრისით

(მაგ.,სადროგორრადანახარჯებითდარამომსახურებისმიღება

სურთ ბენეფიციარებს). შემდეგ, მულტისექტორული გუნდის ან სხვა

ფორმატში(მაგ.,:საადვოკატოკამპანიების),ამინფორმაციასაწვდის

ჯანმრთელობის პოლიტიკის შემქმნელებს და განმახორციელებელ

ორგანიზაციებს,რათამათშესაძლებლობამიეცეთგაითვალისწინონ

კლიენტის  მოსაზრებანიდა სურვილები. ამ სურვილთა გათვალის

წინებაგანსაზღვრავსბენეფიციარისკმაყოფილებასდაგადაწყვეტი

ლებასგამოიყენებსთუარაისკონკრეტულმომსახურებას,დაიცავს

თუარამკურნალობისრეჟიმს.ასევე,კვლევებითდასტურდება,რომ

თუბენეფიციარიმკურნალობისპროცესსადაშედეგსიმედიანადარ

უყურებს,თერაპიულიეფექტიცშეიძლებასათანადოარიყოს.

ჯანმრთელობისინტეგრირებაყველასექტორში

(საჯაროპოლიტიკისრეფორმა);

ჯანმრთელობა არ არის იზოლირებული, განცალკევებული სფე

რო. ჯანმრთელობის დეტერმინანტებიდან გამომდინარე, ჯანმრთე

ლობისხელშემწყობიპირველადიღონისძიებებიუნდაეხებოდესშემ

დეგსფეროებს:განათლების,ჯანმრთელობისდაცვის,სოციალურს,
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შრომისადადასაქმების,ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურის,თავდაც

ვის,სამართალდამცავსდასხვა.სოციალურმამუშაკმაშესაძლოაეს

სფეროებიდააკავშიროსერთმანეთთან;ჩაერთოსწევრად მულტი

დისციპლინურგუნდშიდაა.შ.

თანამშრომლობითიმოდელისგანვითარებაპოლიტიკის

შემუშავებისას(ლიდერობისრეფორმა);

ვინაიდანჯანმრთელობისცნებადიდიხანიაგასცდამხოლოდფი

ზიკურიჯანმრთელობისგაგებას,იმისათვის,რომმისიყოვლისმომ

ცველი/ჰოლისტური გაგება იყოს უზრუნველყოფილი, აუცილებელია

სხვადასხვასფეროებისჩართვაამსაქმეში.ჯანმრთელობისდაცვის

ეფექტური პოლიტიკისადა პრაქტიკისათვის აუცილებელია, ქვეყნის

სხვაპოლიტიკისშემქმნელები, პრაქტიკოსები, არასამთავრობოდა

ბიზნესსექტორიდა ბენეფიციარები აქტიურადიყვნენ ჩართული პო

ლიტიკისშემუშვებაში.დიალოგისმიზანიუნდაიყოსჯანმრთელობის

დაცვისინტეგრირებულიდაკოორდინირებულიპოლიტიკა,რომლის

მიზნებიდა ამოცანებიც გათვალისწინებულია სხვა სფეროებში; სო

ციალური მუშაკი აქტიურად შეიძლება ჩაერთოს ამ მიმართულებით

როგორც მკვლევარის, სისტემათა შემნარჩუნებლის და განმავითა

რებლისროლში.

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა

სა ა ვად მ ყო ფო ებ ში

1993 წელს ამერიკის ჰოსპიტალთა ასოციაციამ, ჰოსპიტალუ

რი სოციალური მუშაობა (სოციალური მუშაობა საავადმყოფოებში)

განმარტა როგორც მიზანმიმართულიდა შესაბამისი კვალიფიკაცი

ისმქონეადამიანებითდაკომპლექტებულიმომსახურება,რომელიც

ეხმარებადაკონსულტაციასუწევსპაციენტებსადამათიოჯახისწევ

რებს,რათა მათდაძლიონ სოციალური, ემოციურიდა ეკონომიკუ

რიპრობლემები,რომლებიცასოცირდებადაავადებასთანანშესაძ

ლებლობისშეზღუდვასთან (AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION, 

1993/1994).

ამერიკის სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ შეიმუშავა კლინიკური

მაჩვენებლები,რისმიხედვითაცფასდებასოციალურიმუშაკისროლი

საავადმყოფოებში:

1. შემთხვევისმოძებნადამომსახურებაშიჩართვა;

2. საავადმყოფოშიდაყოვნება;

3. პაციენტებისადამისიოჯახისწევრებისჩართულობასაავადმ

ყოფოდანგაწერისდაგეგმვაში;

4. დროულიდახმარება;

5. გუნდურიმუშაობა.

შემთხვევისმოძიებადამომსახურებაშიჩართვა

წლების მანძილზე სოციალურ მუშაკებამდე პაციენტები ექიმების

გავლით აღწევდნენ. 1977 წელს, როდესაც ამერიკის ჰოსპიტალ

თაასოციაციამგამოაქვეყნაპაციენტთამაღალისოციალურირისკის

მაჩვენებლები,შეიცვალახედვადაახლაუკვესოციალურიმუშაკები

საავადმყოფოშიპაციენტისმოთავსებამდეცკიიწყებდნენბენეფიცი

არებთან მუშაობას. ამ მაჩვენებელთა არსებობა უკვე გულისხმობს

იმას,რომპაციენტთაჰოსპიტალშირეგისტრაციისთანავეშემთხვევა

შირთავენსოციალურმუშაკს.მაღალისოციალურირისკისმაჩვენებ

ლებია:65წლისადამეტიასაკისმარტომცხოვრებიხანდაზმულე
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ბი,დაავადებისბოლოსტადიაზე (რომელიცპაციენტისსიკვდილით

მთავრდება)მყოფიპაციენტები,ქრონიკულიდაავადებისმქონეადა

მიანები,შშმპირები,ადამიანები,რომლებსაცგარეგნობაავადმყო

ფობის გამო შეეცვალათ; ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ფიზიკური

ან ფსიქოლოგიური ტრავმები, თვითმკვლელობის/სუიციდური მიდ

რეკილებები, ფსიქიკური პრობლემები, არასაკმარისი სოციალური

მხარდაჭერა,უჩვეულოდპასიურიანაგრესიულიქცევა,პაციენტები,

რომლებსაცჯანმრთელობისგაუარესებისგამომუშაობისშესაძლებ

ლობაშეეზღუდათ;დაბალიშემოსავლისმქონემარტოხელადედები.

ესმაჩვენებლებიუნდაშემოწმდესპაციენტისჰოსპიტალიზაციისასან

ჰოსპიტალიზაციამდე. სოციალურ მუშაკთან  პოსპიტალის პაციენტი

ასევეშეიძლებამოხვდესსაავადმყოფოშიექიმთაჯგუფის(რომელშიც

სოციალურიმუშაკიცარისჩართული)შემოვლისასანსხვაპროფესი

ონალისგადაწყვეტილებით.

საავადმყოფოშიდაყოვნება

საავადმყოფოშისაჭიროზემეტხანსდაყოვნებაგაუმართლებელია

ხარჯთსარგებლიანობისგამო,ასევეიმმიზეზით,რომჩვეულსოცია

ლურგარემოსთანდაცილებანეგატიურადმოქმედებსპაციენტისფსი

ქოლოგიურმდგომარეობაზე.საავადმყოფოშიდაყოვნებაშეიძლე

ბაგამოწვეულიიყოსშემდეგიფაქტორებით:

1. სასწრაფოსამედიცინობრიგადისმიერპაციენტისგადმოყვა

ნა;

2. მეხსიერებისპრობლემები;

3. კიბეებზეასვლაჩამოსვლისგაძნელება;

4. რიგისარეაბილიტაციოდაწესებულებაში;

5. გაწერისდაგეგმვაშიოჯახისჩართულობისნაკლებობა;

6. მკურნალობის საფასურის დაგვიანება (მაგ. სახელმწიფო

დაზღვევის, ადგილობრივი ან ცენტრალური მთავრობის და

ა.შ.მიერ).

სხვადასხვა საავადმყოფოში დაყოვნების პრობლემა შესაძლოა

სხვადასხვა მიზეზთან იყოს დაკავშირებული. მაგალითად, სახლში

ჩასატარებელიპროცედურებისსირთულე,გაწერისშემდეგზრუნვის

თვის სათემორესურსების ნაკლებობადა ა.შ. სოციალური მუშაკის

ფუნქციაარისამსაკითხებისნეგატიურიმოქმედებისშემცირება.

პაციენტებისადამათიოჯახისწევრებისჩართულობა

საავადმყოფოდანგაწერისდაგეგმვაში

პაციენტებისადამათიოჯახისწევრებისჩართვასაავადმყოფოდან

გაწერისპროცესისდაგეგმვაშისოციალურიმუშაკისუმნიშვნელოვა

ნესიდაერთერთიცენტრალურიროლიასაავადმყოფოსსოციალურ

მუშაობაში. ამ დაგეგმვის მიზანი არის, პაციენტის ჯანმრთელობისა

დასოციალურიფუნქციონირებისგაუმჯობესებისთვისსაჭიროგარე

მოსუზრუნველყოფა.ამგარემოსუმნიშვნელოვანესიკომპონენტიკი,

მისიოჯახისწევრებისსაკითხისმიმართდამოკიდებულება,ცოდნა,

უნარებიდაქცევაა.ზოგჯერსაჭიროხდებადამხმარემომსახურების

ჩართვა,რისშესახებაცდეტალურიინფორმაციაუნდაჰქონდეთპა

ციენტსადა მისიოჯახის წევრებს,რათა მათდაგეგმონ შესაბამისი

ხარჯები,სახლშიყოფნისანდაწესებულებებშივიზიტებისდრო,გა

დაინაწილონპასუხისმგებლობადაა.შ.აქვეუნდააღინიშნოს,რომ

სხვადასხვა დიაგნოზის შემთხვევაში სხვადასხვაა სარეაბილიტაციო

პერიოდიდაზრუნვისსპეციფიკა.შესაბამისად,პაციენტთაოჯახების

ჩართულობადადეტალურიინფორმირებაზრუნვისტიპის,პერიოდი

სადასხვამახასიათებლებისშესახებმნიშვნელოვანიაარამხოლოდ

მათიოჯახისწევრისავადმყოფობისამეპიზოდისთვის,არამედ,ზო

გადად, სოციალური მუშაბის ხარისხის დახვეწისა და სოციალური

მუშაკის, სამედიცინო პერსონალისა და, ზოგადად, ჯანმრთელობის

დაცვისმიმართნდობისგანვითარებისთვის.ამერიკაშიჩატარებულ

მა ხარისხობრივმა კვლევამ აჩვენა,რომფსიქიატრიული და სხვა

კლინიკებიდანგაწერისდროსინფორმაციისნაკლებობისშედეგად,

პაციენტისოჯახებსგანუვითარდათაღქმა,რომსამედიცინომომსახუ

რებამმოიხსნაპასუხისმგებლობადაპრობლემები„შეატოვა“ოჯახს 

(HANSON&RAPP,1992).

რეაბილიტაციის პერიოდის მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე,

სოციალური მუშაკი პაციენტის საავადმყოფოდან გაწერისას შესაძ

ლოამიმართავდესშემდეგღონისძიებებს:
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n პაციენტთადამათიოჯახისწევრებისკონსულტაცია/ინფორ

მირებასარეაბილიტაციოპროცესის,ღონისძიებებისორგანი

ზების,შესაძლოპრობლემებისშესახებ;

n საჭირო უნარჩვევების სწავლება ან ამ უნარჩვევების სწავ

ლებისთვისსხვასპეციალისტებთანმზრუნველიპირისდაკავ

შირება;

n ოჯახისწევრებისემოციურიმხარდაჭერა(შესაძლოაოჯახის

წევრების შფოთვამხელიშუშალოსმათპაციენტზეზრუნვის

შესახებინფორმაციისსწორადაღქმადაზრუნვაზეკონცენტ

რირებისუნარისდაკარგვა,ამიტომ,აუცილებელიამოხდეს

ამემოციებისნორმალიზება);

n პაციენტთა და მათი ოჯახის წევრების დაკავშირება საჭირო

დამატებითრესურსებთან;

n საჭიროშემთხვევაშიპაციენტისუფლებებისდაცვა(მაგ.:კონ

ფიდენციალობისდაცვა,ინფორმირებადიაგნოზისადამკურ

ნალობისდეტალებისშესახებდასხვაუფლებები)დამისთვის

კუთვნილმომსახურებაზეწვდომისუზრუნველყოფადაა.შ.

მიუხედავადიმისა,რომშშმპირისსტაციონარიდანგაწერაარა

ნაირადარგანსხვავდებასხვაპაციენტისგაწერისგან(მაგალითად,

თუარიკვეთებაინდივიდუალურისაჭიროებები,რომლებიცდაკავში

რებულიაშშმპაციენტისთვისშემდგომმომსახურებასადაინტენსიურ

მოვლასთანდაასევეთუდგასმასზეძალადობისანუგულებელყოფის

რისკისგანდაცვისსაკითხი),მაინცარისგარკვეულიდეტალები,რაც

გასათვალისწინებელია მხარდამჭერი პროფესიის წარმომადგენელ

თათვის.ამშემთხვევაშისოციალურიმუშაკისროლიძალიანმნიშვნე

ლოვანია,რადგანისახდენსშშმპაციენტისგაწერისინტეგრირებულ

დაგეგმვას.

გაწერისინტეგრირებულიდაგეგმვა

სოციალურიმუშაკიუკავშირდებაყველასაჭიროსპეციალისტსპა

ციენტისგაწერისათვისაუცილებელიინფორმაციისმისაღებადდამის

ჯანმრთელობასთანდა კეთილდღეობასთანდაკავშირებული ყველა

საჭიროებისა და რისკფაქტორის გასათვალისწინებლად. იგი სხვა

პერსონალთანერთადადგენსმომსახურებისუწყვეტობისადაგაწე

რისშემდგომი(პოსტჰოსპიტალური)მოვლისგეგმას.საავადმყოფო

დანგაწერისას,ისადამიანები,რომლებიცმნიშვნელოვანროლსას

რულებენშშმპირისმოვლისადამხარდაჭერისსაქმეში,(მათშორის,

ზოგადი პრაქტიკოსი/მკურნალი ექიმი) უნდა იცნობდნენ პაციენტის

გაწერის გეგმასა და მის სამედიცინომედიკამენტურრეჟიმს, მკურ

ნალობისწარმართვისსპეციფიკურსაკითხებსდაპაციენტისსაავად

მყოფოშიდაბრუნებისაუცილებლობისდეტალებს.სოციალურიმუშა

კიდიაგნოზისადამკურნალობისგეგმისგანხილვისმიზნითხვდება

დაესაუბრებაშშმპირისოჯახისწევრებს,მზრუნველს,მხარდამჭერს

(National Guidelines on Accessible Health and Social Care 

Services, Ireland, 2016) . 

შშმპაციენტისუსაფრთხოდადროულიგაწერისადაგადაყვანის

უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მისი ჯანმრთელობის ინდივიდუ

ალური მდგომარეობის სრული შეფასება, დაგეგმვა და ჯანმრთე

ლობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების პროფესიონალების

ურთიერთთანამშრომლობა. მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვა

ნიაპიროვნებისშესახებპირადიინფორმაციისდაცვა,ასევემნიშვნე

ლოვანია,რომოჯახისწევრებს,მზრუნველებს,მხარდამჭერპირებს

ანსხვადამხმარესესმოდეთსაკვანძოსაკითხები,რომლებიცუკავ

შირდებაადამიანისუსაფრთხოებას;მაგალითად,რამედიკამენტები

უნდამიიღოსდაროდის,როგორიმდგომარეობისდროსუნდადაბ

რუნდესესადამიანისტაციონარში.

n სოციალურიმუშაკისხვასპეციალისტებთანთანამშრომლობის

საფუძველზეამზადებსსაინფორმაციოპაკეტსდააწოდებსინ

ფორმაციასშშმპაციენტსადამისოჯახს/მზრუნველსსათანა

დოენაზე,ვერბალურიდაწერილობითიფორმით.საინფორ

მაციო პაკეტი შეიძლება მოიცავდეს მედიკამენტების ნუსხას,

სხვადასხვამუდმივიმოხმარებისდამხმარესაშუალებებისგა

მოყენებისადაჭრილობებისმოვლისწესებს.ესინფორმაცია

მომსახურებისმომხმარებელმაუნდაწარუდგინოსთუგაუზი

აროსმკურნალექიმს,ადგილობრივფარმაცევტსდაჯანმრ
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თელობისდაცვისსხვაშესაბამისპროვაიდერებს. ამშემთხ

ვევაშისოციალურიმუშაკიასევეითვალისწინებსშშმპირთან

კომუნიკაციისსაჭიროებისსპეციფიკურობას.

n მნიშვნელოვანია, რომ სოციალურმა მუშაკმა ექიმთან ერ

თად შეათანხმოს გამოწერის გეგმა პაციენტთან და/ან მის

წარმომადგენელთან (საჭიროების შემთხვევაში)NATIONAL 

GUIDLINES ON ACCESSIBLE HEALTH AND SOCIAL CARE 

SERVICESINIRELAND(2016).

დროულიდახმარებისმიღება

როგორცუკვეაღინიშნა,სტაციონარშიმოთავსებამდებენეფიცია

არისბიოფსიქოსოციალურიშეფასებაუმნიშვნელოვანესიღონისძიე

ბაა.ესშეფასებასოციალურმუშაკსადასამედიცინოპერსონალსეხმა

რებაპაციენტისმდგომარეობისსრულაღქმაში,ავადმყოფობისეტი

ოლოგიის (მიზეზების), კლინიკური მიმდინარეობის (სიმპტომების),

მკურნალობის რეჟიმის შერჩევის, დამხმარე მომსახურებაში ჩართ

ვისა და სხვა მომსახურების სწორად დაგეგმვაგანხორციელებაში.

დროულიშეფასებადაამშეფასებაზედაყრდნობითმკურნალობისა

დარეაბილიტაციის ინდივიდუალური გეგმა მნიშვნელოვნად ზრდის

კეთილსაიმედოშედეგისალბათობას.

გუნდურიმუშაობა

სოციალურიმუშაკიჯანმრთელობისდაცვისამრგოლშიცმოქმე

დებსროგორცერთიანიგუნდისწევრი,რომლისმიზანიაბენეფიცი

არის(პაციენტის)ჯანმრთელობისმდგომარეობისსრულიგაუმჯობე

სება.შესაბამისად,საწყისეტაპზეფასდებაპაციენტისბიოფსიქოსო

ციალური მდგომარეობა, აღმოჩენილ პრობლემებზე დაყრდნობით

მკურნალობის გეგმაში ერთვება სხვადასხვა სპეციალისტი, რათა

დროულადგაითვალისწინონმათირეკომენდაციები.

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა შინ მოვ ლი სას

ამერიკისსოციალურმუშაკთაასოციაციისმიერშემუშავებულჯან

მრთელობის დაცვის სოციალურ მუშაკთა ნორმატიულ წესებში აღ

ნიშნულია,რომშინმოვლაარშეიძლებაგანხილულიქნესროგორც

მხოლოდსამედიცინომომსახურება.შინმოვლამოიცავსმომსახურე

ბისისეთფართოსპექტრს,როგორიცააავადმყოფისმოვლა,სარეა

ბილიტაციოთერაპია,სოციალურიმუშაობა,პირადიმოვლა,სახლის

დალაგება/მოვლა  პაციენტთა  დახმარება რათა ჯანმრთელობის,

აქტიურობისადადამოუკიდებლობის შესაძლომაქსიმუმს მიაღწიონ 

(National Association of Social Workers, 1987).

სოციალური მუშაკი შინ მოვლის გუნდის განუყოფელი ნაწილია.

ისინი უწევენ კონსულტაციებს, ეხმარებიან პაციენტებს კონკრეტულ

ფინანსურ, საცხოვრებლის და სამედიცინო დამხმარე ხელსაწყოე

ბის/მოწყობილობების მოძიებაში, მკურნალობის რეჟიმის დაცვაში,

ავადმყოფობისგამოოჯახშიშეცვლილიურთიერთობებისმოგვარე

ბასადამდგომარეობისზოგადგაუმჯობესებაში;ადვოკატობასუწევენ

მათსოციალურიდაჯანმრთელობისდაცვისსისტემებში.სოციალური

მუშაკისგარეშეშინმოვლისპროგრამებიძირითადადმიმართულია

სასიცოცხლოფუნქციებისშენარჩუნებაზედანაკლებიყურადღებაექ

ცევაბენეფიციარისფსიქოსოციალურმდგომარეობას.

ამერიკისსოციალურმუშაკთაასოციაციაგამოყოფსსოციალური

მუშაკისშემდეგროლებსშინმოვლისას:

n შეაფასოს სოციალური, ეკონომიკური გარემოდა ემოციური

ფაქტორები,რომლებიცხელსუშლისპაციენტსანმისიოჯახის

წევრებს,შეეგუოსდიაგნოზსდადაიცვასმკურნალობისრეჟი

მი;

n აუხსნასპაციენტსადამისიოჯახისწევრებსმასთანსოციალუ

რიმუშაობისმიზანიდაშექმნასინდივიდუალურიგეგმა;
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n კონსულტაციაგაუწიოსგრძელვადიანიმკურნალობისდაგეგ

მვისადაგადაწყვეტილებისმიღებისთვის;

n პაციენტსადამისოჯახსგანუმარტოსარსებულიდიაგნოზის/

სამედიცინოპრობლემისდეტალებიდაგაუწიოსკონსულტი

რება;

n მოიძიოს და პაციენტის საჭიროების მიხედვით გამოიყენოს

არსებულიადგილობრივირესურსები;

n მომსახურებისგარეშედარჩენისმაღალირისკისმქონეპაცი

ენტებისადვოკატობა/ინტერესთადაცვა;

n პაციენტთამოკლევადიანითერაპიასაკუთარიკვალიფიკაცი

ისფარგლებში(სარეაბილიტაციო,ექიმთანშეთანხმებითდა

არამედიკამენტოზური);

n პაციენტის ინტერესების გათვალისწინებით ინტერდისციპლი

ნურგუნდთანმუშაობისუზრუნველყოფა;

n შინმოვლისპროგრამიდანგაწერის(პროგრამისდატოვების)

დაგეგმვა, როდესაც ბენეფიციარი აღარ საჭიროებს პროგ

რამითგათვალისწინებულმომსახურებას(მაგ.ჯანმრთელო

ბის გაუმჯობესების ან გაუარესების შემთხვევაში) (National 

Association of Social Workers, 1987).

მათშესაძლოაასევეუწევდეთ:

n ბენეფიციარებისან/დამათიოჯახისწევრებისდახმარება,რა

თამათდაძლიონმწუხარება,რომელიცგამოწვეულიაოჯახის

წევრისდაკარგვითანმოსალოდნელიდაკარგვით;

n პაციენტისადამისიოჯახისწევრებისდახმარებაექიმისდა

ნიშნულებისდასაცავად;

n ფსიქოსოციალურიკონსულტაციებისაჭიროებისშემთხვევაში;

n ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის ინტერესების დაცვა (ადვო

კატობა)დაა.შ..

