ﻣﺪدﮐﺎران در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – ﻣﮋﮔﺎن ﻣﯿﺮ اﺷﺮاﻓﯽ
زن ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ  ۳۲۱ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﻮدک «
ﺑﻪ  ۵ﺳﺎﻟﻪ اش ﮐﻪ او ﻫﻢ دﭼﺎر ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ دﺳﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺪدﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۲ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻮدک ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن  ۳ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ
»ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺪدﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ دﻫﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ،اﻣﺮوزه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و وﺳﯿﻌﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان و اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪدﮐﺎران
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۱ﺳﺎل اﺳﺖ از ﺗﺎﺳﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد،
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻀﺎﯾﯽ ـ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻘﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،در ﺳﺎل  ۸۷۳۱ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درزﻣﯿﻨﻪ
اﺑﺘﺪا در  ۸اﺳﺘﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﻃﯽ  ۵۱ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻮدک آزاری ،ﻃﻼق ،اﺧﺘﻼل ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮه
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ارﺟﺎع اوﻟﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ  ،۳۲۱ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان و ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻏﻠﺐ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪدﮐﺎران ﺷﺎﻏﻞ در
ﺑﺨﺶ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎران
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ آن دﺳﺘﻪ از آﻧﺎن ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد.
 ،در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی در ﺳﺎل ” ۲۹۳۱ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ“ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ،وزارت ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺣﻮزه
ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪی راﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