უნდააღინიშნოს,რომკლიენტისფსიქოსოციალურიშეფასებისას

(ტრადიციულიფსიქოსოციალურიშეფასებისგარდა)საჭიროაშეფას

დესშინმოვლისთვისსპეციფიკურიისეთიკომპონენტებიც,როგორი

ცაა:

n ყოველდღიური ღონისძიებების ფუნქციონირება (Activities 

ofdailyliving/ADLFunctioning);

n მენტალურიმდგომარეობა;

n პრობლემისჩვეულიდაძლევისსტილი;

n რისგაკეთებაშეუძლიადასურსოჯახისწევრმზრუნველს;

n დამხმარემოწყობილობებისსაჭიროება;

n დამხმარემომსახურებისსაჭიროება;

n საცხოვრებელგარემოშიცვლილებისსაჭიროება;

n მატერიალურიდახმარებისსაჭიროება;

n დახმარებისსაჭიროებასოციალურიურთიერთობისას.

სწორედფსიქოსოციალურიდაშინმოვლისსაჭიროებისშეფასე

ბისშემდეგდგებაშინმოვლისგეგმა,რომლისმიხედვითაცმუშაობს

შინმოვლისგუნდი(დგებაპაციენტისსაჭიროებისმიხედვით).

საქართველოში არსებობს შინ მოვლის პროგრამები, რომლე

ბიც დაფინანსებულია თვითონ პაციენტების ოჯახების, სახელმწიფო

ბიუჯეტისდასაერთაშორისოდონორებისმიერ.შინმოვლისმომსა

ხურებასძირითადადიყენებენხანდაზმულებიდაშეზღუდულიშესაძ

ლებლობისმქონეპირები,ასევედროებითშინმოვლისსაჭიროების

მქონეადამიანები.
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სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბა ჰოს პის ში

ჰოსპისისარსი

ტერმინი „ჰოსპისი“ (hospice, hospital, hotel, hostel) ნიშ

ნავს მასპინძლობას,რაც გულისხმობს ადამიანისთბილად მიღება

სადამისისაჭიროებისდაკმაყოფილებას(Cowels,2003).სიტყვა

„ჰოსპისმა“ მოგვიანებით შეიძინა განსხვავებული მნიშვნელობა და

ახლა ის აღნიშნავს იმ ადამიანებზე ზრუნვას,რომლებსაც ცხოვრე

ბის მცირედროდარჩენიათ (დაახლოებით6თვემდე). სხვა ტიპის

ზრუნვისმსგავსად,ესმომსახურებაცმულტიდისციპლინურია,რადგან

ეფუძნებაყოვლისმომცველ(ჰოლისტურ)მიდგომას,როცაუნდაიყოს

მოცულიადამიანისსომატურისიმპტომები,ფსიქოლოგიური,სულიე

რიდასოციალურიმხარე.ისევეროგორცსხვამომსახურებასულიერ

მხარეზეზრუნვაცინდივიდუალიზებულიადახდებაპაცენტისდამისი

ოჯახისრელიგიურირწმენებისგათვალისწინებით.ამზრუნვისმისი

აა, ადამიანებისთვისუზრუნველყოსსიმშვიდე,კომფორტიდაღირ

სებისშენარჩუნებაცხოვრებისბოლოპერიოდში.ჰოსპისისპროგრა

მებიზრუნავენპაციენტისოჯახისწევრებისმდგომარეობაზეც.თანა

მედროვეჰოსპისისფუძემდებელიასისლისონდერსისოციალური

მუშაკი.მან1960წელსლონდონში,გაერთიანებულისამეფოში,და

საბამიმისცაპაციენტებზემზრუნველობისახალეტაპს.

ჰოსპისურიზრუნვაშეიძლებაადამიანსმიეწოდოს:

n სახლში;

n ჰოსპისისცენტრში;

n საავადმყოფოში;

n სხვატიპისზრუნვისდაწესებულებაში(National Institute of 

Health, 2017).

კლიენტის/ბენეფიციარისპრობლემები

ჰოსპისისპაციენტებისპრობლემებიშეიძლებაიყოს:

1. ჰოსპისისმომსახურებაშიმიღება;

2. მომსახურეობაშიადაპტირება;

3. დიაგნოზი,პროგნოზი,ზრუნვისგეგმასთანადაპტირება;

4. ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად და საკუ

თარცხოვრებისსამართავადსაჭიროინფორმაციისსიმწირე;

5. დამხმარე რესურსების სიმწირე, როგორიცაა დამხმარე ინ

სტრუმენტები და მოწყობილობები, დამხმარე მომსახურება,

ფულადიდახმარება,დახმარებაგარემოსთანადაპტირებისთ

ვის,დახმარებასოციალურიურთიერთობისასდა

6. მომსახურებიდანგაწერისბარიერი.

მომსახურებაშიმიღებისბარიერები

ბოლოსტადიაზემყოფპაციენტებსადამათიოჯახისწევრებსხში

რადესაჭიროებათადამიანი,რომელიცდაეხმარებამათიფინანსური

რესურსებისადაგარემოშიდახმარებისხელმისაწვდომობისშეფასე

ბაშიჰოსპისურიზრუნვისდაფინანსებისთვის.

პაციენტებსშეიძლებადასჭირდეთდახმარებადიაგნოზთან,პროგ

ნოზთანდამკურნალობის/ზრუნვისრეკომენდებულგეგმასთანშესა

გუებლად.ტერმინალურსტადიაზემყოფპაციენტებსადამათიოჯახის

წევრებსშეიძლებაისეთიპრაქტიკულიპრობლემებისგადაჭრამოუ

წიოთ,როგორიცაა:სადმოიძიოსფინანსები,მაგალითად,ჰოსპისის

სადაზღვევოდაფინანსებისმისაღებადამერიკაშისაჭიროა,რომყვე

ლაღონისძიებაჯდებოდესპალიატიურიმზრუნველობისფარგლებში 

(COWELS, 2003);მზრუნველისასაყვანადმიატოვოსთუარასამსა

ხურიპაციენტისმოსავლელად;ვინრჩებაპაციენტთანმაშინ,როდე

საცოჯახისმზრუნველიწავამაღაზიაშიდაა.შ
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სხვაპრობლემა,შესაძლოაიყოსექიმებისმიერპაციენტებისდაგ

ვიანებული გაგზავნა ჰოსპისურ მომსახურებაში. რადგან ამ მომსა

ხურების მიღების მაქსიმალურ ვადად ზოგიერთი დამფინანსებლის

(სახელმწიფოს,სადაზღვევოკომპანიისდაა.შ.)მიერდასახელებუ

ლია6თვე,ისინიცდილობენ,მაქსიმალურადგადაავადონჰოსპისის

მომსახურებაშიპაციენტისჩართვისრეკომენდაცია.

პაციენტისმომსახურებაშიმიღებისკიდევერთიბარიერიაის,რომ

სიმსივნის, გულის უკმარისობისადაფილტვების ქრონიკულდაავა

დებათაგარდა(რომლებიცსიკვდილისმეორედამესამეძირითადი

მიზეზებია),არისქრონიკულიმდგომარეობები,რომლებიცზღუდავს

დამოუკიდებლობას და კომფორტს, თუმცა ზოგადად არ ესადაგე

ბა ჰოსპისური მზრუნველობის მიერ დადგენილი დროის ექვსთვიან

ზღვარს.

მომსახურებასთანადაპტაციისბარიერები

ჰოსპისური ზრუნვა, ძირითადად, შინ მოვლის მომსახურებას გუ

ლისხმობს.ბენეფიციართაუმეტესობამიჩვეულიაპირადიცხოვრების

სიმყუდროვესდა„უცხოადამიანთა“მზრუნველთამისვლამოსვ

ლა,კარისღიადდატოვება,ამათუიმნივთისათუუბრალოდმყუდ

როგარემოსდაკარგვაერთერთიძირითადიპრობლემაამათთვის.

აქედანგამომდინარე,სახლისჰოსპისურიმზრუნველობაპაციენტებში

ურთიერთსაწინააღმდეგო შეგრძნებებს იწვევს  როგორც დაუცვე

ლობის,ისემადლიერებისა.

ჰოსპისურმომსახურებაშიჩართულიპაციენტისათვისიმისაღქმა,

რომიგიიმყოფებაადგილას,სადაცსიკვდილიელის,შეიძლებაძა

ლიანდამთრგუნველიიყოს.სოციალურმუშაკსშეუძლიადაეხმაროს

მასამგვარიზრუნვისდადებითიმხარეებისდანახვაშიც.მაგალითად,

კვალიფიციურიპროფესიონალებისმონიტორინგი,სუნთქვისგართუ

ლების შემთხვევაშიდამხმარე აპარატურასთან სწრაფი ხელმისაწვ

დომობა,სისუფთავისმაღალისტანდარტებიდამომსახურეპერსო

ნალი,რომელიც ყოველთვის მზადაადასახმარებლად. ზოგ სტაცი

ონარულჰოსპისსშეუძლიატკივილისუფროეფექტურიმართვისშე

თავაზებაც.

ჰოსპისურიპაციენტებისუმეტესობასახლშიკვდება,შესაბამისად,

ჰოსპისურიმომსახურებასმიღებაუფროპროგნოზთანშეგუებასუკავ

შირდება.მაღალიკვალიფიკაციისადაკარგადინფორმირებულსო

ციალურმუშაკსმნიშვნელოვანიდახმარებისგაწევაშეუძლიაპაციენ

ტისადამისოჯახისთვისამთვალსაზრისით.

დიაგნოზთან,პროგნოზთან,ზრუნვისგეგმასთანადაპტირება

სერიოზულ დიაგნოზთან პირისპირ შეხვედრა, განსაკუთრებით

ტერმინალურთან,როგორცწესი,დიდისაფრთხისშეგრძნებასიწვევს

ხოლმეადამიანებში.ესპროცესიმოიცავსბევრრთულკითხვასთან

დაშეგრძნებასთანგამკლავებას.ტერმინალურიდიაგნოზისგარდა,

ზოგჯერპაციენტებიღელავენთავისგარეგნობაზე,სხვახალხისმიერ

შესაძლოგანსჯაზე,ცხოვრებისსტილზე,ტკივილსადატანჯვაზედა

იმაზე,თუროგორმიიღებენმათისაყვარელიადამიანებიმისდიაგ

ნოზს.

ბერნკლუგის,გესერტისდაფორბსისთანახმად(2001),სოცია

ლურმუშაკებს შეუძლიათდაეხმარონ სასიკვდილოავადმყოფობით

დაავადებულ ადამიანებსა და მათ ოჯახებს, გაიაზრონ სიცოცხლის

ბოლოპერიოდი,დაავადებისმიმდინარეობისსირთულედასამედი

ცინოგადაწყვეტილებები.გაიაზრონსაჭიროინფორმაციისსიმწირე,

რომ შეძლონ გონივრული გადაწყვეტილების მიღება და საკუთარი

ცხოვრებისმართვა(BernKlug,Gessert,&Forbes,2001).

ტერმინალურ სტადიაზე მყოფი პაციენტები ხშირად გრძნობენ,

რომ საკუთარი ცხოვრების მართვის სადავეები დაკარგეს.  ჰოსპი

სისგუნდისსხვაწევრებთანერთადსოციალურიმუშაკისმოვალეო

ბაადაეხმარონპაციენტებსადამათოჯახისწევრებსამტენდენციის

დაძლევაშიმათკითხვებზეგულახდილიდაამომწურავიპასუხითადა

სწორიგადაწყვეტილებისათვისსაჭიროინფორმაციისმიწოდებით.
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ბერნკლუგის, გესერტისდაფორბსის (2001)თანახმად: „ტერ

მინალურსტადიაზემყოფიადამიანებისუმეტესობა,აფასებსინფორ

მირებულობასადასაკუთარიცხოვრებისკონტროლისშესაძლებლო

ბას,განსაკუთრებითმაშინ,როცაესეხებასამედიცინოგადაწყვეტი

ლებებს(BernKlug,Gessert,&Forbes,2001).

საჭირორესურსებისსიმწირე

შემთხვევისმენეჯერისროლში,სოციალურიმუშაკი,ჰოსპისისგუნ

დისსხვაწევრებთან,პაციენტთანდამისიოჯახისწევრებთანგასაუბ

რებისშედეგადარკვევსმისიბენეფიციარისსაჭიროებასდაეხმარე

ბამასამსაჭიროებებისდაკმაყოფილებაში.რესურსებისსაჭიროება

განსხვავდება არა მარტოკლიენტისთუ მათიოჯახის სიტუაციებით,

არამედასევეჰოსპისურიმზრუნველობისდაწესებულებებისტიპითაც.

სხვადასხვაპაციენტსათუოჯახს,დიაგნოზისათუსიტუაციის,აგრეთ

ვეჰოსპისურიმზრუნველობისტიპისმიხედვით,სხვადასხვარესურსი

სჭირდება.თუმცაშინმოვლისმომსახურებისპაციენტებსარსჭირდე

ბართულიაღჭურვილობათუაპარატურა (საავადმყოფოსსაწოლი,

გამწოვიაპარატი,ჟანგბადისპორტაბელურიაპარატიდაა.შ.),მათი

დახმარებაშეიძლებაგულისხმობდესსხვადამხმარემომსახურებას,

ფინანსურ შემწეობას, დახმარებას ურთიერთობის მოსაგვარებლად

დაა.შ.

მომსახურებიდანგაწერისბარიერები

გაწერისდაგეგმვა გულისხმობს პაციენტისადა მისიოჯახის ერ

თიტიპისმომსახურებიდანსხვამომსახურებაზე/დაწესებულებაშიგა

დასვლისასდახმარებასჰოსპისურიმზრუნველობისშემთხვევაშიპა

ციენტისმომსახურებასრულდებამისისიკვდილით.თუმცაჰოსპისის

პროგრამათა უმეტესობა გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებზეც ზრუ

ნავს.ზოგიერთიოჯახისწევრიჰოსპისისთანამშრომლებსუახლოვ

დებადაუჭირთურთიერთობისშეწყვეტა.სოციალურმუშაკებსაქვთ

შესაბამისი კვალიფიკაცია, დაეხმარონ ბენეფიციარის ოჯახის წევ

რებს,რათადამოუკიდებლადგააგრძელონცხოვრებადადროულად

დაასრულონურთიერთობაჰოსპისისმომსახურეპერსონალსთან.

ზოგჯერ,პაციენტებსუწევთგადასვლაერთიტიპისდაწესებულე

ბიდანმეორეში.მაგალითად,პაციენტიიმყოფებასტაციონარულგან

ყოფილებაში და უწევს გადავიდეს შინ მოვლაზე.ასეთ სიტუაციებში

შესაძლოა საჭიროგახდესფინანსური,ფსიქოლოგიური, ინფორმა

ციულიდაპრაქტიკულიპრობლემებისმოგვარება.

კლიენტებისჯანმრთელობის

პრობლემებიდამათიშედეგები

დიაგნოზები: პაციენტთა უმეტესობა ჰოსპისში სიმსივნურიდაავა

დებითხვდება.ნაწილსშესაძლოაჰქონდესგულსისხლძარღვთასის

ტემის,სასუნთქიგზების,ნერვულისისტემისადასხვადაავადებები.

ფიზიკური ტანჯვა: ადამიანებს, რომელთაც სასიკვდილო დიაგ

ნოზიდაუსვეს ,ხშირადაქვთფიზიკურიდისკომფორტიც:ტკივილი,

სუნთქვისგაძნელება,სისუსტე,კვების,ძილის,მონელებისპრობლე

მები,ზოგჯერსენსორულიშეგრძნებებისგაუარესებადაპარალიზება,

კანის პრობლემები, ყლაპვის სირთულეები. ტკივილის შემსუბუქება

ჰოსპისურიზრუნვისერთერთიძირითადიფუნქციაა.მედიცინისგან

ვითარებასთანერთადმნიშვნელოვნადიზრდებატკივილისმართვის

შესაძლებლობები. საჭიროა,რომპაციენტის არცერთიჩივილიარ

დარჩესუყურადღებოდ.არუნდადაგვავიწყდეს,რომპაციენტისტკი

ვილის განსჯა ან გაკრიტიკება, ან მის მიმართ სკეპტიციზმი ზრდის

ადამიანისტანჯვისხარისხსდახელსუშლისმომსახურეპერსონალსა

დაპაციენტსშორისნდობისდამყარებას.ესკითავისთავადმოქმე

დებსმომსახურებისზოგადხარისხზე.

ჯანეტაბრამმა(2001),რომელიციყოონკოლოგიდანაფარბე

რის კიბოს ინსტიტუტში,  ტკივილისა და პალიატიური მზრუნველო

ბის პროგრამების დირექტორი ბრიგჰემისა და ქალთა ინტიტუტში
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(ბოსტონი)ჩამოაყალიბატკივილისმკურნალობისადამისიშეფასე

ბისპრობლემათაკლასიფიკაცია:

სამედიცინოპერსონალმაანმზრუნველებმა:

n შეიძლებაარდაიჯერონპაციენტისსიტყვებიტკივილისინტენ

სივობისშესახებ;

n შეიძლებაარიცოდნენგანსხვავებამწვავედაქრონიკულტკი

ვილსშორის;

n შეიძლებაარიყენებდნენდამტკიცებულტკივილისშეფასების

ინსტრუმენტს;

n შეიძლებაარჩართონოჯახისწევრებიტკივილისშეფასებაში;

n შეიძლებააერიოთასაკობრივიცვლილებებიჯანმრთელობის

პრობლემებში;

n შეიძლებაარასრულადდაარასწორადშეაფასონკოგნიტური

პრობლემებისმქონეპაციენტებისმდგომარეობა;

n შეიძლებაარიცოდნენკიბოსთანდაკავშირებულიტკივილის

სიმპტომები.

ხანდაზმულმაპაციენტებმა:

n შეიძლებაიფიქრონ,რომტკივილიასაკშიშესვლისბუნებრი

ვიშედეგია;

n შეიძლება არ გამოიყენონ სიტყვა „ტკივილი“ სიმპტომების

აღწერისას;

n შეიძლებავერგამოიყენონტკივილისშეფასებისკითხვარები

კოგნიტიური,მხედველობის,სმენითიანნერვულიპრობლე

მებისგამო;

n შეიძლება შეეწინააღმდეგონ ტკივილგამაყუჩებლების მიღე

ბას.

ოჯახისმზრუნველებმა

n შეიძლებაარიცოდნენროგორიაქრონიკულიტკივილი;

n შეიძლებაარშეეძლოთგვერდითიმოვლენებისშეფასება;

n შეიძლებაარდაიჯერონხანშიშესულიადამიანისტკივილის

ინტენსივობა იმის გაცნობიერების შიშით, რომ დაავადება

უარესდება;

n შეიძლებაშეეშინდეთძლიერმოქმედიმედიკამენტებისოჯახის

წევრებისთვისმიცემა.

შფოთვა

ფიზიკურიდისკომფორტისარსებობისთუარარსებობისმიუხედა

ვად, ჰოსპისური პაციენტი ხშირად განიცდის ემოციურ შფოთვასაც,

ისეთი მიზეზების გამო როგორიცაა სიკვდილის შიში, ცხოვრებაზე

კონტროლისდაკარგვა, მარტო ყოფნის შიში, სოციალური იზოლა

ციის განცდა, თავის დაუცველობის შეგრძნება, და ასევე შფოთვა

იმისგამო,რომაქვსბევრი„დაუმთავრებელისაქმე“,რომოჯახის

წევრებს ტვირთად აწევს,  წარსულის შესახებ სინანული  (Allison, 

Gripton,&Rodway,1990).

ვანლუნმა(1999)გამოიკვლიასაკითხი,თურასშეიძლებანიშ

ნავდეს, როდესაც სასიკვდილო დიაგნოზის მქონე ადამიანი სიკვ

დილს ისურვებს. მანდაასკვნა,რომ ეს შეიძლება ნიშნავდეს,რომ

პაციენტსაქვს სერიოზულიდეპრესია, განიხილავსთვითმკვლელო

ბის შესაძლებლობას, ან პირისპირ შეეჯახა თავის რთულ მდგომა

რეობასდამზადაასიკვდილისთვის.ვანლუნისაზრით,კოგნიტიური

თერაპიაშეიძლებასასარგებლოიყოსდეპრესიისმქონეპაციენტის

დასახმარებლად,ხოლომათ,ვისაცსუიციდურიტენდენციები აქვთ,

შესაძლოა დასჭირდეთ ანტიდეპრესანტები ან სტაციონარულ მკურ

ნალობაზეგადაყვანა. ყველაშემთხვევაში სასიკვდილოდიაგნოზის

მქონეპაციენტებსესაჭიროებათსათანადოსამედიცინოდასოციალუ

რიმხარდაჭერა(Van&Ruth,1999).
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II ნა წი ლი: 

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის რო ლი

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მა ში

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე

პი რე ბის მომ სა ხუ რე ბა ში:

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და თა ნა ბა რი

შე საძ ლებ ლო ბე ბი

შშმ პი რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე

შეზღუდული შესაძლებლობა შეიძლება განპირობებული იყოს

გარკვეული დაავადებით, რომელიც შეიძლება მოითხოვდეს სერი

ოზულ მკურნალობას.თუმცა ეს არ ნიშანვს იმას,რომ სამედიცინო

მომსახურებაზემისაწვდომობამხოლოდშეზღუდულიშესაძლებლო

ბისგამოუნდაიყოსგამოწვეული.შშმპირებსჯანმრთელობასთანდა

კავშირებულიისეთივესაჭიროებებიგააჩნიათ,როგორიცდანარჩენ

ადამიანებსდაამიტომმათხელიუნდამიუწვდებოდეთჯანმრთელო

ბისდაცვისყველასაფეხურითგათვალისწინებულმომსახურებაზედა,

შესაბამისად, მომსახურება უნდა ითვალისწინებდეს მისაწვდომობის

ყველამნიშვნელოვანსაკითხს.

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების

კონვენცია(CRPD)ხაზსუსვამსშშმპირებისჯანმრთელობისუფლე

ბასდაგამოყოფსსახელმწიფოსვალდებულებას,სხვათათანაბრად

უზრუნველყოსშშმპირებისთვისუფასოანხელმისაწვდომიჯანმრთე

ლობისდაცვისმომსახურებებიდაპროგრამები,მათშორის რეპ

როდუქციულიდასქესობრივიჯანმრთელობისსფეროსადა,ზოგა

დად,მოსახლეობაზეგათვლილისაზოგადოებრივიპროგრამები.

ჯანდაცვისმსოფლიოორგანიზაციისმონაცემებისმიხედვით:

n რაიმე სახის შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს მსოფლიოს

ერთმილიარდზემეტადამიანს,რაცმოსახლეობისდაახლო

ებით15%სშეადგენს.

n 100 მილიონიდან (2.2%) 190 მილიონამდე (3.8%)  15

წელზე უფროსი ასაკის ადამიანს ფუნქციონირების მნიშვნე

ლოვანიპრობლემააქვს.

n სხვამიზეზებთანერთადშეზღუდულიშესაძლებლობისმაჩვე

ნებლებისზრდამოსახლეობისდაბერებისადაჯანმრთელო

ბისქრონიკულიმდგომარეობისზრდითარისგამოწვეული.
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n შშმ პირებს ნაკლები წვდომა აქვთ ჯანმრთელობის დაცვის

მომსახურებაზე და, აქედან გამომდინარე, ჯანმრთელობას

თან დაკავშირებული მათი საჭიროება არ კმაყოფილდება

(WHO, Disability and Health, Fact Sheet, 2016).

მნიშვნელოვანიფაქტორები,რომლებიც 

გასათვალისწინებელიაშშმპირთაჯანმრთელობისდაცვის 

მომსახურებისმისაწვდომობისთვის

n შშმ პირთა საჭიროება ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურე

ბისმიმართჯანდაცვისმსოფლიოორგანიზაციისმიხედვით,

შშმპირებსუფროხშირადსჭირდებათჯანმრთელობისდაც

ვისმომსახურება,ვიდრედანარჩენმოსახლეობას,მაგრამ

მათი საჭიროებები ნაკლებად კმაყოფილდება ხოლმე. მა

გალითად, მნიშვნელოვანი ფსიქიკური დარღვევების მქონე

პირთაუახლესმაგამოკითხვამაჩვენაhttp://www.who.int/

mediacentre/factsheets/fs352/en/), რომ განვითარებუ

ლი ქვეყნების მოსახლეობის  დიდ ნაწილს (35დან 50%

მდე)დაგანვითარებადიქვეყნებისმოსახლეობისუმეტესო

ბას (76%დან85%მდე) არცკიგაუვლია  ექიმთანვიზიტი

გამოკვლევის ჩატარების წინა წელს. ჯანმრთელობის ხელ

შეწყობისადაპრევენციისღონისძიებებიიშვიათადითვალის

წინებენ შშმ პირების დახმარებას. მაგალითად, შშმ ქალები

უფროიშვიათადგადიანსარძევეჯირკვლისადასაშვილოს

ნოსყელისკიბოსშემოწმებას,ვიდრეამპრობლემისარმქო

ნე ქალები. ინტელექტუალურიდარღვევების მქონედადია

ბეტითდაავადებულიადამიანებისწონა,სავარაუდოდ,უფრო

იშვიათადკონტროლდება.ასევე,სქესობრივიგანვითარების

საგანმანათლებლოპროგრამებშიშეზღუდულიშესაძლებლო

ბისმქონემოზარდიდაზრდასრულიპირებიიშვიათადარიან

ჩართულნი.

n შშმპირთაცხოვრებაზეჯანმრთელობისდაცვისსისტემისგავ

ლენა  შშმ პირები განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაში არსებული ხარვეზე

ბის მიმართ. ზოგადი მდგომარეობიდან და გარემოდან გა

მომდინარე,შშმპირები,შესაძლოა,გაცილებითუფროდაუც

ველნიაღმოჩნდნენმეორადიპრობლემების,თანამდევიდა

ავადებისანასაკთანდაკავშირებულისირთულეებისწინაშე,

რაცგანაპირობებსჯანმრთელობისთვისსარისკოქცევებსადა

ნაადრევისიკვდილიანობისმაღალმაჩვენებელს.ამიტომშშმ

პირთაჯანმრთელობისმდგომარეობისგართულებისთავიდან

ასაცილებლადმნიშვნელოვანიაპროგნოზირებადიპრობლე

მებისდროული გათვალისწინება, პრევენციადა/ან სწორად

მართვა:

ü	 მეორადიპრობლემებიმეორადიპრობლემათავსიჩენს(დაშე

საბამისადდაკავშირებულია)ჯანმრთელობისპირველადმდგო

მარეობასთანერთად,დაწარმოადგენსპროგნოზირებადდაავა

დებას,რომლისპრევენციაცშესაძლებელია.მაგალითად,ნაწო

ლები,საშარდეგზებისინფექციები,ოსტეოპოროზიდატკივილი.

ü	 თანმდევი პრობლემები/დაავადებები  თანმდევი დაავადებე

ბი თავს იჩენენ პირველად დაავადებასთან ერთად, რომელიც

ასოცირებულია შეზღუდულ შესაძლებლობასთან. მაგალითად,

დიაბეტის გავრცელება შიზოფრენიით დაავადებულ პირთა შო

რისდაახლოებით15%სშეადგენს(დანარჩენმოსახლეობაში

23%ს).

ü	 ასაკთან დაკავშირებული დაავადებები  შშმ პირთა ზოგიერთი

ჯგუფისთვის დაბერების პროცესი ჩვეულებრივზე ადრე იწყება.

მაგალითად, განვითარებისდარღვევების მქონე ზოგიერთი პი

რისშემთხვევაშინაადრევიდაბერებისნიშნებიუკვე40და50

წლისასაკშიჩნდება.

ü	 ჯანმრთელობისთვის საშიში ქცევის გამოვლინება  ზოგიერთმა

კვლევამაჩვენა,რომშშმპირებსსარისკოქცევებისუფრომა

ღალი მაჩვენებელი აქვთ,როგორიცაა მოწევა, ცუდი კვებადა

ფიზიკურიაქტივობისნაკლებობა.
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ü	 ნაადრევისიკვდილიანობისმაღალიმაჩვენებელიშშმპირებში

სიკვდილიანობის დონე  ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და

მოკიდებული.თუმცა,ბრიტანეთშიჩატარებულმაკვლევამგამო

ავლინა,რომფსიქიკურიჯანმრთელობისდარღვევებისმქონედა

ინტელექტუალურიდარღვევებისმქონეპირებისსიცოცხლისხან

გრძლივობაუფრონაკლებია.

n		ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების მიღების ბარიერები 

 შშმ პირები მრავალი ბარიერის წინაშედგებიან ჯანმრთე

ლობის დაცვის მომსახურების მიღების მცდელობისას, მათ

შორის:

ü	 მაღალი/ხელმიუწვდომელიფასიჯანმრთელობისდაცვისსერ

ვისებისადატრანსპორტისმისაწვდომობისგაძნელებაორძირი

თადმიზეზსწარმოადგენს,რომელთაგამოშშმპირებივერღე

ბულობენჯანმრთელობისდაცვისსაჭირომომსახურებასდაბალი

შემოსავლების მქონე ქვეყნებში; შეზღუდული შესაძლებლობის

არქონეადამიანთა3233%სხელიარმიუწვდებაჯანმრთელო

ბისდაცვისმომსახურებაზე,ხოლოშშმპირებისთვისესმაჩვენე

ბელი5153%სშეადგენს.

ü	 ხელმისაწვდომი სერვისების ნაკლებობა  შშმ პირებისთვის

ხელმისაწვდომი  სერვისის ნაკლებობა ჯანმრთელობისდაცვის

სერვისისმიღებისმნიშვნელოვანბარიერსწარმოადგენს.მაგა

ლითად, ინდოეთის უტარპრადეშისდათამილნადუს შტატებში

ჩატარებულმაკვლევამგამოავლინა,რომჯანმრთელობისდაც

ვისორიმთავარიპრობლემაამომსახურებისმაღალიფასიდა

ადგილობრივიმომსახურებებისარარსებობა.

ü	 ფიზიკურიბარიერებიშმმპირებსსაავადმყოფოებსადაჯანმრ

თელობისცენტრებზენაკლებადმიუწვდებათხელიარაადაპტი

რებულისამედიცინოაღჭურვილობის,გაუგებარისაინფორმაციო

აბრების,ვიწროდერეფნების,შიდაკიბეების,არაადაპტირებული

სველიწერტილების,მოუხერხებელიპარკინგისგამო.

ü	 ჯანმრთელობისდაცვისმუშაკთაუნარჩვევებიდაცოდნაშშმპი

რებიდანარჩენმოსახლეობასთანშედარებითორჯერუფროხში

რადგამოთქვამენუკმაყოფილებასჯანმრთელობისდაცვისმომ

სახურებისპროვაიდერებისარასათანადოუნარჩვევებისგამო,

ოთხჯერუფროხშირად  ცუდიმოპყრობისგამო,დათითქმის

სამჯერუფროხშირადაცხადებენ,რომუარიუთხრესმომსახურე

ბაზე(WHO,2016).

ჯანმრთელობისდაცვისმისაწვდომობა

შშმპირთაგანსაკუთრებულადდაუცველიჯგუფებისთვის

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშიმომუშავესოციალურმამუშაკ

მა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიაქციოს, თუ

რამდენადიღებენშემდეგიშშმპირებიჯანმრთელობისდაცვისმომ

სახურებას და რამდენად დაცულნი არიან ისინი დისკრიმინაციული

მოპყრობისგან:

n	შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეპირები

შეზღუდული ინტელექტუალური შესაძლებლობის მქონე პირები

დიდიხნისმანძილზეჯანმრთელობისდაცვისყველასთვისმისაწვდო

მიმომსახურებებისგარეშეიყვნენდარჩენილნი.რაცისტორიულად

განპრობებულიიყომათზეინსტიტუციურიზრუნვით,რომლისნაწილ

საცინსტიტუციაშიარსებულიჯანმრთელობისდაცვისპროგრამაშე

ადგენდა (Inclusion Europe, 2012). გარდა ამისა, ასეთი პირები

ხშირადიყვნენდაკვლავარიანსტიგმისადასტერეოტიპებისმსხვერ

პლნი,რაცმათიზოლირებასადამათისაჭიროებისუგულებელყოფას

განაპირობებს; შესაბამისად, მაღალია ალბათობა, რომ მათ ჰქონ

დეთ:

ü	ჯანმრთელობისუფრომძიმემდგომარეობავიდრესხვაადამია

ნებს;

ü	მომსახურებაზეხელმისაწვდომობისმეტისირთულე;
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ü	 ჯანმრთელობისდაცვისსერვისისგამოყენებისუფრონეგატიური

გამოცდილება.

ორგანიზაციაInclusionEurope(2012)თავისიპოლიტიკისდო

კუმენტშიაღნიშნავს,რომდასავლეთევროპაშიშშმპირებისცუდად

მომსახურებისყველაზეგავრცელებულმიზეზთაშორისგამოირჩევა

სამედიცინოპერსონალისნეგატიურიდამოკიდებულება,შეზღუდული

ინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეპირებისთვისმომსახურე

ბისგაწევისსურვილისნაკლებობადაარასათანადოდმომზადებული

სამედიცინოპერსონალი.მომსახურებისფასინაკლებიპრობლემაა,

თუმცაცენტრალურდააღმოსავლეთევროპაშიამყოველივესემატე

ბაფინანსურისირთულეებიცჯანმრთელობისდაცვისძირითადიმომ

სახურებისმისაღებად.

სალიანკოპერი(Cooperetal.,2004),თავისერთერთკვლე

ვითსტატიაშიაღნიშნავს,რომშეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძ

ლებლობისმქონეპირებსჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიმეტი

საჭიროებააქვთ,მაგრამრატომღაცყოველთვისნაკლებსამედიცინო

დახმარებასღებულობენ.მაგალითად,მათშიყველაზეგავრცელებუ

ლია  ეპილეფსია, გასტროეზოფაგური რეფლუქსური აშლილობა,

სენსორული დარღვევები, ოსტეოპოროზი, შიზოფრენია, დემენცია,

დისფაგია,სტომატოლოგიურიდაავადებები,კუნთოვანიპრობლემე

ბი,უბედურიშემთხვევებიდაკვებისპრობლემები.დაპირიქით,თა

ბაქოსადა ალკოჰოლისმოხმარებასთან, არალეგალურიპრეპარა

ტებისგამოყენებასთანდაკავშირებულიჯანმრთელობისპრობლემები

მათთანიშვიათია.

შეზღუდული ინტელექტუალური შესაძლებლობის მქონე პირებს,

სავარაუდოდ,მეტიმიდრეკილებააქვთზედმეტიანნაკლებიწონის

პრობლემებისკენ,  მაგრამ ისინი ვერღებულობენ ჯანსაღი კვების

შესახებ ინფორმაციას. და ბოლოს, გამოკვლევამ გვიჩვენა, რომ

შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეპირების14

24%ეპილეფსიითარისდაავადებული.მძიმედასხვადასხვაშეზღუ

დული ინტელექტუალური შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

ესციფრი5082%საღწევს,მაგრამძალიანხშირადსაავადმყოფო

შიმოხვედრისასეპილეფსიისსამკურნალომედიკამენტებსმათარას

წორადუნიშნავენ(InclusionEurope,2012).

ჯანმრთელობისსფეროსკიდევერთაქტუალურპრობლემასწარ

მოადგენსსტომატოლოგიურიდახმარება.რადგანშეზღუდულიინტე

ლექტუალურიშესაძლებლობისმქონეპირები,ექიმებისმოსაზრებით,

არ არიან „ადვილად დასაყოლიებელი/დამჯერი პაციენტები“ სტო

მატოლოგიურიმკურნალობისჩატარებისპროცესში,ამიტომსტომა

ტოლოგიური მომსახურება განიხილება როგორც განსაკუთრებული

პრობლემა,მაგალითად,ზოგიერთქვეყნებში,ორთოდონტებიმხო

ლოდმაშინთანხმდებიანასეთიბავშვებისმკურნალობას,თუმათზო

გადიანესთეზიაჩაუტარდებათ.

არარსებობსსაკმარისირაოდენობისპრევენციული,პროფილაქ

ტიკურიდაპოზიტიურიქცევისპროგრამები,რომლებიცმიმართული

იქნებოდა შეზღუდული ინტელექტუალური შესაძლებლობის მქონე

ადამიანებისთვისქცევითირისკებისთავიდანაცილებაზე.ასევე,არ

არსებობსწვდომაშესაბამისინფორმაციაზე.ჯანმრთელობისამას

პექტსერთერთიწამყვანიადგილიუკავიაშეზღუდულიინტელექტუა

ლურიშესაძლებლობისმქონეახალგაზრდებისადაზრდასრულიპი

რებისშესაძლებლობისგაძლიერებაში.

ინტელექტუალურიდაფსიქიკურიჯანმრთელობის

პრობლემებისმქონებავშვები

ლატიმიერიდასისქა2011წლისკვლევისანგარიშში„ბავშვთა

უფლებები ყველასათვის“ ხაზგასმით გამოყოფენ შეზღუდული ინტე

ლექტუალური შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის განკუთვნილი

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისის ნაკლებობას ბევრ ქვეყანაში.

აქედანგამომდინარე,ფსიქიკურიჯანმრთელობისპრობლემები,რომ

ლისწინაშეცაღმოჩნდნენშშმბავშვები,როგორცწესი,განიხილება

მათიშეზღუდულიშესაძლებლობისგანუყოფელნაწილად,რაცრეა
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ლობასარშეესაბამება,თუმცაწარმოადგენსმნიშვნელოვანბარიერს

მომსახურებისმისაღებადამმიმართულებით.მართლაც,შეზღუდული

ინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეროგორცბავშვებისთვის,

ისეზრდასრულიადამიანებისთვისნაკლებადმოიძებნებიანშესაბამი

სიგამოცდილებისადაცოდნისმქონეპროფესიონალები.

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონექალები

შშმ ქალები ხშირად სერიოზული პრობლემების წინაშე დგებიან

განსაკუთრებითპრევენციულიჯანმრთელობისდაცვის სერვისებთან

შეხებისას,ესკიგავლენასახდენსმათზოგადჯანმრთელობაზედა

მიღებული მომსახურების ხარისხზე. ამ პრობლემათა გამო შშმ ქა

ლებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი პრევენციულ ღონისძიებაზე და

თანმხლები დაავადებების (მაღალი წნევა, ოსტეოპოროზი, დიაბე

ტი,სიმსუქნე,დაგულისდაავადებები)განვითარებისუფრომაღალი

რისკიაქვთ,ვიდრეშეზღუდულიშესაძლებლობისარმქონექალებს

(KouryAJ,HallA,AndresenE,etal,2013).ბარიერსშეიძლება

წარმოადგენდესფიზიკურიდასტრუქტურულიდაბრკოლებები,კომუ

ნიკაციისადაპროვაიდერისმიკერძოება,ფინანსურიდასისტემური

პრობლემები(www.astho.org).

ü	ფიზიკურიდასტრუქტურულიბარიერები2013წელსაშშშიჩატ

რებულიკვლევისშედეგადგამოიკვეთა,რომმიუხედავადგარკ

ვეულიტიპისქრონიკულიდამეორადიდაავადებისგანვითარების

მაღალირისკისა,შშმქალებიუფროიშვიათადგადიანჯანმრთე

ლობისპრევენციულშემოწმებას/სკრინინგსიმისგამო,რომხელი

არმიუწვდებათჯანმრთელობისდაცვისდაწესებულებებზედასა

მედიცინო აღჭურვილობა ნაკლებადაა ადაპტირებულიმათთვის.

მიუწვდომელისამედიცინოაღჭურვილობა შეიძლებაგახდეს ძუ

ძუსკიბოსანრეპროდუქციულიჯანმრთელობისსხვაჩივილების

დაგვიანებულიდიაგნოსტიკისადამკურნალობისმიზეზი. ბოლო

ორიწლისმანძილზე,ყველაზეხშირმიზეზებადიმისა,რომშშმ

ქალები აშშში ვერ ღებულობენ მამოგრაფიულ შემოწმებას ან

პაპტესტს,დასახელებულიასაჭიროპოზიციისმიღებისანსამედი

ცინომაგიდაზემოთავსებისსირთულე(Rivera,2010).

ü კომუნიკაცია და პროვაიდერის მიკერძოება  ჯანმრთელობის

დაცვის მუშაკები ხშირად არ არიან სათანადოდ მომზადებულნი

შშმქალებისსამკურნალოდ.პროვაიდერებსშეუძლიათკონცენ

ტრირებამხოლოდქალისშშმმდგომარეობაზეგააკეთონდაარა

სხვადაავადებისნიშნებზედასიმპტომებზე,შეზღუდულშესაძლებ

ლობასთანდაკავშირებული ვარაუდებისდა სტერეოტიპების გა

მო.შშმქალიშეიძლებაარშემოწმდესსქესობრივადგადამდებ

დაავადებებზე, არგაიაროსრეგულარულიგინეკოლოგიურიშე

მოწმება,არმიეცესრჩევაჩასახვისწინამკურნალობასათუჯან

მრთელორსულობასთან დაკავშირებით, რადგან პროვაიდერის

ვარაუდით ისინი სქესობრივად აქტიურები არ არიან. ბარიერს

ქმნისისიც,რომჯანმრთელობისსხვადასხვაპრობლემისმქონე

(სმენის, კითხვის, მეტყველების თუ სხვა პრობლემები) ქალები

ვერ ღებულობენ ინფორმაციას ჯანმრთელობის მდგომარეობის

შესახებ მათთვის გასაგებ ფორმატში (მაგ., ბრაილი, მსხვილი

შრიფტი,აუდიოჩანაწერი,ელექტრონულიტექსტი).

ü	 ფინანსურიდა სისტემური ბარიერები  ჯანმრთელობისდაცვის

იაფი,კოორდინირებულიდახელმისაწვდომისერვისებისმიღება

მნიშვნელოვანი პრობლემაა შშმ ქალებისთვის. სხვა ქალებთან

შედარებითმათუფროიშვიათადაქვთკერძოდაზღვევა,უმუშევ

რობის,სიღარიბისათუმარტოხელადედისსტატუსიდანგამომ

დინარე.კვლევებიგვიჩვენებს,რომჯანმრთელობისდაცვისზო

გიერთიპროვაიდერიუარსამბობსპაციენტებისმკურნალობაზე,

თუმათკერძოდაზღვევაარგააჩნიათ.მაგალითად,აშშშიპრო

ვაიდერებისდაწესებულებებიხშირადარარისხელმისაწვდომი

და არ პასუხობენ (ADA) აქტის (შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონეამერიკელები) მოთხოვნებს.აშშსიუსტიციისსახელმწი

ფოდეპარტამენტის2010წლისმონაცემებით,ფიზიკურიშეზღუ

დულიშესაძლებლობისმქონექალებისთითქმისმესამედსჯანმ

რთელობისდაცვისპროვაიდერებიუარსეუბნებოდნენმომსახუ
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რებაზე მათი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. მრავალი შშმ

ქალისთვის,კიდევერთბარიერსწარმოადგენსკოორდინირებუ

ლიტრანსპორტირებასამედიცინოვიზიტებზედასახლისპირო

ბებშიმომსახურება.თემში/საზოგადოებაშიმცხოვრები,ფუნქცი

ონალურიშეზღუდვებისმქონექალებისთითქმისორიმესამედი

თავისმოვლისსაკითხებშიდამოკიდებულიაოჯახზე,მეგობრებსა

დამოხალისეებზე.

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემისმისაწვდომობა

შშმპირებისთვისსაქართველოში

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებისაქართველოშიიღე

ბენსაყოველთაოჯანმრთელობისდაცვისსახელმწიფოპროგრამით

გავალისწინებულყველამომსახურებას.აღნიშნულიპროგრამაამოქ

მედდა2013წლის28თებერვლიდან.პროგრამისმიზანია,მოიძიოს

ფინანსები და ხელმისაწვდომი გახადოს სამედიცინო მომსახურება

ჯანმრთელობისდაზღვევისარმქონემოსახლეობისათვის.ადამიანის

უფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრისმიერმომზადე

ბულშშმპირთაუფლებებისკონვენციისიმპლემენტაციისრეკომენდა

ციებში(2014)ნათქვამია,რომჯანმრთელობისდაცვისსახელმწიფო

პროგრამებში სათანადოდარარისგათვალისწინებულიშშმ პირთა

ინტერესები,რაცპროგრამებზეხელმისაწვდომობასზღუდავს.

აღსანიშნავია,რომშშმპირებისაქართველოშიხვდებიანყველა

იმბარიერს,რაცზემოთიქნააღნიშნულინაკლებადხელმისაწვდო

მი ინფორმაცია და ინფრასტრუქტურა, არაადაპტირებული სამედი

ცინოაღჭურვილობა, შშმ პირებთან კომუნიკაციისთავისებურებების

სუსტიცოდნაპერსონალისმხირდანდაა.შ.

შშმპირებისთისჯანმრთელობისდაცვის

მისაწვდომობისუზრუნველყოფა

ხელისუფლებას შეუძლია გააუმჯობესოს შშმ პირების მდგომა

რეობა ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხიან მომსახურებაზე წვდომის

გაძლიერებითდაარსებულირესურსებისსაუკეთესოდგამოყენებით.

ჯანმრთელობისდაცვისმომსახურებებთანწვდომასამსისტემისრამ

დენიმე ფაქტორის ერთობლიობა ართულებს, ამიტომ, ჯანდაცვის

მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით (2016), აუცილებელია

რეფორმებიშეეხოსამერთობლიობისმონაწილე(ჯანმრთელობის

დაცვისსისტემის)ყველაკომპონენტს

n	 პოლიტიკადა კანონმდებლობა  უნდა შეფასდეს არსებული

პოლიტიკა და სერვისები; ჯანმრთელობის უთანასწორობის

შემცირების მიზნით დაისახოს პრიორიტეტები,  დაიგეგმოს

ღონისძიებანისერვისზემისაწვდომობისადამასშიჩართვის

შესაძლებლობისგაუმჯობესებისათვის.

n		დაფინანსება - იქ, სადაც ჯანმრთელობის კერძო დაზღვევა

დომინირებს ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსების სისტე

მაში, მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იქნეს შშმ

პირების დაზღვევა და შემოწმდეს სადაზღვევო შენატანებზე

მათი მხრიდან მისაწვდომობის უზრუნველყოფა. შშმ პირები

თანაბრადუნდასარგებლობდნენსაზოგადოებრივიჯანმრთე

ლობისდაცვისპროგრამებით.

n		მომსახურების მიწოდება  უნდა მოხდეს ფართო სპექტრის

მოდიფიკაციებიდა გონივრული მისადაგების პრინციპის გა

მოყენება ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვ

დომობის ხელშეწყობის მიზნით. მაგალითად, შეიცვალოს

საავადმყოფოს ფიზიკური განლაგება, რათა უზრუნველყო

ფილი იყოს მობილობის სირთულეების მქონე ადამიანების

თვის მისაწვდომობა ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული

ინფორმაციისმისაწვდომიფორმატითგადაცემა,მაგალითად,

როგორიცაა ბრაილის შრიფტი. ინფორმაციის მიწოდების,
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ტრენინგებზედასწრებისუზრუნველყოფისადამსგავსიმხარ

დაჭერისსაშუალებითშშმპირებიუნდაწახალისდნენ,რათა

მაქსიმალურადგაიუმჯობესონჯანმრთელობა.

n		ადამიანურირესურსები ჯანმრთელობისდაცვისყველასა

ბაკალავრო და სამაგისტრო განათლების პროგრამა უნდა

ითვალისწინებდესსაგანსათუდისციპლინასშეზღუდულიშე

საძლებლობის შესახებ. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

დაცვის მუშაკებისთვის უნდა დაიგეგმოს ტრენინგები, რათა

მათ შეძლონ მონაწილეობის მიღებაჯანმრთელობის დაცვის

პრევენციულმომსახურებებში.

n		მონაცემებიდაკვლევაშშმპირებიუნდაიყვნენჩართულნი

მომსახურების შეფასებასა და მონიტორინგში. მეტი კვლევა

უნდაჩატარდესშშმპირებისსაჭიროების,ბარიერების,ჯანმ

რთელობისშედეგებისშესახებ.

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის რო ლი 

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სის ტე მა ში შშმ

პი რებ თან მუ შა ო ბი სას - შემ თხ ვე ვის

მე ნე ჯე რი, კონ სულ ტან ტი, მულ ტი და

ტრან ს დის ციპ ლი ნუ რი

გუნ დის წევ რი და ად ვო კა ტი

სოციალურიმუშაკისზოგადიროლი

შშმპირებთანმუშაობისას

სოციალურიმუშაობამოწოდებულიამაქსიმალურადგაზარდოსინ

დივიდების,ოჯახების,ჯგუფებისადასაზოგადოებისკეთილდღეობა.

ინდივიდუალურიდასაზოგადოებრივიკეთილდღეობაგანმტკიცებუ

ლიასოციალურიინკლუზიისპრინციპით,რაც,თავისმხრივ,ემყარება

ადამიანისღირსებასადაუფლებებს,სოციალურსამართლიანობას.

ესღირებულებებისრულადშეესაბამებაშეზღუდულიშესაძლებლობის

უფლებებისმოძრაობისადაგაეროსშშმპირთაუფლებებისკონვენ

ციასთან.

შემთხვევის მართვის, შეფასების, ინდივიდუალური თუ ოჯახური

კონსულტაციის,ადვოკატობის,კვლევის,საზოგადოებრივიმუშაობი

სა და სოციალური პოლიტიკის  ფარგლებში, სოციალური მუშაკები

მოქმედებენადამიანისადაგარემოსურთიერთობისპერსპექტივიდან

და მათი ინტერვენციები, მიმართულია პრობლემების გადაწყვეტაზე

როგორცპერსონალურ,ისესოციალურდონეზე.შესაბამისად,სოცი

ალურმუშაკთაყურადღებაორმხრივადაამიმართული:ერთიმხრივ,

ისინიზრუნავენადამიანებისკეთილდღეობისგაუმჯობესებაზე,მეორე

მხრივგარემოშიიმხარვეზებისაღმოფხვრაზე,რომლებიცხელსუშ

ლისსაზოგადოებისკეთილდღეობასანწარმოშობსუთანასწორობას,

უსამართლობასადადისკრიმინაციას.
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ყოვლისმომცველი/ჰოლისტური მიდგომისა და სირთულეების

ხედვისგათვალისწინებითსოციალურმუშაკებსუნიკალურიწვლილი

შეაქვთშშმპირებისათვისშესაბამისისერვისისმიწოდებისადამათი

საჭიროებისდაკმაყოფილებისსაქმეში.ასეთიორმხრივმიმართული

სამუშაო მულტიფოკუსირებული მიდგომა გულისხმობს ადამიანების

ფუნქციონირებისადაქცევისცოდნას,დასოციალურეკონომიკური,

სამართლებრივი და კულტურული ფაქტორების ურთიერთქმედებას

დაგავლენასშშმპირებისადამათიოჯახებისმიმართსტიგმისფორ

მირებაზე,დისკრიმინაციაზე,მათსმარგინალიზაციასადასოციალურ

იზოლაციაზ.სოციალურიმუშაკებიეყრდნობიანიმპრინციპს,რომმი

უხედავადგანსხვავებისა,ყველაადამიანსაქვსუფლებაიყოსთანაბ

რადჩართულისაზოგადოებაში.(Bigby&Frawley,2010).

სოციალურმუშაკთაშეფასებაეყრდნობაფაქტებს,კლიენტისგაძ

ლიერებისათვისგამიზნულგეგმებსადაინტერვენციას.სოციალური

მუშაობის ინტერვენციები ითვალისწინებს ინდივიდზე და მის მხარ

დამჭერ სისტემებზე  მისი ფიზიკური ჯანმრთელობის, ფსიქოსოცია

ლურიმდგომარეობისადასაჭიროებისგავლენას.სოციალურიმუშა

კებირეგულარულადარიანჩართულნიმულტიდისციპლინურგუნდში,

განსაკუთრებით მაშინ,როცა ინტერვენცია ეხება კომპლექსურ. სო

ციალურ,ფსიქოლოგიურ,ოჯახურდა ინსტიტუციონალურგარემოს.

ამმხრივ,მათშეუძლიათმიაწოდონინფორმაციამულტიდისციპლი

ნურ გუნდს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ყველა ამ საქმი

ანობის დროს სოციალური მუშაკები, უპირველესად, პატივს სცემენ

ინდივიდისუფლებებისუზენაესობასდაცდილობენ,რომშშმპირებს

შესაძლებლობაჰქონდეთთვითონაირჩიონსაკუთარიცხოვრებისწე

სი.(AustralianAssociationofSocialWorkers;ScopeofSocial

Work Practice - Social Work in Disability. 2016).

ერთმანეთისაგან განასხვავებენ დარღვევისა და შეზღუდულ შე

საძლებლობის ცნებებს. მაშინ, როდესაც დარღვევა განეკუთვნება

შესაძლებლობებსუნარებს შორის სხვაობას, რომელსაც შეუძლია

ყოველდღიური ფუნქციონირების გართულება, შეზღუდული შესაძ

ლებლობა წარმოადგენს უფროფართოდა კომპლექსურ ინტერაქ

ციასდარღვევისმქონეინდივიდსადასაზოგადოებისსტრუქტურებსა

დაპროცესებსშორის.ესარარის„ფიზიკური,კოგნიტურიანსენსო

რულიდარღვევები,რომლებიცშეზღუდულშესაძლებლობებსიწვე

ვენ,არამედუფროის,რომსაზოგადოებავერახერხებსადამიან

თაშორისგანსხვავებისბუნებრივიასპექტებისშეგუებას“(Priestley,

2003). აქედან გამომდინარე,როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სოცია

ლურმუშაკებიიყენებენმიდგომას„ადამიანიდაგარემო“,რომელიც

გულისხმობსსტრუქტურულდაკულტურულფაქტორებზეკონცენტრი

რებას,რომლთაცშეუძლიათროგორცნეგატიური,ასევეპოზიტიური

გავლენისმოხდენაინდივიდისუნარზეიყოსჩართულისოციალურ

ცხოვრებაში.

შშმ პირებთან მუშაობისას სოციალური მუშაკები კონცენტრირე

ბულნი არიან ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასა და მხარდაჭე

რაზე.  მათი მუშაობა მოიცავს ყველადონის მართვას (მიკრო, მე

ზო,მაკრო),პროგრამებისშემუშავებას,ინდივიდუალურდაგეგმვას,

კონსულტაციებს,კოორდინაციასადაშემთხვევისმართვას,კვლევას,

ადვოკატობასადასოციალურიპოლიტიკისშემუშავებას.

შეზღუდულიშესაძლებლობისპირებთანმუშაობა

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაში

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში მომუშავე სოციალური მუშაკი

არ არის სამედიცინო მომსახურების უშუალო მიმწოდებელი, თუმცა

პროგრამების, კანონმდებლობისადა არსებულირესურსების ცოდ

ნამასსაშუალებასაძლევსმნიშვნელოვანიდახმარებაგაუწიოსშშმ

კლიენტს. ჯანმრთელობის დაცვის საკმაოდ რთული სტრუქტურის

მქონე სისტემაშიორიენტირებისადა საჭირორესურსების მოსაპო

ვებლად სოციალური მუშაკის საქმიანობა ფასდაუდებელია. სოცია

ლურიმუშაკებიძირითადადეხმარებიანშშმპირებსშემთხვევისმარ

თვისფარგლებში,რაცთავისთავადმოიცავსმომსახურებისკოორ

დინირებასჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშითუმისგარეთ;ასევე
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უწევენადვოკატობას,რათამიიღონსაჭირომომსახურება,როცაის

ნაკლებადარისხელმისაწვდომი(Rothman2003).

სოციალურიმუშაკიარისერთერთიპირველისპეციალისტი,რო

მელიცხვდებაჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშიშესულშშმპაციენტს

დაშემდგომჩართულიამომსახურებისყველაეტაპზედაწყებული

მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით და მომსახუ

რების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით, დასრულებული გაწერის

ინტეგრირებული გეგმის კოორდინირებითა და გეგმის შესრულება

ზე მონიტორინგით.გარდაამისა, სოციალურიმუშაკი ეხმარება შშმ

პაციენტებს,თავიგაართვანმათიყოველდღიურიცხოვრებისპრობ

ლემებსმომსახურებისფარგლებშიც. სოციალურიმუშაკები ეხმარე

ბიან მათგააცნობიერონსაკუთარიდიაგნოზიდა მეთვალყურეობას

უწევენ,მიეწოდებათთუარამათსაჭიროინფორმაციამისაღებიდა

გასაგებიფორმატით.ისინიაგრეთვემონაწილეობენშშმპაციენტებს

ცხოვრებისწესისცვლილებასა(თუამასმკურნალობისპროცესიმო

ითხოვს)დაშეზღუდულშესაძლებლობასთანადაპტირებაში.

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემისსოციალურიმუშაკისსაქმიანობა

შშმპირთანმუშაობისასმხოლოდსისტემისფარგლებშიმუშაობითარ

შემოიფარგლება.იგიმუშაობსშშმპაციენტისოჯახთანდასოციალურ

გარემოსთან,აკავშირებსმასსხვადასხვარესურსთანდაუზრუნველ

ყოფსმაქსიმალურმისაწვდომობას.სოციალურმუშაკებსაგრეთვეშე

უძლიათდააკავშირონშშმპირებიშესაბამისმხარდამჭერჯგუფებთან

დაორგანიზაციებთან,რომლებიცშშმპირებსგაუწევენდახმარებას

შეზღუდული შესაძლებლობის მართვასადადამოუკიდებელი ცხოვ

რებისდაწყებაში.

ხშირადსოციალურიმუშაკებიექიმებთანდაჯანმრთელობისდაც

ვისსხვაპროფესიონალებთანმუშაობენ,რათამათაუხსნანკლიენ

ტისშეზღუდულიშესაძლებლობისგავლენაამპიროვნებისემოციურ

დაფსიქიკურჯანმრთელობაზე.

სოციალურიმუშაკისკონკრეტულიროლები

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშიშშმპირებთანმუშაობისას

შშმ პირების მრავალფეროვანი საჭიროებიდან გამომდინარე

სოციალური მუშაკი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში სხვადასხვა

როლსასრულებს,თუმცაყველაროლსწინუძღვისშეფასება,რომე

ლიცმოიცავსშემდეგმნიშვნელოვანსაკითხებს:

n	ძლიერმხარეებზედაფუძნებულიფსიქოსოციალურიშეფასება;

n	რისკებისშეფასება(როგორიცააოჯახურიძალადობადაშეუ

რაცხყოფა);

n	შესაძლებლობის,ფუნქციონირებისადაგანვითარებისშეფასე

ბა,მათშორისმხარდაჭერისადამონაწილეობისმოთხოვ

ნებითუსაჭიროება.

სოციალურიმუშაკი,როგორცშემთხვევისმენეჯერი

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში

მომუშავესოციალურიმუშაკიშშმპაციენტებთანმუშაობისას,ძირითა

დად,იყენებსშემთხვევისმართვისმეთოდს.

მე–20საუკუნისბოლოათწლეულში,შემთხვევისმართვაგამოიკ

ვეთაროგორცსოციალურიმომსახურებისწამყვანიმეთოდი.სოცია

ლურიმომსახურებისპრაქტიკაშიშემთხვევისმართვაძველშემთხ

ვევაზემუშაობის(casework)მოდელისმსგავსია,თუმცა,შემთხვევის

მართვაუფრომეტადხაზსუსვამსკლიენტზეგავლენისმქონესისტე

მებისპროფესიულჩართულობას,ვიდრემიკროსისტემებისინტერ

ვენციას.როთმენი(1991)გვთავაზობსშემთხვევისმართვისლაკო

ნიურგანმარტებას:„შემთხვევისმართვაითვალისწინებსორძირი

თადმიმართულებას:(1)ინდივიდულარირჩევის,კონსულტაციისათუ

თერაპიისშეთავაზებაკლიენტისათვისდა(2)კლიენტებისდაკავში

რებასმათთვისსაჭირომომსახურებისადადახმარებისმიმწოდებელ

ადგილობრივსაზოგადოებრივ სააგენტოებთანდაარაფორმალურ
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დამხმარე ქსელებთან.ფრანკელისადა გელმანის (2004) განმარ

ტებით, შემთხვევის მართვის მიზნებია მომსახურებაზე მისაწვდომო

ბისუზრუნველყოფა,კოორდინაციისგაადვილებადამომსახურების

წყვეტისშემცირება.

გარდა ამისა, შემთხვევის მართვა გულისხმობს გრძელვადიანი

ზრუნვისმართვასფართოსპექტრისმომსახურებასთანკოორდინაცი

ითდაამიტომჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშიკომპლექსურისაჭი

როებისმქონეშშმპირებთანმუშაობისასიგიმნიშვნელოვანია.

კომპლექსური საჭიროების, ასევე მძიმე შეზღუდული შესაძლებ

ლობის მქონე ადამიანების შემთხვევებში, შემთხვევის მართვის მე

ნეჯერიაფასებსკლიენტსდაეძებსმისთვისსაჭირომომსახურებას,

რაცშეიძლებამოიცავდესსაცხოვრებელს,ჯანმრთელობისადაფსი

ქიკურიჯანმრთელობისპრობლემებისმოგვარებას,სოციალიზაციას,

ყოველდღიურ აქტივობებს (დასვენებასა და განათლებას). საჭირო

მომსახურებისმიღებისადაგამოყენებისშემდეგშემთხვევისმართ

ვისმენეჯერიმუდმივადმეთვალყურეობსთითოეულშემთხვევას,რა

თამომსახურებაარშეწყდეს.შემთხვევისმართვისმიდგომისძლიერ

მხარესწარმოადგენსისპროფესიულიყურადღება,რომელიცსის

ტემის სხვადასხვა დონეებს ექცევა. მიუხედავად ამისა, შემთხვევის

მართვასთავისიშეზღუდვაცაქვს.ესმიდგომაპროფესიონალებსექ

სპერტებად წარმოადგენს, ვისზედაც კლიენტები და „შემთხვევები“

დამოკიდებულნიარიანმომსახურებისმიღებისკუთხით.შემთხვევის

მენეჯერები,დაარაკლიენტები,ინარჩუნებენკონტროლსსაბოლოო

გადაწყვეტილებებისმიღებაზე.

შემთხვევისმენეჯერებიზედმიწევნითკარგადუნდაიცნობდნენიმ

ჯგუფებს, რომლებსაც ემსახურებიან. თავისი კლიენტების სახელით

ისინისხვადასხვაროლშიგამოდიან,როგორიცაამრჩეველი,ადვო

კატი,განმანათლებელიდამედიატორი(Mackelpran&Salsgiver,

1996).

სოციალურიმუშაკი,როგორცკონსულტანტი

კრიზისულიინტერვენცია

კრიზისულიინტერვენციაწარმოადგენსსოციალურიმუშაობისმო

დელს,რომელიცგამოიყენებაიმშემთხვევაში,თუადამიანიმწვავედ

განიცდის რომელიღაც ცხოვრებისეულ მოვლენას და სერიოზული

შფოთვააწუხებს.(Rothman2003).ამდროსყველაზეეფექტურია

სწრაფიდადაუყოვნებელიინტერვენცია,რათაადამიანმაგააგრძე

ლოსჯანმრთელიდააქტიურიცხოვრება.ესმოდელიგანსაკუთრებით

მნიშვნელოვანიაისეთადამიანებთანსამუშაოდ,ვისთვისაცშეზღუდუ

ლიშესაძლებლობაახალიცხოვრებისეულიცვლილებააანიმმშობ

ლებისთვის,რომელთაცშეეძინათშშმბავშვი.ჯილილანდიდაჯეიმსი

(1997)კრიზისსგანმარტავენ,როგორც„მოვლენისანსიტუაციისიმ

გვარსირთულედაღქმას,რომლისდაძლევისრესურსიადამიანსარ

აქვს..კრიზისსახასიათებსტენდენცია,გამოიწვიოსმძიმეკოგნიტური

დაქცევითიდისფუნქცია,სანამადამიანიარმიაღწევსშვებას“.

ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სამედიცინოდაწესებულება

შიმომუშავესოციალურიმუშაკიფლობდესკრიზისულიინტერვენციის

საფუძვლებსდა კლიენტთან მუშაობის მეთოდებს. ჯილილანდმადა

ჯეიმსმა(1997)შემოგვთავაზესკრიზისულიინტერვენციისდაძლევის

ექვსსაფეხურიანიმოდელი:

1. პირველი საფეხური პრობლემის განსაზღვრაა. მოუსმინეთ, 

რასურსკლიენტს, ვერბალურიდაარავერბალურიკომუნი

კაციის ასპექტების გათვალისწინებით. ამ ეტაპზე პრობლემა

განისაზღვრებაკლიენტისმიერ.

2. მეორესაფეხურიაკლიენტისუსაფრთხოებისუზრუნველყოფა.

შეაფასეთკლიენტისმიერთვითდაზიანებისანსხვებისდაზია

ნებისფიზიკურიდაფსიქოლოგიურირისკიშინაგანიგანწყო

ბისა და გარემო ფაქტორების გათვალისწინებით. დარწმუნ

დით,რომკლიენტიდასხვებიცუსაფრთხოგარემოშიიმყო

ფებიან.
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3. მესამესაფეხურიამხარდაჭერა.მოუსმინეთთქვენსკლიენტს

ზრუნვითადათანაგრძნობით.იყავითხელმისაწვდომითქვე

ნიკლიენტისთვის,რათამასმიეცესრეალურიგანცდა,რომ

მხარდაჭერასშეძლებთ.

4. მეოთხე საფეხურია კრიზისის დაძლევის შესაძლებლობათა

შეფასება.დაეხმარეთკლიენტსრათაგანიხილოსსხვადასხვა

შესაძლებლობა,რათაპრობლემასთანგამკლავებისშესაბა

მისიმექანიზმიშეარჩიოს.

5. მეხუთესაფეხურიადაგეგმვა.დაეხმარეთკლიენტს,რომშე

ადგინოსმოკლევადიანიგეგმა,რომელიცმოიცავს სწორედ

იმსაფეხურებს,რომელსაცკლიენტითავადგაივლის.

6. მეექვსესაფეხურიაკლიენტისმხარდაჭერამისიმოტივაციის

განსაზღვრისთვის.დაეხმარეთკლიენტს,რათამანვალდებუ

ლებააიღოსთავისივეგეგმისგანხორციელებაზე.

აგრეთვემნიშვნელოვანია,რომკლიენტსმისცეთშესაძლებლობა

განსაზღვროსის,თურაროლსთამაშობსშეზღუდულიშესაძლებლო

ბამისცხოვრებაში.

სოციალურიმუშაკი,როგორცმულტიდისციპლინური

დატრანსდისციპლინურიგუნდისწევრი

სამედიცინო დაწესებულებაში სოციალური მუშაკი თანამშრომ

ლობსროგორცდაწესებულებისპერსონალთანდაადმინისტრაციას

თან,ასევედაწესებულებისგარეთარსებულსხვადასხვასპეციალის

ტსადაუწყებასთან,რათაშშმპირმამიიღოსჯანმრთელობისათვის

საჭირო რესურსები, კარგი მომსახურება, რაც გააუმჯობესებს მისი

ცხოვრებისხარისხსდასოციალურკეთილდღეობასმოუტანსმომსა

ხურებისდატოვებისშემდეგაც.

სოციალურიმუშაკიშშმპაციენტისშეფასებისასიღებსინფორმა

ციას შშმ პირის კომუნიკაციის თავისებურების, მისი ყოველდღიური

ფუნქციონირების,ცხოვრებისსტილისადასოციალურიგარემოსშე

სახებ. აღნიშნულ ინფორმაციას იგი აწოდებს შშმ პირის მკურნალ

ექიმს და მომსახურებაში ჩართულ შესაბამის სპეციალისტებს, რაც

მათ მნიშვნელოვნად უადვილებს მკურნალობის ინდივიდუალური

კურსისშემუშავებასდაპაციენტსადამისგარემოსთანურთიერთო

ბას,მათთვისმისაღებიფორმითინფორმაციისმიწოდებას.მკურნა

ლობისპროცესშისოციალურიმუშაკიამსპეციალისტებსასევეაწვ

დისინფორმაციასიმაზე,თუროგორაისახებამკურნალობისკურსი

შშმპაციენტისყოველდღიურფუნქციონირებაზედარამდენადარის

იგითავადკმაყოფილიაღნიშნულიმომსახურებით.თუდაწესებულე

ბაშიარსებობსფსიქიატრიანფსიქოლოგი,მაშინსოციალურიმუშაკი,

როგორცშემთხვევისმენეჯერი,აქტიურადთანამშრომლობსმათთან,

რათა უზრუნველყოს პაციენტის ზოგადი კეთილდღეობა. სამედიცი

ნოდაწესებულებაშისოციალურიმუშაკიწარმოადგენსსპეციალისტს,

რომელიც ადევნებს თვალყურს სხვადასხვა სპეციალისტის ჩართუ

ლობასკონკრეტულიშშმპაციენტისშემთხვევაშიდაცდილობს,რომ

ყველასპეციალისტიშეთანხმებულადმოქმედებდესდაპაციენტsარ

მიაწოდონურთიერთგამომრიცხავირეკომენდაციებიმისფუნქციონი

რებასთანდაჯანმრთელობასთანდაკავშირებით.

შშმ პაციენტის საჭიროებიდან გამომდინარე, სოციალური მუშაკი

თანამშრომლობსყველაიმდაწესებულებისათუმომსახურებისსპე

ციალისტთან,რომელთანაცდაკავშირებულიამისიკლიენტი,იქნება

ეს განათლებისდაწესებულება (საბავშვო ბაღი, სკოლა, პროფესი

ული თუ უმაღლესი სასწავლებელი) თუ სოციალური მომსახურება

(ადრეული ჩარევა, დღის ცენტრის პროგრამა, შინ მომსახურების

პროგრამა,რეაბილიტაცია/აბილიტაციისპროგრამადაა.შ.).ამშემ

თხვევაშიჯანმრთელობისდაცვისსოციალურიმუშაკიხდებატრანს

დისციპლინურიგუნდისწევრიდააქტიურადთანამშრომლობსაღნიშ

ნულდაწესებულებებთანდამომსახურებებთან.საჭიროებისშემთხვე

ვაშიისაწყობსშემთხვევისკონფერენციებსაცდაიწვევსაღნიშნული

დაწესებულებების სპეციალისტებს  სპეც. პედაგოგებს, ფსიქოლო

გებს,ოკუპაციურთერაპევტებსდაა.შ.
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სოციალურიმუშაკიროგორცადვოკატი

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში მომუშავე სოციალურ მუშაკს

უწევსშშმპირთაადვოკატობაშემდეგიმიზნებისთვის:

n		სამედიცინოდაწესებულებაშიშშმპირებისფუნქციონირების

n		ხელშეწყობისმიზნით,მათზემორგებულიგარემოსშექმნა;

n		შშმპირისძალადობისგანდაცვა;

n		დისკრიმინაციულიპრაქტიკისადასტიგმისპრევენციაან

n		არსებულიგამოცდილებისაღმოფხვრა;

n		შეზღუდულირესურსებისადამომსახურებისმიღება;

n		შშმპირისდამოუკიდებლობისადათვითგამორკვევისგაძლი

ერება;

n		შშმპირისდამოუკიდებლობისხელშეწყობა.

სამედიცინომომსახურებისპროცესშისოციალურიმუშაკითვალ

ყურსადევნებსკლიენტისმდგომარეობას,რათადარწმუნდეს,რომ

მისიმდგომარეობაუმჯობესდება.სოციალურიმუშაკირეგულარულად

აფასებს შშმ პირების მომსახურების ხარისხს, რათა დარწმუნდეს,

რომპროგრამებირეალურადაკმაყოფილებენკლიენტისსაჭიროე

ბას.თუ შშმ პირის მდგომარეობიდან გამომდინარე, საჭირო ხდება

დამატებითისპეციალისტისმოწვევამისიკომუნიკაციისადაფუნქცი

ონირებისთვის(სურდოთარჯიმანიყრუადამიანებისთვის,მობილობი

სადაორიენტაციისსპეციალისტიუსინათლოადამიანისთვის),მაშინ

სოციალურიმუშაკიაქტიურადთანამშრომლობსადმინისტარციასთან

მომსახურებაშიამსპეციალისტთაჩასართავად.

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, რო გორც

პრო ფე სი ო ნა ლი, რო მე ლიც აფა სებს

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის

მი საწ ვ დო მო ბას შშმ პი რის სა ჭი რო ე ბი დან

გა მომ დი ნა რე - ფი ზი კუ რი გა რე მო და

პა ცი ენ ტის ინ ფორ მი რე ბის სა კითხე ბი

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემისსოციალურიმუშაკიმნიშვნელო

ვანროლსასრულებს,რათაშშმპირსხელიმიუწვდებოდესსამედი

ცინომომსახურებაზე,დაწესებულებისფიზიკურგარემოსადასაჭირო

ინფორმაციაზე.გარდაამისა,სოციალურიმუშაკიმომსახურებისმე

ნეჯმენტსაწვდისინფორმაციასდარეკომენდაციებსიმისშესახებ,თუ

როგორშეიძლებამომსახურებაგახდესუფროინკლუზიურიდაუპა

სუხოსშშმპირებისსაჭიროებასადაინტერესებს.მომსახურებაუნდა

დაიგეგმოსისე,რომშშმპირისშენობასთანმისვლის,შენობაშიშესვ

ლისადაინფორმაციისმიღების,მიწოდებისბარიერებიკარგადიქნეს

გააზრებულიდააღმოფხვრილიმენეჯმენტისმიერ.სამედიცინომომ

სახურების მენეჯმენტის მიერ გარემოს მოწყობის, პაციენტებისთვის

ინფორმაციის მიწოდებისადა მომსახურებისდაგეგემვის პროცესში

გათვალისწინებულიუნდაიქნესგაეროსშშმპირთაუფლებებისკონ

ვენციისპრინციპები„უნივერსალურიდიზაინისა“და„გონივრული

მისადაგების“შესახებ.უნივერსალურიდიზაინისპრინციპისგამოყე

ნებამნიშვნელოვნადაუმჯობესებსყველაპაციენტისმომსახურებას,

რაც,ზოგადად,ამაღლებსმომსახურებისხარისხს;ხოლოგონივრუ

ლიმისადაგებისპრინციპებიკიმომსახურებასხდისადამიანისუფლე

ბებზეორიენტირებულს.

მნიშვნელოვანია, რომ შშმ პაციენტმა იცოდეს დაწესებულებაში

სოციალურიმუშაკისარსებობისშესახებდასაჭიროებისშემთხვევაში
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(იქნებაესგარემოსფიზიკურიმისაწვდომობა,შესაბამისიინფორმა

ცია,თუმომსახურებისმიღება)მოითხოვოსმასთანშეხვედრადამისი

მომსახურებისმიღება.

გარემოსმისაწვდომობა

ფიზიკურიმისაწვდომობა

ევანსის(2013)მიხედვით,ფიზიკურიმისაწვდომობაგაგებულია,

როგორც ჯანმრთელობისდაცვის კარგ მომსახურებაზე ხელმისაწვ

დომობა,რომელიცშენობისადაპტირებისგარდაგულისხმობსექიმ

თან ვიზიტის საათებსა თუ მომსახურების სხვა ასპექტებს,  რაც სა

შუალებასაძლევსადამიანებსსაჭიროდროსმიიღონმომსახურება.

მომსახურებისმიმწოდებელი ვალდებულიახელმისაწვდომიგახადოს

თავისი დაწესებულება ისევე, როგორც სამედიცინო მოწყობილობა

დაპაციენტისგასასინჯიოთახები.

შშმპირთაკონვენციადადადგენილება#41–(„შეზღუდულიშე

საძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქი

ტექტურულიდაგეგმარებითიელემენტებისტექნიკურირეგლამენტი“)

მოითხოვს მოსახერხებელი გზების, ლიფტების, პანდუსების, ადვი

ლადგასაღებიკარების,ხელმისაწვდომისინათლისჩამრთველების,

სველიწერტილების,პარკინგისადგილისადანიშნებისშემუშავებას

(მათი მომსახურების უზრუნველყოფასაც), რომელთა გამოყენებას

შეძლებენ უსინათლო ან სუსტადმხედველი პირები. გარდა ამისა,

ჯანმრთელობისდაცვისმომსახურებისპროვაიდერებივალდებულნი

არიან უზრუნველყონ შესაბამისი აღჭურვილობა, როგორიცაა სამე

დიცინო მაგიდები,  დიაგნოსტიკური აპარატურა და საჭიროებიდან

გამომდინარე,გამოიყენონლიფტიანსპეციალურადმომზადებული

პერსონალისამედიცინოშემოწმებისადალაბორატორიულიგამოკვ

ლევებისთანაბარიხელმისაწვდომისათვის.დაწესებულებისპერსო

ნალივალდებულიაშეადგინოსშესაბამისიოთახების, აპარატურისა

დაგამოცდილითანამშრომლებისმუშაობისგანრიგი,რათა,საჭირო

დროსუზრუნველყოფილიიყოსმათიჩართულობა.

მისაწვდომობისუზრუნველსაყოფად,მნიშვნელოვანიაშეფასდეს,

თურამდენადპასუხობსმომსახურებისგარედაშიდაფიზიკურიგარე

მოშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასაჭიროებასდარამ

დენადემსახურებიანმათკონვენციისშემდეგიპრინციპისმიხედვით:

„პატივისცემაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაგანსხვავე

ბულობისადმი;მათიაღიარებაადამიანთაშორისარსებულიგანსხ

ვავებულობისშემადგენელნაწილად“.

მნიშვნელოვანია, რომ მომსახურების გარემოს მოწყობისა და

ადაპტირებისსაქმეშიჩართულიიყოსოკუპაციურითერაპევტი,ხოლო

სოციალური მუშაკი შეაფასებს მომსახურების ხელმისაწვდომობასა

დაარსებულბარიერებსთითოეულიშშმპირისმომსახურებისფარ

გლებში.

შშმპირებისთვისმისაწვდომისამედიცინოდასოციალურიმომსა

ხურებებისშესახებირლანდიისეროვნულისახელმძღვანელოპრინ

ციპის(2016)მიხედვით,გარემოსმოწყობისკუთხითმნიშვნელოვა

ნიაშემდეგიზოგადისაკითხებისგათვალისწინება:

n		შეუძლიათთუარაშშმპირებსსამედიცინოდაწესებულებაში

მოხვედრა;

n		შეუძლიათთუარაშშმპირებსადვილადგადაადგილდნენშე

ნობისშიგნით,დამოძებნონგზადანიშნულებისადგილამდე;

n		არსებობსთუარაადაპტირებულისაპირფარეშოები;

n		შეეფერებათუარაავეჯიდამოწყობილობაშშმპირებისსა

ჭიროებას;

n		აქვსთუ არამომსახურებას ერთიანადგამართულისისტემა,

რომელიცუზრუნველყოფსშენობებისადაობიექტებისმისაწვ

დომობას;

n		შეძლებსთუარადაწესებულებაშშმპირებისუსაფრთხოევა

კუაციასსაგანგებოსიტუაციაში;აქვსთუარასამედიცინოდა

წესებულებასსაგანგაშო/გამაფრთხილებელისისტემაყრუდა
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სმენადაქვეითებულიადამიანებისთვის,რომელთაცარშეუძ

ლიათგანგაშისხმისგაგება.

მისაწვდომი გარემოს უზრუნველსაყოფად აუცილებელ პირობას

წარმოადგენსგარედაშიდაგარემოსგათვალისწინებადაწყებული

დაწესებულებისეზოდანდაშესასვლელიდან,დასრულებულიუსაფ

რთხოევაკუაციისშესაძლებლობით.

მომსახურებისშესასვლელიდამისადგომები

შშმპირისსამედიცინოდაწესებულებაშიმოხვედრაარუნდაიყოს

დაკავშირებული დიდ ძალისხმევასთან, მაქსიმალურად უნდა შე

ვუწყოთ ხელი ინდივიდს დამოუკიდებლად გადაადგილებისათვის;

შესასვლელიარუნდაიყოსშენობისსხვამხარეს.ამისთვისმნიშვნე

ლოვანიაგარემოსშეფასებაშემდეგისაკითხებისმიხედვით:

n		არსებობსთუარაპაციენტებისჩამოსხმისადააყვანისადგი

ლი, რომელიც ნათლად არის მითითებული შესასვლელთან

ახლოსგამოკრულსაინფორმაციოდაფაზე/აბრაზე;

n		არსებობსთუარაშესასვლელთანახლოსმდებარეპარკირე

ბისხელმისაწვდომიადგილი;

n		პარკირების ადგილიდან ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დანშესასვლელამდეგზათავისუფალიათუარაყოველგვარი

დაბრკოლებებისგან;

n		გზაჯვარედინების ადგილებში არსებობს თუ არა მოცურების

საწინააღმდეგობილიკი ან გზა ამობურცული ბორდიურებით

დატაქტილური/ადვილადმოსინჯვადიზედაპირით;

n		შესაძლებელია თუ არა შენობაში შესვლა საფეხურების ავ

ლისგარეშე,წინააღმდეგშემთხვევაში,შესასვლელთანუნდა

არსებობდესროგორცსაფეხურებიისეპანდუსიუწყვეტიმო

აჯირით. კონტრასტული ტექსტურის ქვაფენილი საშუალებას

მისცემსსუსტადმხედველადამიანებსმიხვდნენ,რომშესასვ

ლელთანიმყოფებიან.

n		პანდუსისდაქანება შეესაბამებათუ არა სახელმწიფორეგუ

ლაციას,კერძოდ#41დადგენილებას;

n		საფეხურებიდაფარულიათუარადაცურებისსაწინააღმდეგო

ზედაპირითდამარკირებულიათუარაკიდეებში;

n		იღებათუარაშემოსასვლელიკარიადვილადანავტომატუ

რად;

n	თუარსებობსორმაგიკარიშესასვლელშიორპირიქარისშე

სამცირებლად,მაშინარისთუარასაკმარისიმანძილიგარე

დაშიდაკარებსშორისიმადამიანებისთვის,ვინცეტლითგა

დაადგილდება;

n		რამდენადკარგადჩანსდაადვილადგამოსაყენებელიაკა

რის სახელურები, განლაგების სიმაღლის თვალსაზრისით

რამდენადმოსახერხებელიაეტლითმოსარგებლეადამიანე

ბისთვის;

n		არსებობს თუ არა საინფორმაციო დაფა, რომელიც მიანიშ

ნებს,თუსადშეიძლებასხვადასხვამომსახურებისდაობიექ

ტისმოძიება;

n		მიმღების მაგიდა ითვალისწინებს თუ არა როგორც ფეხზე

მდგომიისეეტლითმოსარგებლეპირისმომსახურებას;

n		არსებობსთუარაშესაბამისი სიმაღლისმაგიდასხვადასხვა

დოკუმენტისხელმოსაწერად;

n		საკმარისად არის თუ არა განათებული მიმღებში მომუშავე

ადამიანისსახე,რათაშესაძლებელიიყოსტუჩებითმოძრაო

ბისწაკითხვა;

n		არისთუარაშესაბამისისივრცეროგორცხელითსამართა

ვი,ისეელექტროეტლებისშემოსასვლელადდამოსაბრუნებ

ლად;

n		გამოკრული განცხადებები დაბეჭდილია თუ არა მსხვილი,

მკაფიოშრიფტით,ფერებისმკვეთრიკონტრასტითდაგლუვ

ფონზე(ზედაპირზეანარეკლისშესამცირებლად);
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n		ბროშურებისსტენდიხელმისაწვდომიათუარაროგორცფეხ

ზე მდგომი, ისე ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის; შე

უძლიათუარახელისფუნქციისშეზღუდვისმქონეადამიანს

სტენდიდანბროშურისადვილადაღება.

დაწესებულებისშიგნითარსებულისაერთოსივრცედა

გადაადგილება

დაწესებულებაში შემოსვლის შემდეგ შშმ პირისთვის არანაკლებ

მნიშვნელოვანიათავისუფალი გადაადგილებისადა უსაფრთხოების

უზრუნველყოფა, რასაც განაპირობებს შემდეგი საკითხების გათვა

ლისწინება:

n		უსაფრთხოდამოცურებისსაწინააღმდეგოიატაკი,რომელიც

მშრალია,კარგადმოვლილიდამოსახერხებელიყავარჯნით,

ხელჯოხითმოსიარულეანეტლითმოსარგებლეადამიანე

ბისთვის;

n		იატაკისსხვადასხვასივრცისერთმანეთისაგანგამოსაყოფად

გამოყენებული უნდა იყოს მკვეთრადგანსხვავებულიფერის

მასალა,ანმონიშნულიიყოსმარშრუტებისუსტადმხედველი

დაუსინათლოადამიანებისთვის;

n		შესასვლელები,კორიდორებიდასხვასამოძრაოსივრცესაკ

მარისადფართოათუარახელითსამართავიანელექტროეტ

ლებისგადაადგილებისადამობრუნებისთვის;

n		რამე ხომ არ აბრკოლებს კორიდორებში, მოსაცდელოთა

ხებსათუ პალატებში მათ უსაფრთხო გადაადგილებას; ური

კები,საწმენდისაშუალებებიანკედელზედამაგრებულისაგ

ნები,როგორიცააცეცხლმაქრებიანსხვამასალებიარუნდა

იყოსგამოშვერილიდაგანთავსებულიისეთადგილებში,სა

დაცდაბრკოლებისანსაფრთხისშექმნაშეუძლია;

n		არისთუარამოაჯირები,სახელურებიდასკამებიყველამო

საცდელსივრცეშიდაგადასაადგილებელიმარშრუტებისგას

წვრივ,რათა მობილობის შეზღუდვის ან ქრონიკულიტკივი

ლისმქონეადამიანებმაშეძლონშენობაშიგადაადგილებადა

საჭიროებისშემთხვევაშიდასვენება;

n		არისთუარამოაჯირებიისეთადგილებში,სადაციატაკისდო

ნეიცვლებადასადაცსაფეხურებიდაპანდუსებია;

n	 შუშის კარებზე დატანილია თუ არა მარკირება, რათა მათი

მკაფიოდდანახვაიყოსშესაძლებელი;

n		კიბისსაფეხურისკიდეებზეგაკეთებულიათუარამარკირება,

რათამათიადვილადდანახვაიყოსშესაძლებელი;

n		არსებობს თუ არა ალტერნატივა მათთვის, ვისაც კიბეებით

სარგებლობაარშეუძლია,მაგალითად,ლიფტიანპანდუსი;

n		ხელმისაწვდომ სიმაღლეზეა თუ არა განთავსებული ყველა

სამართავი პანელი, მათ შორისლიფტის პანელი, როგორც

მჯდომარე,ისეფეხზემდგომიადამიანისთვის;

n		ლიფტისკარებიიღებათუარამინიმუმ0.9მეტრზე;აგრეთვე

სასურველიალიფტსჰქონდესხმოვანისისტემა,რომელიცმი

უთითებსრომელსართულზეგაჩერდაიგი.

საპირფარეშოები

თუდაწესებულების ყველა საპირფარეშო არ არის ადაპტირებუ

ლი„უნივერსალურიდიზაინის“ პრინციპით, მაშინ„გონივრულიმი

სადაგების“საფუძველზერამდენიმესაპირფარეშომაინცუნდაიყოს

შშმპირთასაჭიროებასმორგებული(დადგენილება#41მიხედვით).

ამისთვისმნიშვნელოვანიაშემდეგისაკითხებისგათვალისწინება:

n		საპირფარეშომორგებულიათუარაეტლითმოსარგებლედა

უსინათლოპირებისსაჭიროებასკარებისსიგანე,დასაყრდ

ნობისახელურებიდაა.შ.;

n		კარების სახელურები, ხელსაბანები,ონკანებიდა უნიტაზები

სრულად ხელმისაწვდომია თუ არა მობილობის და მხედვე
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ლობისშეზღუდვისმქონეპირებისთვის.კარებისსახელურე

ბისადაონკანებისგამოყენებაშესაძლებელიუნდაიყოსხე

ლისმოძრაობისშეზღუდვისმქონეადამიანებისთვის;

n		არსებობსთუარასათანადოდგანთავსებულიმოაჯირებიან

ხელმისაწვდომისახელურებიშესასვლელადდაგამოსასვლე

ლად;

n		ემსახურებიანთუარადროულადადაპტირებულსაპირფარე

შოების,შეაკეთებენთუარასწრაფადდაზიანებისშემთხვევა

ში.

საკონსულტაციოდასამკურნალოსივრცე

შშმპირისსამედიცინოკონსულტაციადამკურნალობავერიქნე

ბასრულფასოვანი,თუამისთვისშესაფერისიფიზიკურიგარემოარ

არსებობს.ამიტომმნიშვნელოვანიაშემდეგისაკითხებისგათვალის

წინება:

n		სამკურნალოოთახებისფართისაკმარისიუნდაიყოს,რათა

ხელით სამართავი ან ელექტროეტლით მოსარგებლეს მობ

რუნებაშეეძლოს;

n		არსებობსთუარასამკურნალოოთახშიასაწევიმოწყობილო

ბა(ანსხვასახისალტერნატივა),რათაპაციენტიუსაფრთხოდ

დაკომფორტულადმოთავსდესგასასინჯანსამკურნალომა

გიდაზეანსავარძელზე;

n		გასასინჯიტახტიგანთავსებულიათუარაცენტრში,რათამი

სასვლელიორივემხრიდანჰქონდეს(ანადვილადიყოსშე

საძლებელი მისი გადაადგილება);  შესაძლებელია თუ არა

მისი სიმაღლის რეგულირება, რომ პიროვნების შემოწმება

შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა პოზიციიდან  დაწოლილ,

ფეხზემდგომანდამჯდარმდგომარეობაში;

n		გათვალისწინებულიათუარადიაგნოსტიკურიაპარატურაშშმ

პირებისთვის,მაგალითად,როგორიცაამამოგრაფიისაპარა

ტიეტლითმოსარგებლექალბატონისთვის;

n		არის თუ არა ოთახში სახელურები/მოაჯირები, რომლებიც

შეზღუდული მობილობის მქონე ან სუსტადმხედველ ადამია

ნებსდიაგნოსტიკურაპარატთანანასაწონაპარატზედგომი

სასმისცემსდაყრდნობისსაშუალებას;

n		ასევე უნდა არსებობდეს ადაპტირებული ასაწონი მოწყობი

ლობები,რომლებიცეტლშიმჯდომიადამიანებისაწონვისსა

შუალებასიძლევა.

n		არსებობსერთიგასახდელიოთახიანსივრცემაინც,რომელ

საცდაბრკოლებისგარეშე გამოიყენებენ ხელითსამართავი

ანელექტროეტლითმოსარგებლედაშეზღუდულიმობილო

ბისმქონეადამიანები;აქვსთუარაგასახდელოთახსსახე

ლურები,დასაჯდომიადგილებიდაგამოძახებისღილაკები

იმშემთხვევისათვის,თუპაციენტსდახმარებადასჭირდა.

საავადმყოფოსპალატები

საავადმყოფოს პალატებიც შესაბამისად უნდა იყოს მორგებული

შშმ პირთა საჭიროებას და ამისთვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი

გარემოებანი:

n		აღჭურვილიათუარაპალატებისიმაღლისავტომატურირეგუ

ლირებისმექანიზმიანისაწოლებით;

n		არისთუარაამწე,ადამიანისაწევისსაშუალებასრომმოგ

ვცემს ან სახელურები საწოლის თავზე, რომელიც პაციენტს

დაეხმარებათავადგადაადგილდესსაწოლსადააბაზანასან

საწოლსათუსკამსშორის;

n		არსებობსთუარასაკმარისისივრცესაწოლისგარშემო,რა

თახელითმართვადიანელექტროეტლითმოსარგებლეპირ

მასაწოლისგვერდითეტლისშემობრუნებაშეძლოს;
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n		აქვსთუარაპალატასმომიჯნავემისაწვდომისაპირფარეშო

ანსააბაზანო,შესაბამისისახელურებით;

n		არისთუარაგარემოსივრცესრულადუსაფრთხოდათავისუ

ფალი.

ნიშნები/მაჩვენებლებიდაშეტყობინებები

n		შენობაშიორიენტირებისთვისმნიშვნელოვანიაშემდეგი:

n		შენობაშიარსებობსთუარამიმართულებისმაჩვენებელინიშ

ნებიდარამდენადინფორმაციულიაისინი;

n		არისთუარაგამოყენებულიმარტივიენასაინფორმაციოდა

ფებსადააბრებზეგამოსახულნიშნებსადაშეტყობინებებზე;

n		არსებობსთუარასაინფორმაციოშეტყობინებებსადანიშნებ

ზეფერებისკონტრასტიასოებსადაფონსშორის;

n		გამოყენებული დასურათებული ნიშნები/პიქტოგრამები და

სიმბოლოები,ადვილადგასაგებიათუარაყველასათვის.მა

გალითად, დასწავლის სირთულეების მქონე პირებისთვის,

შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეპირე

ბისთვისდაენისარმცოდნეინდივიდებისთვის;

n		ყველაშეტყობინებამინიმუმ18ზომისშრიფტითუნდაიყოს

შესრულებული.

უსაფრთხოევაკუაცია

მნიშვნელოვანია,რომმომსახურებასჰქონდესევაკუაციისგეგმა,

რომელიცითვალისწინებსშშმპირებისუსაფრთხოგამოყვანასშენო

ბიდან.ამიტომგარემოსაღჭურვისასუნდაიქნესგათვალისწინებული

შემდეგისაკითხები:

n		არსებობს შესაბამისი უსაფრთხო ევაკუაციის  გეგმა ყველა

ადამიანისთვის, მათ შორის შშმ პირებისთვის, საგანგაშო

მდგომარეობისშემთხვევაში

n		არსებობსსახანძროსიგნალიზაცია/განგაში როგორცხმო

ვანიისევიზუალური,რათამათიაღქმაშეძლონყრუდასმე

ნადაქვეითებულმაადამიანებმა

ინფორმაციისმისაწვდომობა

შშმპირთაუფლებებისკონვენციახაზსუსვამსსახელმწიფოსადა

მომსახურების სექტორის ვალდებულებას, რომ უზრუნველყონ ინ

ფორმაციითშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეადამიანებიმათ

თვის შესაფერისი ფორმით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შშმ

პირებსმიუწვდებოდეთხელიინფორმაციაზე,რომელიცმათჯანმრ

თელობასთანარისდაკაშირებული.ინფორმაციამიწოდებულიუნდა

იყოსხელმისაწვდომფორმატში,რომელიცმკაფიოდაადვილადგა

საგებია.ესადამიანებსმისცემსსაშუალებას:

n		მოიძიონმათთვისსაჭიროსამედიცინომომსახურება;

n		გააკეთონინფორმირებულიარჩევანიდამიიღონსწორიგა

დაწყვეტილება;

n		გაერკვიონ სამედიცინო პროცედურებში, მკურნალობასა და

შემდგომმოვლაში;

n		თავიდანაიცილონსამედიცინოშეცდომები.

ინფორმაციასამედიცინოდაწესებულებებისადა

მომსახურებისხელმისაწვდომობისშესახებ

დაწესებულებებისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაცია ყო

ველთვისხელმისაწვდომიუნდაიყოსსხვადასხვაფორმატში,სადაც

ამისსაჭიროებადასაშუალებაარსებობს.ინფორმაციახელმისაწვ

დომიფორმატით უნდა იყოს მიწოდებული. მაგალითად, პაციენტის

საინფორმაციობუკლეტშიანდაწესებულებისვებგვერდზე,განთავსე

ბულიუნდაიყოსინფორმაციასამედიცინოდაწესებულებისშესახებ.

სასარგებლოიქნებაშემდეგიინფორმაცია:
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n		დეტალებიდაწესებულებისადგილმდებარეობისშესახებ,სა

ზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის, პარკი

რების,სერვისისმომხმარებლებისშემოსვლისადაგაყვანის

ორგანიზების,შესასვლელისადგილმდებარეობისშესახებ;

n		სპეციფიკურისერვისებისადაშენობებისადგილმდებარეობა,

მათშორისმიმღებისადამოსაცდელისივრცისდახელმისაწ

ვდომისაპირფარეშოებისშესახებ;

n		დეტალებიდაკავშირებისადამიღებაზეჩაწერისშესახებ,და

კავშირებისნებისმიერისხვადეტალი,როგორიცაატექსტური

გზავნილისსაშუალებითმიღებაზეჩაწერისშესაძლებლობა;

n		ინფორმაციავისდაროგორუნდადაუკავშირდნენსპეციფიკუ

რიდახმარებისსაჭიროებისშემთხვევაშიმნახველთამიღების

საათებისშესახებ(როდესაცმარტოდარჩებიან).

ინფორმაციისსხვადასხვაფორმატში

მიწოდება/გავრცელება

მნიშვნელოვანია,რომდაწესებულებამმიიღოსინფორმაციათა

ვადშშმპირისგანანმისიმშობლისგანთუმზრუნველისაგან,იმისშე

სახებ,თურასახითურჩევნიაშშმპირსინფორმაციისმიღება.ზოგი

ერთმათგანსშეიძლებასჭირდებოდესინფორმაციისგადაცემასპე

ციფიკურიფორმატით. იმ შემთხვევებში,როდესაც შშმ პაციენტს ან

სერვისისმომხმარებელსრეგულარულიკონტაქტიაქვსსერვისთან,

კეთდებადაინახებაჩანაწერიინფორმაციისმიწოდებასთანდაკავში

რებითმისთვისყველაზემისაღებმეთოდისშესახებ.

როდესაცდაწესებულება ამზადებს ისეთბეჭდვითინფორმაციას,

როგორიცააბროშურა,ანინფორმაციავებგვერდისთვის,გათვალის

წინებული უნდა იყოს,თუროგორ უნდა მიეწოდოს ეს ინფორმაცია

შშმპირებსხელსაყრელიფორმით.ესშეიძლებაითვალისწინებდეს

მსხვილშრიფტს,ვებგვერდზეგანთავსებულხელმისაწვდომინფორ

მაციას,ადვილადწასაკითხტექსტს,აუდიოანვიდეოინფორმაციას,

ბრაილის შრიფტს ან ფერადფურცლებზე დაბეჭდილ ტექსტს. ბრა

ილისშრიფტიწარმოადგენსამობურცულიწერტილებითწერისსის

ტემას,რომელიც შეხებით იკითხება. უახლესიტექნოლოგიების არ

სებობამ, შედარებით შეამცირა ბრაილის შრიფტით შედგენილდო

კუმენტებზემოთხოვნა.სოციალურმამუშაკმაუნდაგაითვალისწინოს.

რომდაწესებულებაში, სადაც ამის საშუალება იქნება, არსებობდეს

საინფორმაციომასალადადოკუმენტებიბრაილისშრიფტით.

მომსახურებისხელმისაწვდომობა

ექიმთანვიზიტზეჩაწერა

სოციალურიმუშაკიადევნებსთვალყურსვიზიტისდანიშვნისხელ

მისაწვდომობასაც. მაგალითად, ექიმთან მიღებაზე ან პროცედურა

ზე ჩაწერისას სოციალურიმუშაკი შშმ პირისგან ან მისი წარმომად

გენლისგანიღებსინფორმაციას,თურასახისმოთხოვნებიაქვსმას

ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. სწორედ სოციალური მუშა

კისდახმარებით უნდა გაირკვეს კომუნიკაციისრომელსაშუალებას

ანიჭებს უპირატესობას შშმ პირი მისი შეზღუდული შესაძლებლობის

გათვალისწინებით;მაგალითად,შესაძლოაუსინათლოადამიანისთ

ვისუშუალოდტელეფონითდაკავშირებაიყოსსაჭიროდაარამესი

ჯით ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. სხვადასხვა ადამიან

თანშეიძლებადაგვჭირდესკომუნიკაციისსხვადასხვაგზა,რომელიც

თითოეულიმათგანისშეზღუდულიშესაძლებლობისფორმაზეიქნება

დამოკიდებული.გარდაამისა,ერთიდაიმავეშეზღუდვისმქონეადა

მიანებსშეიძლებაგანსხვავებულიკომუნიკაციისსაჭიროებაჰქონდეს.

ამიტომარისინდივიდუალურიმიდგომისგამოყენებამნიშვნელოვანი

დაიმისგარკვევა,თურასანიჭებსუპირატესობასთავადშშმპირი.

მოქნილობავიზიტისსაათებისდანიშვნისას

მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა,რამდენად მოქნილია მომსახუ

რებავიზიტისდროისთვალსაზრისით.მაგალითად:დილისსაათებში
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მიღებისდანიშვნაშეიძლებაარარეალისტურიიყოსიმადამიანისთ

ვის,რომელსაცმოსამზადებლადმეტიდროანმომვლელი,ანპერ

სონალურიასისტენტისდახმარებასჭირდება.

მიღებაზელოდინისდროისმინიმუმამდედაყვანა

დაგეგმილი ვიზიტის შემთხვევაში შშმ პირებისთვის მინიმუმამდე

უნდაიყოსდაყვანილილოდინისდრო,რადგანგარკვეულიშეზღუ

დულიშესაძლებლობისგამოშეიძლებაადამიანსდაეწყოსანგაუძ

ლიერდესმღელვარება,სტრესიანტკივილი.მაგალითად,ქცევითი

დარღვევების ან შეზღუდული ინტელექტუალური შესაძლებლობის

მქონე ადამიანი ახალ გარემოში ხანგრძლივად ყოფნის დროს შე

იძლებააფორიაქდესდაერთადგილზედიდიხნითგაჩერებაგაუ

ჭირდეს.ვიზიტისდაგეგმვისდროსსასარგებლოიქნებოდაამგარე

მოებათა გათვალისწინება; მაგალითად, ლანჩის შემდეგ ჩაწერილ

პირველპაციენტსშეიძლებაყველაზენაკლებადმოუწიოსლოდინმა.

მნიშვნელოვანია,როგორცაუდიო,ისერიგისვიზუალურისისტემების

დანერგვა,რათაადამიანებმათავიანთირიგისმოსვლისდროგაი

გონ(უსინათლოდასმენადაქვეითებულიადამიანებისათვის).თური

გისმოწესრიგებისთვისბარათებისსისტემაგამოიყენება,მაშინმნიშ

ვნელოვანია,რომბარათებისგამცემიაპარატიეტლითმოსარგებლე

ანდაბალი ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომ სიმაღლეზე იყოსგან

თავსებული;ასევეუნდაარსებობდესალტერნატივაუსინათლოადა

მიანებისთვისაც. უსინათლოადამიანსუნდააუხსნან (სავარაუდოდ),

თუროგორგამოიძახებენვიზიტზე,ხოლოსუსტადმხედველადამიანს

უნდააჩვენონეკრანისადგილი,რათამანმოსახერხებელიადგილი

დანაკონტროლოსვიზიტისმოახლოებისდრო.მოსაცდელსივრცეში

ვიზუალურიეკრანისარქონისშემთხვევაში,დარწმუნდით,რომუსი

ნათლო, მხედველობადაქვეითებული, ყრუ, ან სმენადაქვეითებული

ადამიანებიაუცილებლადშეიტყობენ,როცამათიმიღებაზეშესვლის

დროდადგება,.

ოფიციალურიდოკუმენტებისშევსება

შშმპირისმომსახურებაშიშემოსვლისასმნიშვნელოვანიაგაირკ

ვესსჭირდებათუარამასდახმარებადოკუმენტებისშევსებაში.სამ

სახურებმაასევეუნდაგაითვალისწინონხელისფუნქციისდარვევების

მქონეადამიანებისუზრუნველყოფახელშიადვილადდასაჭერიკალ

მებით.თუმიმღებისმაგიდაძალიანმაღალია,მაგალითად,ეტლით

მოსარგებლეპირისთვის,უნდაიყოსშესაძლებელიმაგიდისშემოვ

ლა, რათა პაციენტმა მოახერხოს სამედიცინოფორმის შევსება და

დროულადჩაერთოსმომსახურებაში.

სოციალურიმუშაკისჩართულობა

სოციალურიმუშაკიმხარსუჭერსშშმპაციენტსმომსახურებისყვე

ლაეტაპზედა ასევე აფასებს,თურამდენადარის ხელმისაწვდომი

მისთვისმომსახურებისფიზიკურიგარემო,ინფორმაციისმიწოდების

საშუალებები, პროცესი და მომსახურება ყოველ საფეხურზე. ამის

თვისმნიშვნელოვანია,რომმომსახურებისყველაეტაპიშეფასდეს,

დაწყებულიპაციენტისსისტემაშიშემოსვლითდასრულებულიმისიგა

წერითან/დაგადამისამართებასხვასამედიცინოან/დასოციალური

მომსახურებაში. ამის უზრუნველსაყოფად დაწესებულებაში კარგად

უნდაიყოსდეგეგმილისოციალურიმუშაკისსაქმიანობისეტაპებიდა

არსებობდესშესაბამისიპროცედურებიდაფორმები,რომლებიცსო

ციალურიმუშაკისმიერმიღებულინფორმაციასმიაწოდებსდაწესებუ

ლებასდამისგარეთარსებულსამედიცინოსფეროსსპეციალისტებს

(მულტიდისციპლინურიდატრანსდისციპლინურისისტემები).სოცია

ლურიმუშაკისამედიცინომომსახურებისფარგლებშიშშმპირისად

ვოკატიცაა,თუარსებულიმომსახურებადარესურსებიარშეესაბამე

ბა მის საჭიროებებსადა ინტერესებს. ამისთვისთავადსოციალური

მუშაკიუნდაფლობდესშესაბამისისახისინფორმაციასადაცოდნას.
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სოციალურიმუშაკისმიერპირველი

კომუნიკაციაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონე

პირთანსაჭიროებისპირველადიშეფასება

სოციალურიმუშაკიფლობსმნიშვნელოვანინფორმაციასშშმპი

რებისსაჭიროებისდაშესაძლებლობისშესახებ,რასაციღებსუშუა

ლოდშშმ პირებთანდა მათიოჯახის წევრებთან/მხარდამჭერებთან

თანამშრომლობით და შეზღუდული შესაძლებლობის სფეროში მო

მუშავე ორგანიზაციებთან კონსულტაციით. ამისთვის მნიშვნელოვა

ნია,რომსოციალურიმუშაკიფლობდესშშმპირებთანკომუნიკაციის

სწორპრინციპებსადა მიდგომას,რასაც ასევე უზიარებს სამედიცი

ნოდაწესებულებაშითუზოგადადსფეროშიმომუშავეკოლეგებსდა

უწევსმონიტორინგსიმას,რომშშმპაციენტისრულადიყოსჩართული

საკუთარმომსახურებაშიდადაცულიიყოსდისკრიმინაციისაგან.

აღსანიშნავია, რომ გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენცია

„კომუნიკაციას“ ფართო კონტექსტით განმარტავს და ითვალისწი

ნებსადამიანებისსაჭიროებას.კონვენციისმიხედვით,„კომუნიკაცია“

მოიცავსენებს,ტექსტისგაფორმებას, ბრაილს,ტაქტილურკომუნი

კაციას,მსხვილიშრიფტითბეჭდვას,მისაწვდომმულტიმედიურსაშუ

ალებებს, ისევეროგორც ბეჭდვით მასალებს, აუდიო საშუალებებს,

ჩვეულებრივმეტყველებას,მკითხველებს,გამაძლიერებელდაალ

ტერნატიულ მეთოდებს, ხერხებსა და ფორმატებს, საინფორმაციო

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩათვლით.  ხოლო „ენა“ მოიცავს

სალაპარაკოდაჟესტებისენას,ასევესხვა,არასასაუბროენებისგა

მოყენებას.

სამედიცინო მომსახურების ფარგლებში დაწესებულების სოცია

ლურმუშაკსშშმპირთანშეხვედრისასუნდაახსოვდესისგარემოება,

რომშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეყველაპირსარსჭირდება

დახმარება,ასევეყოველთვისცხადადარარისგამოკვეთილიმისაწ

ვდომობის,სპეციფიკურიკომუნიკაციისადამომსახურებისსაჭიროე

ბა,აქედანგამომდინარე,მნიშვნელოვანია,რომშშმპირთანპირვე

ლი შეხვედრისფარგლებში სოციალურმა მუშაკმა სწორადდაამყა

როსკომუნიკაციადაგაითვალისწინოსშემდეგი:

n		სჭირდებათუარადახმარებაშშმპირს.შეზღუდული

n		შესაძლებლობაარნიშნავსმუდმივადგარკვეულისაჭიროე

ბისქონას;

n		თუშშმპირსსპეციალურიმოთხოვნებიაქვს,მაშინროგორ

n		შეიძლება მათი უზრუნველყოფა მომსახურების ფარგლებში

დამისგარეთ;

n		შესაძლოაშშმპაციენტმათავადმისცესმიმართულება

n		სოციალურმუშაკსსაჭიროების შესწავლისდროსდამიუთი

თოს,თურასახისდახმარებასჭირდებამას;

n		მნიშვნელოვანია,მისაწვდომობისდასპეციალიზებულ

n		მკურნალობის საჭიროებაზე მოთხოვნისდოკუმენტურადდა

ფიქსირება;

n		ნუივარაუდებთ,რომშშმპირივერშეძლებსუპასუხოსკითხ

ვებს

n		თავისი ჯანმრთელობისა და სიმპტომების შესახებ. პირველ

რიგში,თვითონამპიროვნებასდაუსვითკითხვები.

შშმპაციენტისპირველადიშეფასებისპროცესშისოციალურიმუშა

კიაქტიურადიყენებსშემდეგუნარჩვევებს:

n		კითხვების სწორად დასმა: დასვით მარტივი კითხვები, რა

თა გაარკვიოთ აქვს თუ არარაიმე დამატებითი სპეციფიკუ

რი მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურების მიმღებ შშმ პირს;

გაარკვიეთ, თუ რა დაბრკოლებები ან სირთულე შეიძლება

შეექმნათშშმპირებს,რომლებიცსამედიცინომომსახურებით

სარგებლობენ.შშმპირისთანხმობით,მისიოჯახისწევრებს,

მომვლელებსანდამხმარეპერსონალსშეუძლიათთავადმი

უთითონრაიმეკონკრეტულსაჭიროებაზე.

n		აქტიურიმოსმენა:გააცნობიერეთ,რომშშმპირებიდამათი

ოჯახისწევრები,მხარდამჭერები,პირადითანაშემწეებიხში

რად საუკეთესო ექსპერტებიც არიან პაციენტის საჭიროების

საკითხებში.ყურადღებითმოუსმინეთმათშეფასებას.
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n		ზოგადისიტუაციისშესწავლა:შშმპაციენტისპირველადიშე

ფასებისას სოციალურმა მუშაკმა უნდა გაიაზროს და აღნუს

ხოსჯანმრთელობისარსებულიმდგომარეობისათუ შეზღუ

დულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებული სპეციფიკური

(თერაპიული) მოვლის საჭიროებანი, როგორიცაა პერსონა

ლური მოვლა, კვება, სხეულის აწევა, ნაწოლების თავიდან

აცილება,საჭმლისმომნელებელიტრაქტისმოვლადასხვა.

ინდივიდისშეზღუდულიშესაძლებლობაშეიძლებამოიცავდეს

სპეციფიკურმკურნალობასადა ზრუნვას,რისი გაცნობიერე

ბაც მნიშვნელოვანია სხვა დაავადების დიაგნოსტიკისა და

მკურნალობისდროს.

შშმპირებთანკომუნიკაციისსპეციფიკურისაკითხები

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში მომუშავე სოციალური მუშაკი

წარმოადგენსშშმპაციენტისმაკავშრებელრგოლსყველაშესაბამის

სპეციალისტთან.შესაბამისად,თუშშმპირთანურთიერთობისდროს,

მისი შეზღუდული შესაძლებლობიდან გამომდინარე, საჭირო ხდება

გარკვეულიგარემოებებისგათვალისწინება,მაშინმნიშვნელოვანია,

რომ სოციალური მუშაკი პირველადი შეფასებისადა შემდგომი მუ

შაობის პროცესში ფლობდეს შესაბამის ცოდნასა და უნარჩვევებს

სწორი კომუნიკაციისთვის. სოციალური მუშაკი აწოდებს ინფორმა

ციასშშმპაციენტისკომუნიკაციისსპეციფიკურობისშესახებდაწესე

ბულებაში მომუშავე სამედიცინოპერსონალს,რათა ადამიანებს არ

დასჭირდეთთავიანთიმოთხოვნებისგამეორებასერვისებისმიმწო

დებელთანყოველიშეხვედრისდროს.ესინფორმაციაშეტანილიუნ

და იყოს პაციენტის კლინიკურ ბარათში/ისტორიაში (ამ პირისთან

ხმობით) და მოთავსდეს მის ისტორიაში ან თვალსაჩინო ადგილზე

პაციენტისსაწოლთან(თუიგისტაციონარშიიმყოფება).

კომუნიკაციისზოგადიპრინციპები

კომუნიკაციისსწორადდასამყარებლადსოციალურიმუშაკიუნდა

ითვალისწინებდესშემდეგპრინციპებს:

n		აქტიური მოსმენა: კომუნიკაციაორმხრივი პროცესია.როცა

ესშესაძლებელია,ყოველთვისპირადადგაესაუბრეთპიროვ

ნებას,დაარამისმშობელს,მხარდამჭერს,დამხმარეპირს

ანთარჯიმანს.მნიშვნელოვანიაარამარტომოსმენა,არამედ

ნათქვამისგაგება.

n		დაუთმეთკომუნიკაციასსაკმაოდრო:იმისთვის,რომსოცია

ლურმამუშაკმა,პერსონალმადაპაციენტმაშეძლონკომუნი

კაციადაიმისგაგება,რისთქმაუნდოდათერთმანეთისთვის,

მნიშვნელოვანიაკომუნიკაციისთვისსაჭიროდროისგამოყო

ფა.ამისთვისსოციალურმამუშაკმასწორადუნდადაგეგმოს

პირველადიშეფასებადაგამოყოსშესაბამისიდრო.შშმპი

რი,რომელიცვერმეტყველებს,არესმის,აქვსინფორმაციის

გადამუშავებისანდამახსოვრებისსირთულე,ანარშეუძლია

კითხვა,კომუნიკაციისთვისდიდდროსსაჭიროებს.

n		ვერბალური კომუნიკაცია: ისაუბრეთ გარკვევით, მოკლედ

დააუჩქარებლად.გამოიყენეთმარტივი,ადვილადგასაგები

ენა.თუსამედიცინოტერმინებისგამოყენებაგიწევთ,პირველ

რიგში,მათიმნიშვნელობააუხსენითშშმპაციენტს,მიაწოდეთ

მასზუსტიინფორმაცია.

n		ეფექტურიგამოკითხვა:ერთჯერადადდასვითმხოლოდერთი

კითხვა. მიეცით პიროვნებას პასუხის გაცემის საშუალება, ნუ

შეაწყვეტინებთსაუბარსაუცილებლობისგარეშე.მიეცითმას

კითხვებისდასმისშესაძლებლობადადრო.ნუმოერიდებით

იმავეკითხვისმეორეჯერდასმას.გაიმეორეთთქვენინათქ

ვამი,თუადამიანსუჭირსმისიშინაარსისგაგება,დაშემდეგ

შეამოწმეთ,რომნამდვილადგაიგო.ზოგსიტუაციაშისასარ

გებლოიქნებაკითხვებისიმგვარადდასმა,რომპიროვნებამ

მარტივიპასუხებისგაცემაშეძლოს„დიახ“ან„არა“.

n		არავერბალური კომუნიკაცია (სხეულის ენა): უშუალოდ გა

ესაუბრეთ პიროვნებას.  შესაძლოათავად შშმ პაციენტი არ

ამყარებდესთვალითკონტაქტს,მისიშეზღუდულიშესაძლებ
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ლობიდანგამომდინარე(მაგალითად,აუტიზმისშემთხვევა),

თუმცათქვენშეეცადეთ,რომგქონდეთმასთანთვალითკონ

ტაქტი. არავერბალური კომუნიკაცია, როგორიცაა ჟესტები,

სახისგამომეტყველებადამისაღებიშეხება,შეიძლებამნიშ

ვნელოვანი იყოს ისეთ ადამიანებთან კომუნიკაციის დროს,

რომლებთანაცურთიერთობაგართულებულიასწორედმათი

კომუნიკაციისსირთულეებისგამო.ჟესტებისადასახისგამო

მეტყველების გამოყენება შეიძლება ემოციის გამოსახატად.

მაგალითად,ცერათითისაწევაშეიძლებამისაღებიგზაიყოს

პიროვნების დასარწმუნებლად, რომ ყველაფერი კარგად

არის.

n		ვიზუალურიდამხმარესაშუალებები:დიაგრამებიანსურათები

ინფორმაციისგადმოსაცემადსასარგებლოსაშუალებებსწარ

მოადგენს.ისინიგანსაკუთრებითსასარგებლოაყრუანსმენა

დაქვეითებულადამიანებთანკომუნიკაციისდროს,ანმასთან,

ვისაცშეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობაანთა

ვისტვინისტრავმააქვს.

n		მიეცით ინფორმაცია თან წასაღებად: შშმ პირებისთვის ზე

პირად მიწოდებულ ინფორმაციასთან ერთად შეიძლება სა

სარგებლო იყოს ინფორმაცია წერილობითი ფორმატითაც,

რომელსაც ისინი მოგვიანებით გადახედავენ; მაგალითად,

შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებობისმქონეპირსშე

იძლებასჭირდებოდესწერილობითიინფორმაცია,რომელიც

დაეხმარებამას,დაიმახსოვროსმიღებულირეკომენდაციები.

ესგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიაისეთიინფორმაციისშემ

თხვევაში,როგორიცააშემდგომიმკურნალობა,მედიკამენტე

ბისმიღებაანვარჯიში.საამისოდსაჭიროა,რომსამედიცინო

პერსონალმადა სოციალურმა მუშაკმა ნათქვამიფურცელზე

მარტივი, გასაგები ენით, მოკლედ და გარკვევით გადაიტა

ნოს,სადაცარიქნებაგამოყენებულიჟარგონიდატექნიკური

სამედიცინოტერმინები.ასევეშშმპირს,როგორცყველაპა

ციენტს, საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვის უნდა აუხსნან

აბრევიატურისმნიშვნელობა.აღსანიშნავია,რომდაბეჭდილი

ინფორმაციაუფროადვილიწასაკითხია,ვიდრეხელითდაწე

რილი.თუშესაძლებელია,მიაწოდეთინფორმაციაშშმპირს

მისთვისმისაწვდომიფორმატით,რომელიცმორგებულიიქნე

ბამისინდივიდუალურსაჭიროებას.ესშეიძლებაიყოსდიდი

შრიფტი(შეცვალეთშრიფტისზომა),ელექტრონულიფოსტა,

ტექსტური გზავნილები ან, სადაც ეს შესაძლებელია, აუდიო

ფორმატი.

  

კომუნიკაციისთავისებურებებისხვადასხვასახის

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებთან

ირლანდიისჯანმრთელობისდაცვისადასოციალურიმომსახურე

ბისსტანდარტებისმიხედვით,პაციენტთანკომუნიკაციისთვისმნიშვ

ნელოვანიასისტემაშიგათვალისწინებულიიქნესმისიკომუნიკაციის

სპეციფიკურიუნარიდასაჭიროება:

კომუნიკაციაადამიანთან,რომელსაცარშეუძლიაადგომა

ანეტლითსარგებლობს

დაჯექით თანამოსაუბრის გვერდით, თანამოსაუბრის თვალების

დონეზე. თუ ეს შესაძლებელია, ერთი ნაბიჯით უკან დაიხიეთ  ისე,

რომთანამოსაუბრესკისრისდაძაბვაარდასჭირდეს,ანჩაიმუხლეთ,

თუესმისაღებიაორივემხარისთვის.გარდაამისაუნდაგაითვალის

წინოთ შემდეგი საკითხი: მობილობის შეზღუდვის მქონე მრავალი

ადამიანიდამოკიდებულიადამხმარესაშუალებებზე,როგორიცაამე

ქანიკურიდაელექტროეტლებიანსკუტერები,სიარულისდამხმარე

საშუალებები,როგორიცააყავარჯნები,გადასაადგილებელიჩარჩო

ებიდახელჯოხები.ამიტომშშმპირთანურთიერთობისასდაუშვებე

ლიადამხმარე საშუალებებზედაყრნობა, ეს მათი პირადი სივრცის

ნაწილია.
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კომუნიკაციამეტყველებისდარღვევისმქონეადამიანთან

მეტყველების დარღვევის მქონე ადამიანთან კომუნიკაცია ისევე

უნდაწარმართოთ,როგორცსხვებთან.ყურადღებითმოუსმინეთდა

თხოვეთ,რომსაჭიროებისშემთხვევაშიდაგეხმაროთმასთანკომუ

ნიკაციაში.თუპიროვნებასარგებლობსსაკომუნიკაციომოწყობილო

ბით,როგორიცაამექანიკურიანელექტრონულისაკომუნიკაციოდა

ფა,სთხოვეთმასაგიხსნათამმოწყობილობისგამოყენებისყველაზე

მისაღებიგზა.ამმოწყობილობებსშეუძლიათვიზუალურიინფორმა

ციისმოწოდება,რაცმეტყველებისდარღვევისმქონეადამიანებთან

კომუნიკაციასგააადვილებს.დაუთმეთდროადამიანისმეტყველების

მოდელის მიჩვევას. მიეცით დრო პასუხის გასაცემად, რადგან მას

გარკვეული დრო სჭირდება საპასუხოდ. დაელოდეთ, დაამთავროს

სათქმელი,არშეუსწოროთდაარილაპარაკოთმისმაგივრად.და

უსვითმოკლეკითხვები,რომლებზეცასევემოკლედგიპასუხებთ,ან

თავისდაქნევითპასუხს(„დიახ“ან„არა“)გამოხატავს.არასოდეს

არ მოაჩვენოთთავი,თითქოს ნათქვამის შინაარსი გაიგეთ,თუ პი

როვნების საუბრის გაგება გაგიჭირდათ. თუ ნათქვამი ვერ გაიგეთ,

აცნობეთმასამისშესახებ.სთხოვეთ,რომგაიმეოროსთავისისიტყ

ვები,სხვაგვარადგითხრათიგივე,ანდაგიწეროთ,თუამისისაშუა

ლებაარსებობს.გაიმეორეთის,რაცგაიგეთდამიეცითპიროვნებას

საშუალებაგიპასუხოთ.პასუხიმინიშნებასმოგცემთდაგაგებაშიდა

გეხმარებათ.დაამყარეთთვალითკონტაქტიშშმპირთან,მაშინაცკი,

როცათარჯიმნისდახმარებითგაქვთკომუნიკაცია.

უსინათლოდასუსტადმხედველადამიანთანკომუნიკაცია

უსინათლოადამიანმაშეიძლებავერშენიშნოსთქვენიმიახლოება

დაამიტომყოველთვისგააგებინეთ,რომუახლოვდებით.ახლომან

ძილიდან მოულოდნელად გაგონილი ხმა შეიძლება ძალიან შემაშ

ფოთებელიიყოს,ამიტომპირველადმცირედისტანციიდანდაელაპა

რაკეთდაშემდეგროცაახლოსმიხვალთ,დაუძახეთსახელი,რათა

მიხვდეს,რომმასესაუბრებით.ყოველთვისმიესალმეთპიროვნებას,

მიმართეთსახელითდააცნობეთთქვენივინაობა(Rothman,2003).

არივარაუდოთ,რომმანიცის,ვინხართ,თუნდაცგიცნობდეთ(თუეს

თავადარგააკეთამისალმებისშემდეგ).პიროვნებასუშუალოდდაე

ლაპარაკეთ,სახელითმიმართეთ,დაარამესამეპირისდახმარებით.

ეცადეთგარკვევითილაპარაკოთდაამდროსუსინათლოადამიან

თანპირისპირიდგეთ.ნუივარაუდებთ,თურასახისდახმარებასჭირ

დებაუსინათლოპაციენტს,ვიდრედაეხმარებით,ჯერჰკითხეთსურს

თუარამასესდახმარება;თუდახმარებასჭირდება,ჰკითხეთკონ

კრეტულადრასახისდახმარებაა საჭირო.თუ უსინათლოადამიანი

გეტყვით,რომგზისგამკვლევისჭირდება,მაშინშესთავაზეთთქვენი

მხარი/მკლავი.ხელითქვენსტანთანახლოსგეჭიროთ,ისე,რომუსი

ნათლოადამიანმათქვენუკანმცირედაშორებითსიარულიშეძლოს,

თქვენს მხარზე, იდაყვის ოდნავ ზემოთ დაყრდნობით. დახმარების

დროს,სასარგებლოიქნებოდაკომენტარებისგაკეთებაიმისშესახებ

თურახდებამისგარშემო;მაგალითად,„სკამითქვენგანმარჯვნივ

დგას“.თუ უსინათლო ადამიანს გზის გავლაშიდაეხმარეთდა შემ

დეგუნდადატოვოთ,მიიყვანეთისრაიმეორიენტირამდე,რომლის

შეხებასშეძლებს,როგორიცააკიბე,მოაჯირი,სახელური,მაგიდაან

სკამი.უსინათლოადამიანისღიასივრცეშიდატოვებამშეიძლებამას

ორიენტაციადააკარგვინოს.დარწმუნდით,რომპაციენტმაიცის,რა

ხდებამისირგვლივ.აღწერეთ,რადგასოთახში,მათშორისაღ

ჭურვილობა,ოთახიმარცხნიდანმარჯვნივაღწერეთ.მიეცითმკაფიო

ინსტრუქცია საპირფარეშოს, სასმელების აპარატების ადგილმდება

რეობის შესახებ, საფეხურების ან სხვა განსხვავებული მახასიათებ

ლებისშესახებ,როგორიცააიატაკისგანსხვავებულიზედაპირი.

ნუივარაუდებთ,რომთეთრიხელჯოხითანგზამკვლევძაღლთან

ერთადმოსიარულეადამიანისაერთოდვერაფერსვერხედავს.ბევრ

ასეთადამიანსნაწილობრივშენარჩუნებულიაქვსმხედველობა.ასე

ვენუივარაუდებთ,რომ,თუადამიანს ერთისაგნისდანახვაშეუძ

ლია, მაშინშეუძლიაყველაფერიდაინახოს.თუსაჭიროა, ჰკითხეთ

ადამიანს,თუშეუძლიაკონკრეტულიორიენტირისანსაგნისდანახ

ვა.არმიანიშნოთხელითმიმართულებისმიცემისას.მკაფიოდ,ვერ

ბალურადაუხსენითმიმართულება;მაგალითად,„კარებითქვენგან

მარცხნივმდებარეობს“.
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თუ სუსტადმხედველ ადამიანს ესაუბრებოდით, მასთან დაშორე

ბისას, აუცილებლად გააგებინეთ, რომ მიდიხართ, რათა „საკუთარ

თავთან“მოსაუბრეარაღმოჩნდეს.აუხსენითუსინათლოანსუსტად

მხედევლპირს,რაპროცედურებიუნდაჩაუტარდეს,რათაიცოდეს,

რისგაკეთებასაპირებსექიმიანექთანი.მკაფიოდაუხსენითყველა

პროცედურადარაუნდაგაკეთდესნაბიჯნაბიჯ.თუშემოწმებისთვის

პიროვნებაგასასინჯტახტზეუნდადაწვეს,მნიშვნელოვანია,რომმას

მიეცესგასაგებივერბალურიინსტრუქციები,თურაუნდაგაკეთდეს,

სადარისტახტიდარაუნდაგააკეთოს,სხეულისრომელინაწილე

ბიუნდაშემოწმდესდასადშეეხებიან.თუინექციაუნდაგაუკეთდეს,

მნიშვნელოვანიარომექიმმა/ექთანმააუხსნას,სადკეთდებადარა

მოხდება(მაგ.,სისხლისაღება,წვეთოვანისდადგმაანსედატიური

საშუალების გაკეთება).  თუ ადამიანსMRI სკანირება ანრენტგენი

უკეთდება,მასგასაგებადუნდაგანემარტოსყველაპროცედურა.

სტაციონარშისაჭმლისმიტანისას,პერსონალმაუნდაგააგებინოს

უსინათლოადამიანებს,რომსაჭმელიმოუტანესდამათწინდადგეს.

აღწეროს თეფშზე საჭმლისგანლაგება საათის სისტემის მიხედვით

(ისრისმოძრაობისმიმართულებით).

სმენადაქვეითებულანყრუადამიანთანკომუნიკაცია.

აღსანიშნავია,რომადამიანსსმენაშეიძლებაცხოვრებისნებისმი

ერეტაპზეგაუუარესდეს,დაბადებიდანხანდაზმულასაკამდე.სმენის

დაქვეითება შეიძლება უჩინარი შეზღუდული შესაძლებლობა იყოს.

ჰკითხეთსმენადაქვეითებულადამიანს,ესმისთუარათქვენისაუბარი

გარკვევით.ნუივარაუდებთ,რომმასთქვენიესმის.თქვენშეიძლე

ბადაგჭირდეთმსუბუქადშეეხოთადამიანისმკლავს,რათამისიყუ

რადღებამიიქციოთ.თუადამიანიტუჩებისმოძრაობითკითხულობს,

მაშინ მნიშვნელოვანია, უშუალოდ თვითონ ადამიანს დაელაპარა

კოთ.სწორადაირჩიეთდისტანცია,დადექითადამიანისგან90180

სმ დაშორებით მისივე დონეზე. დარწმუნდით, რომ საუბრის დროს

თქვენსსახესსინათლეეცემა;არდადგეთსინათლისკენანფანჯრის

კენზურგშექცევით,რადგანჩრდილმაშეიძლებაგაართულოსთქვენი

ტუჩებისმოძრაობისგარჩევა.ჰკითხეთმოსაუბრეს,კარგადგხედავთ

თუარა.ლაპარაკისასეცადეთირგვლივნაკლებიხმაურიიყოს.ხელი

შეუწყვეთადამიანს,დაინახოსთქვენისახედატუჩები.დარწმუნდით,

რომ ის კარგად ხედავს თქვენს სახესა და ტუჩებს. არ დაიფაროთ

პირიანჩაიდოთრამეპირში;მაგალითად,საღეჭირეზინი,კალამი,

ქაღალდიანხელები.თავირაცშეიძლებანაკლებადამოძრავეთ.

შეაჩერეთსაუბარი,როცადაბლაანსხვამიმართულებითიხედებით.

გარკვევითისაუბრეთ,გააცანითადამიანსსაუბრისთემადამიანიშ

ნეთთემისშეცვლაპაუზისსაშუალებით.ისაუბრეთზომიერისიჩქარით

და შეინარჩუნეთ საუბრის ნორმალური რიტმი. არ იყვიროთ, რად

განამასშეუძლიაშეცვალოსთქვენიტუჩებისჩვეულიმოძრაობა.ნუ

გადაამეტებთტუჩების მოძრაობას,რადგან ეს შეცვლისთქვენიტუ

ჩების ჩვეულმოძრაობასდათქვენი საუბრის აღქმას გაართულებს.

წინადადებებისადაფრაზებისგაგებაუფროადვილიავიდრეცალკე

ულისიტყვების.თუსიტყვაანფრაზაგაუგებარია,გამოიყენეთიმავე

მნიშვნელობისსხვასიტყვები,დაეხმარეთადამიანს,გაგიგოთ.გაით

ვალისწინეთ,რომტუჩებისმოძრაობისკითხვადამღლელია.გამო

იყენეთბუნებრივისხეულისენადასახისგამომეტყველება, მაგრამ

მოერიდეთ გადაჭარბებულ ჟესტიკულაციას. რეგულარულად გადა

ამოწმეთ ყრუ ან სმენადაქვეითებულ პირთან,რომ ნამდვილად გა

გიგოთ(Rothman,2003).ჯანმრთელობისდაცვისზოგიერთიპრო

ვაიდერი,გავრცელებულშეცდომასუშვებს,როცავარაუდობს,რომ

ყრუანსმენადაქვეითებულადამიანსყოველთვისშეუძლიატუჩების

მოძრაობისწაკითხვა.ესყოველთვისასეარარის.მაშინაცკი,როცა

ადამიანსშეუძლიატუჩებისმოძრაობისწაკითხვა,მისისიზუსტედაახ

ლოებით30%სშეადგენს,რაცარაპროპორციულადმაღალიხარის

ხისარასწორკომუნიკაციასადაგაუგებრობასიწვევს.ამანკიძალიან

სერიოზულიგავლენაშეიძლებაიქონიოსმედიკამენტებისმართვასა

დადაავადებისშემდგომმკურნალობაზე.ამიტომსოციალურიმუშაკი

უნდადარწმუნდეს,რომპაციენტსექიმმამიაწოდაწერილობითიინ

ფორმაცია,ჩანაწერიანდიაგრამამედიკამენტებისმიღებისადაშემ

დგომიმკურნალობისშესახებ.
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კომუნიკაციაადამიანთან,რომელიცყრუდაუსინათლოა

უსინათლოდაყრუადამიანსერთდროულადდაქვეითებულიაქვს

სმენაცდამხედველობაც.თეთრიხელჯოხიწითელიზონრითიმისმი

მანიშნებელია,რომადამიანიუსინათლოდაყრუარის.უსინათლოდა

ყრუადამიანსსჭირდებასპეციალიზებულითარჯიმანი.უსინათლოყ

რუ ადამიანთან კომუნიკაციის მეთოდი ინდივიდუალური საკითხია.

პრაქტიკოსი თავის საკომუნიკაციო სტრატეგიას არეგულირებს პი

როვნებისმოთხოვნისშესაბამისად.უსინათლოყრუთაანბანიარის

სისტემა,რომელიცსაშუალებასიძლევახელისანბანისსაშუალებით

სიტყვებისუსინათლოყრუსხელზედამარცვლა.

შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონე

ადამიანთანკომუნიკაცია

შეზღუდული ინტელექტუალური შესაძლებლობის მქონე ადამი

ანებს შეიძლება უძნელდებოდეთ ისეთი საუბრის შინაარსის გაგე

ბა, რომელიც კომპლექსურია, შეიცავს აბსტრაქტულ კონცეფციებს

ან ტექნიკურ ჟარგონს. აქედან გამომდინარე, ინტელექტუალური

შეზღუდვისმქონეადამიანთანსაუბრისდროსმნიშვნელოვანია,რომ

უშუალოდამპიროვნებასესაუბროთდაასევეაუცილებელიამოიპო

ვოთინფორმაციამომვლელისგანანოჯახისწევრისგან;კონცენტრი

რება მოახდინეთშშმ პირზეთვალის კონტაქტისადა სხეულის ენის

საშუალებით.ისაუბრეთგარკვევითდაჩვეულებრივზეუფრონელა,

მარტივიენითდამოკლეწინადადებებით(Rothman,2003).მიმარ

თეთპიროვნებასდაგამოიყენეთამპიროვნებისასაკისშესაფერისი

საუბრისტონი   ზრდასრულადამიანს ესაუბრეთ,როგორც მეორე

ზრდასრულმაადამიანმა.საუბრისასხშირადგააკეთეთპაუზა,რათა

ადამიანსთქვენინათქვამისგადამუშავებისსაშუალებამიეცეს. 

შეარჩიეთმშვიდიადგილი,სადაცხელსარაფერიშეგიშლით.ერ

თჯერადადინფორმაციისმხოლოდმცირენაწილიმიაწოდეთ,მოკ

ლეწინადადებებით.შემოწმეთ,რომორივემგაუგეთერთმანეთს.ნუ

მოაჩვენებთ,თითქოსმისინათქვამიგაიგეთ,თურეალურადასეარ

არის.გამოიყენეთყველასათვისნაცნობისიტყვებიდაფრაზები.გარ

კვევითგააგებინეთ,თუსაუბრისთემასცვლით.ერთბაშადუყურადღე

ბოდნუდატოვებთპიროვნებას,თუმისიგაგებავერშეძელით.უთხა

რით,რომვერგაუგეთდადახმარებისთვისმიდიხართ.

შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეზოგიერთ

ადამიანსუძნელდებათავისიფიქრებისადაგრძნობებისგამოხატვა,

ამიტომ,მნიშვნელოვანია,ასეთადამიანსსაკმარისიდროდაუთმოთ

პასუხისთვის,ახსნაგანმარტებისთვისდათავისიკითხვებისადაპა

სუხებისფორმულირებისათვის.ერთჯერადადმხოლოდერთიკითხ

ვადაუსვითდაადეკვატურიდროდაუთმეთ,რათაპიროვნებამპასუ

ხისჩამოყალიბებამოახერხოს.გამოიყენეთვიზუალურიმინიშნებე

ბი,როგორიცაასაგნები,სურათებიანდიაგრამები,აგრეთვე,სახის

გამომეტყველებადასხეულისენაინფორმაციისმიწოდებისთვის,და

ეცადეთ,გაიგოთ,რისთქმასცდილობსპიროვნება.

შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეზოგიერთ

ადამიანს უძნელდება თავისი სიმპტომების, ტკივილის ან დისკომ

ფორტისგაცნობიერებადაგადმოცემა.აქედანგამომდინარე,ასეთ

შემთხვევებშიჯანმრთელობისდაცვისადასოციალურიმომსახურების

პერსონალსშეუძლია დაეყრდნოსოჯახისწევრებსადადამხმარე

ებს,ამადამიანებისჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიპრობლემე

ბისჯანმრთელობისდაცვისპერსონალისყურადღებამდემისატანად

დახარისხიანისამედიცინოდახმარებისაღმოსაჩენად.

უნდაგვახსოვდეს,რომშშმპირისრთულიქცევისმიზეზიშეიძლე

ბაიყოსტკივილი,შფოთვა,დაბნეულობა.ზოგჯერარისმომენტები,

როცა არგესმით,რას ამბობს ადამიანი. ასეთშემთხვევებში, შეიძ

ლება სასარგებლო იყოს ის, რომ სთხოვოთ ადამიანს გაიმეოროს

ნათქვამი.სთხოვოთთანმხლებდამხმარეპირს/ოჯახისწევრსდა

გეხმაროთპიროვნებისნათქვამისგაგებაშიანგიჩვენოთროგორგა

მოხატავსესპიროვნება„დიახს“ან„არას“,ხოლოშემდეგდაუსვათ

კითხვები(დიახ / არა), რათა გაარკვიოთრას ამბობს;თუ მაშინაც
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ვერგაუგეთ,პიროვნებისმიმართპატივისცემაგამოხატეთდაგააც

ნობიერეთ მისი გზავნილის მნიშვნელობა, ბოდიში მოუხადეთ,რომ

მისიგაგებავერშეძელით.მთელირიგისირთულეებისკომბინაციის,

მათშორისკომუნიკაციის,დაავადებისისტორიისზუსტიგადმოცემის

ანფიზიკურიშემოწმებისდროსშფოთისადართულიქცევისმიზეზე

ბისგათვალისწინებით,აუცილებელია,რომმათიშემოწმებაუფრო

ხანგრძლივიდროითდაიგეგმოს.

კომუნიკაციაფსიქიკურიჯანმრთელობისდარღვევების

შემთხვევაში

ფსიქიკური აშლილობის მქონე კლიენტთან კომუნიკაციის დროს

ყველაზემნიშვნელოვანიტექნიკაარისგასაგებიდამარტივი,მოკლე

მიმართვა,რაცმთავარმიზანსემსახურება(Rothman,2003).ყო

ველთვისერიდეთპროფესიულიტერმინების,კომპლექსურიწინადა

დებებისანბუნდოვანისიტყვებისგამოყენებას.მნიშვნელოვანია,გა

ითვალისწინოთკლიენტისემოციურიმდგომარეობადამასმოარგოთ

კომუნიკაცია(Woolis,p.1992).სასარგებლოიქნება,თუკითქვენს

საკუთარ ჟესტებსა და გამომეტყველებას დააკვირდებით, ვინაიდან

კლიენტი მათმიხედვითიმსჯელებს მის მიმართთქვენსდამოკიდე

ბულებაზე.ესშეიძლებაიყოსზრუნვა,წუხილიდასითბო.ვინაიდან,

ფსიქიკურიაშლილობისმქონეკლიენტებსხშირადუჭირთემოციების

გამოხატვა,ყურადღებამიაქციეთმათსარავერბალურკომუნიკაციას.

კლიენტი,რომელიცგეუბნებათ,რომყველაფერირიგზეადაამავე

დროსდაძაბულიადასამოქმედოდარისმომართული,ორგანსხვავე

ბულგზავნილსგაწვდით.ხშირად,სწორედსხეულისენაა,რომელიც

ზუსტადგატყობინებთკლიენტისნამდვილგრძნობებსადაფიქრებს.

მასშესაძლოასჯეროდეს,რომთქვენგინდათიმისიმოსმენა,რომ

ყველაფერირიგზეა,სურდესგასიამოვნოთანმართლაუნდოდესდა

იჯეროს,რომყველაფერირიგზეა.როდესაცსხეულისენასხვარამეს

გეუბნებათ,ძალიანფრთხილადშეეცადეთსინამდვილისგარკვევას.

ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა მე დი ცი ნო

მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა -

შშმ პი რი სა და მი სი მხარ დამ ჭე რის

ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

შეზღუდულიშესაძლებლობის მქონე პირები საუკუნეების განმავ

ლობაში იყვნენდა კვლავრჩებიანფარულითუ გამოხატულიდის

კრიმინაციის მსხვერპლნი ინსტიტუტებისა და საზოგადოების მიერ.

სხვადასხვასტერეოტიპიდასტიგმაგანსაზღვრავდნენდაახლაცგან

საზღვრავენმათმიმართპროფესიონალებისათუსხვაადამიანების

დამოკიდებულებას, რაც აისახება მომსახურების ფორმატზე, მათზე

ზრუნვისფორმებსადა მათს სოციალურ ინკლუზიაზე.  სამედიცინო

მომსახურების სფეროში შშმ პირები უმეტესწილად აღიქმებოდნენ,

როგორც„მუდმივიპაციენტები“,რომელთაცარგააჩნდათარანაი

რიპოტენციალიდაუნარიდაარშეეძლოთგადაწყვეტილებისდა

მოუკიდებლად მიღება. შეზღუდული შესაძლებლობის აღნიშნული

„სამედიცინომოდელი“განაპირობებდაშშმპირებისმომსახურებას

არამხოლოდჯანმრთელობისდაცვის,არამედსოციალურსფერო

შიც.მხოლოდ,1970იანიწლებისშშმპირთაუფლებებისსოციალუ

რი მოძრაობის შემდგომ აღნიშნული კონცეფცია გადაისინჯა პრო

ფესიონალების მიერდა შშმ პირთა აქტიურმა მოძრაობამდევიზით

„არაფერიჩვენშესახებჩვენგარეშე“შეძლომსგავსიდისკრიმინა

ციულიმიდგომისშეცვლა„სოციალურიმოდელით“,რაცმოითხოვს

შშმპირთაუფლებებისდაცვასდასრულჩართულობასმათთანდა

კავშირებულყველასაკითხში.

მიუხედავადიმისა,რომშშმპირსჯანმრთელობისდაცვისსისტე

მაშიემსახურებიანდადაწესებულებისსპეციალისტებისადაპერსო

ნალისთვის იგი პაციენტია, მის პიროვნებას სოციალური მოდელის

მიხედვითუნდაეპყრობოდნენ,რაცნიშნავსიმას,რომშშმპირისარ
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გებლობსყველაიმუფლებით,რაცაქვსშეზღუდულიშესაძლებლობის

არქმონეპირს,მისინტერესებსითვალისწინებენდაიგიჩართულია

მომსახურებისყველაეტაპზე.სწორედესგანაპირობებსშშმპირთა

ანტიდისკრიმინაციული პრაქტიკის საფუძველს, ხოლო სოციალური

მუშაკისჩართულობამნიშვნელოვნადუწყობსხელსჯანმრთელობის

დაცვისსისტემაშიშშმპირის,როგორცპიროვნებისმიმართდამოკი

დებულებასდაიგიარგანიხილება,როგორც„უსაშველო“დიაგნო

ზის მქონე პირი,რომელსაც მხოლოდ მკურნალობადადახმარება

სჭირდება.

ანტიდისკრიმინაციულპრაქტიკაზე

დაფუძნებულიმომსახურება

შშმადამიანებიშეიძლებაგანიცდიდნენდისკრიმინაციასინდივი

დებისგან,თუმცაშესაძლოამთელიორგანიზაცია,მათშორისსამე

დიცინომომსახურებაც,მიზანდასახულადანგაუცნობიერებლადშშმ

პირებსდისკრიმინაციულად ეპყრობოდეს . მაგალითად, საინფორ

მაციო დაფები, რომელზე მოცემულ ინფორმაციას ვერ წაიკითხავს

სუსტადმხედველი ადამიანი ან მაგალითად, შეზღუდული ინტელექ

ტუალურიშესაძლებლობისადამიანებისთვისმიღებაზემცირედრო

ის გამოყოფა გაუმართლებელია (http://rcnhca.org.uk/equality

diversityandrights/antidiscriminatorypractice). ამიტომარის

მნიშვნელოვანი,რომშშმპირთასაჭიროებაგაითვალისწინონმომსა

ხურებისყველაეტაპზედა,ამავდროულად,გამოირიცხოსპოზიტიური

დისკრიმინაციაც,თუისსაჭიროარარის.სოციალურიმუშაკიწარმო

ადგენსმომსახურებისმნიშვნელოვანრგოლს,რომელიცუზრუნველ

ყოფს,რომ შშმ პირმა მიიღოს არადისკრიმინაციული მომსახურება

და ასევე აქტიურად იყოს ჩართული მასთან დაკავშირებულ ყველა

გადაწყვეტილებაში.დისკრიმინაციისშემთხვევებშისოციალურიმუშა

კიუნდაიცავდესშშმპირისდაარადაწესებულებისუფლებებს,რაც

გარკვეულწილადწარმოშობსინტერესთაკონფლიქტსადმინისტრა

ციასთან.

ანტიდისკრიმინაციულპრაქტიკაზედაფუძნებულიმომსახურებისთ

ვისმნიშვნელოვანიაშემდეგიასპექტებისგათვალისწინება:

გონივრულიმისადაგებადაარაპოზიტიურიდისკრიმინაცია

მომსახურებაისეუნდადავგეგმოთ,რომშშმპირსპატივისცემითა

და მისი ღირსების გათვალისწინებით მოვემსახუროთ,რაც ნიშნავს

ყველა პაციენტისთანასწორად მომსახურებას,თუმცათუ არსებობს

ინდივიდუალურისაჭიროებისგათვალისწინებისაუცილებლობა,მხო

ლოდმაშინშეიძლებამისმომსახურებაში შევცვალოთისეთირამ,

რაცეხებამომსახურებისმიღებისდროსადასპეციფიკას.შშმპირის

ღირსებისპატივისცემისმიზნით,არუნდადავუშვათმისთვისრამეშე

ღავათი,თუმასესარესაჭიროება.ყოველივეამასმეთვალყურეობას

უწევსსოციალურიმუშაკი.

პირადიცხოვრებისხელშეუხებლობადა

კონფიდენციალურობისდაცვა

შშმპირებსკონფიდენციალურობისდაცვისადაპირადიცხოვრე

ბის ხელშეუხებლობის იგივე კონსტიტუციური უფლებები აქვთ, რაც

ნებისმიერ სხვა პირს. მნიშვნელოვანია, რომ ჯანმრთელობის დაც

ვის მომსახურებაში კონფიდენციალურად იყოსდაცული შშმ პირის,

როგორცყველასხვაპაციენტის,პირადიინფორმაციადამისითანხ

მობისგარეშეარგავუზიაროთიგისხვებს,თუესარარისარასრულ

წლოვანი პირის იურიდიულიწარმომადგენელიან ზრდასრულიშშმ

ადამიანის მხარდამჭერი პირი (ამ უკანასკნელის უფლებამოსილება

ამკუთხითგანსაზღვრულიასასამართლოსმიერ).

პაციენტისადაკლიენტისპირადიინფორმაციისკონფიდენციალუ

რობა ჯანმრთელობისდაცვისადა სოციალური მომსახურების სერ

ვისების მიწოდების სფეროს ძირითადი პრინციპი უნდა იყოს. კონ
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ფიდენციალურობაირღვევამაშინ,თუადამიანისპირადიანდელი

კატური ინფორმაცია მისივე ნებართვის გარეშე განიხილება მესამე

პირებთან.

ჯანმრთელობის დაცვისა მომსახურების პროვაიდერებს კონფი

დენციალურობის საკითხი აუცილებლადუნდა ახსოვდეთმესამე პი

რებთანკომუნიკაციისდროს,მაგალითადოჯახისწევრები, პერსო

ნალური ასისტენტები,თანამშრომლები, ადვოკატებიდა ა.შ.  პერ

სონალმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს,რათა უზრუნველყოფილი

იყოს ინდივიდის კონფიდენციალურობის უფლება. ეთიკური და სა

მართლებრივითვალსაზრისით,ასევეარარისრეკომენდებულიშშმ

პირების ბავშვების ჩართვათარგმანისთვისდა/ან განმარტებებისთ

ვის.

ინფორმირებულითანხმობა

ჯანმრთელობისდაცვისსისტემაშითანხმობაარისნებართვისან

თანხმობისმიცემასამედიცინოინტერვენციაზე,სერვისისმიღებასაან

გამოყენებაზე,ანკვლევაშიმონაწილეობაზე,რომელიცმოსდევსკო

მუნიკაციისპროცესს.კომუნიკაციისდროსკიშშმპირმამიიღოსაკ

მარისიინფორმაცია,რომელმაცსაშუალებამისცამასგაეცნობიერე

ბინაშეთავაზებულიინტერვენციისაანსერვისისშინაარსი,შესაძლო

რისკი და სარგებლიანობა (National Guidelines on Accessible

HealthandSocialCareServices,Ireland,2016).გარდაგამო

ნაკლისიშემთხვევებისა,სერვისისმომხმარებელთამკურნალობამა

თითანხმობისგარეშეარისმათისამართლებრივიდაკონსტიტუციუ

რიუფლებებისდარღვევადაშეიძლებაგამოიწვიოსსამოქალაქოდა

სისხლისსამართლისსამართალწარმოებასერვისისმომხმარებლის

მხრიდან.

თანხმობისმიღებისსაჭიროებავრცელდებანებისმიერინტერვენ

ციაზე,რომელიცხორციელდებასამედიცინომომსახურებისმიერან

მათი სახელით, ნებისმიერ ადგილზე (მაგ., საავადმყოფოებში, სა

ზოგადოებაში, ინსტიტუციაში). თანხმობა უნდა გაიცეს  სამედიცინო

შემოწმებაზე, მკურნალობაზე, მომსახურებაზე ან გამოკვლევაზედა

საჭიროებისშემთხვევაშიპროცესშიუნდაჩაირთოსსოციალურიმუ

შაკი.არცერთსხვაპიროვნებას(ოჯახისწევრი,მეგობარი,მზრუნ

ველი)დაორგანიზაციასარააქვსუფლებამისცესთანხმობაანუარი

უთხრას ჯანმრთელობის მომსახურების მიმწოდებელს ზრდასრული

შშმპირისსახელით,რომელსაცარააქვსთანხმობისმიცემისუნარი,

გარდაიმშემთხვევებისა,როცამათაქვთკონკრეტულიიურიდიული

უფლებამოსილება ამისა (მშობელი/იურიდიული წარმომადგენელი,

მხარდამჭერი).

არსებულირისკისშესახებინფორმაციაშშმპირსუნდამიაწოდოს

სპეციალისტმადასოციალურმამუშაკმადაბალანსებულისახით.სერ

ვისისმომხმარებლებმაშეიძლებაგანსხვავებულადაღიქვანრისკთან

დაკავშირებული ის ინფორმაცია, რომელსაც მათ ჯანმრთელობისა

და სოციალურიდაცვის წარმომადგენლები მიაწოდებენ. ის,თურა

სახითგანიხილებაშშმპირთანერთადმისიჯანმრთელობისსაკითხე

ბი,ისევემნიშვნელოვანია,როგორცთავადინფორმაცია.ხშირადსა

სარგებლოაშემდეგიზომებისგატარება:

n		მკურნალობისშესაძლოვარიანტებისგანხილვაისეთადგილ

ზედაისეთდროს,როცასერვისისმომხმარებელიყველაზე

კარგადშეძლებსინფორმაციისგაგებასადადამახსოვრებას.

დელიკატურითემატიკისსაკითხებიუნდაგანიხილებოდესშე

საფერისადგილებში,რათაყველაზეკარგადიყოსდაცული

შშმპირისინფორმაციისკონფიდენციალობა;

n		ადეკვატურიდროისადამხარდაჭერისუზრუნველყოფა;მათ

შორისთუსაჭიროებამოითხოვს,ინფორმაციისგამეორება;

n		მარტივი,მკაფიოდალაკონიურიენისგამოყენებადა,სადაც

შესაძლებელია,სამედიცინოტერმინოლოგიისგანთავისარი

დება;

n		წერილობითიდაზეპირიინფორმაციისმიწოდებისგარდა,ინ

ფორმაციისვიზუალურიგამოსახულებებითგანვრცობა,მაგა

ლითად,ნახატებით;
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n		შშმპირისგამოკითხვაიმისთაობაზე,თურადაეხმარებოდა

ინფორმაციისდამახსოვრებაშიანგაუადვილებდაგადაწყვე

ტილებისმიღებას;მაგალითად,კონსულტაციებზენათესავის,

პარტნიორის,მეგობრის,მზრუნველისანმხარდამჭერისმოყ

ვანა.

შშმპირს,ისევეროგორცსხვაპაციენტს,უნდამიეცესსაკმარისი

დროდაგაეწიოსმხარდაჭერა,რათამაქსიმალურადგამოიყენოსსა

კუთარიუნარიდამოუკიდებელიგადაწყვეტილებისმისაღებად.ამის

უზრუნველყოფაგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,როცასაქმეეხება

შეზღუდულიინტელექტუალურიშესაძლებლობისმქონეადამიანებს.

მიუხედავად ამისა, ავტომატურად არ უნდა იგულისხმებოდეს, რომ

გარკვეული ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის (მაგ., ინტელექტუ

ალური,მენტალური,კომუნიკაციისსირთულეები)მქონეპირებსარ

გააჩნიათინფორმაციისგაგებისადაგადაწყვეტილებისმიღებისუნა

რი.პიროვნებისამუნარისგაუმჯობესებადადახვეწაშესაძლებელია

შესაბამისიდახელმისაწვდომიინფორმაციისმიწოდებითადამხარ

დაჭერით, აქედანგამომდინარე, ყველაშესაძლებელინაბიჯი უნდა

გადაიდგასამმიმართულებით.

სოციალურმა მუშაკმა უნდა უზრუნველყოს თანხმობის სწორად

დოკუმენტირება.შშმპირმამხოლოდთანხმობისფორმაკიარუნდა

შეავსოს,არამედუნდაგააკეთოსდისკუსიებისჩანაწერისდოკუმენტი

რებაც,თუ:  

n		ინტერვენციაინვაზიურია,კომპლექსურიდამოიცავსმნიშვნე

ლოვანრისკებს;

n		შეიძლებამნიშვნელოვანიგავლენაჰქონდესსერვისისმომ

ხმარებლისდასაქმებაზე,საზოგადოებრივანპირადცხოვრე

ბაზე;

n		კლინიკურიდახმარებაარარისინტერვენციისძირითადიმი

ზანი,მაგალითად,კლინიკურიფოტოსურათებიანვიდეომა

სალაგამოყენებულიუნდაიყოსსასწავლომიზნებისთვის;

n		ინტერვენციაინოვაციურიაანექსპერიმენტული;

n		ანსხვაგარემოებებში,რომელთაცსერვისისპროვაიდერიშე

საფერისადჩათვლის.

ამის გაკეთება შესაძლებელიაროგორცთანხმობისფორმის გა

მოყენებით, ისე  სერვისის მომხმარებლის ჩანაწერებში/ისტორიაში

ჩანაწერისგაკეთებითიმისთაობაზე,რომმანმისცავერბალურიდა/

ან არავერბალური თანხმობა. თუ თანხმობის ფორმა გამოიყენება,

მაგრამშშმპირსწერაარშეუძლია,თანხმობისდასაფიქსირებლად

საკმარისია ფორმაზე ნიშნის დასმა. ნიშნის დასმის შემთხვევაში,

კარგიპრაქტიკაარის,თუამგარემოებასგარდაიმსპეციალისტისა,

რომელიცამთანხმობისმიღებასცდილობს,დაამოწმებსპაციენტის

მხარდამჭერი,,ასევეკარგია,თუდამოწმებულიიქნებაფაქტი,რომ

სერვისის მომხმარებლის არჩევანი იყო,  სამედიცინო ისტორიაში

ნიშნისდასმითდაფიქსირებულიყოთანხმობა.წერილობითითანხმო

ბისფორმებიმკაფიოდამარტივადგასაგებიუნდაიყოს.

ანტიდისკრიმინაციულისამედიცინო

მომსახურებისდაგეგმვა

მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო მომსახურებას ყოველთვის

ვერექნებაშესაძლებლობადააკმაყოფილოსსერვისისმომხმარებ

ლისყველამოთხოვნა,ადმინისტრაციასოციალურმუშაკთანერთად

მაინც უნდა შეეცადოს, რომ სერვისის მომხმარებელთა საჭიროება

ყოველთვის გაანალიზოს და, სადაც ისინი გონივრული, პრაქტიკუ

ლიდაშესრულებადია,პოზიტიურიცვლილებებიშეიტანონსერვისის

პროცესში.

აგრეთვემნიშვნელოვანია,რომისემომზადდესპერსონალი,რომ

ისინიაცნობიერებდნენშშმპირებისსპეციფიკურსაჭიროებასმისაწ

ვდომობასათვის. პერსონალის განათლებაში უნდა იყოს ჩართული

სოციალურიმუშაკი,რომელიცწარმოადგენსშშმპირისინტერესთა
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დამცველს მომსახურებისფარგლებში. ევროკავშირისფუნდამენტუ

რი უფლებების სააგენტოს 2013 წლის ანგარიშში ნათქვამია, რომ

„ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები ყოველთვის ვერ ითვალისწი

ნებენ მომხმარებელთა ცვალებად საჭიროებას. ისინი შეიძლება

(განზრახვისგარეშე)ქმნიდნენბარიერებსსხვადასხვაჯგუფისათვის

მომსახურებისმიღებისას.სახელმწიფოსადაჯანმრთელობისდაცვის

სისტემისმენეჯმენტსშეუძლიასიტუაციისგამოსწორებაპროფესიონა

ლებისთვისანტიდისკრიმინაციულიტრენინგებისჩატარებითდაპო

ზიტიურიქცევით,რისკჯგუფებშიმყოფიადამიანებისმხარდაჭერითა

დაგაძლიერებით“.
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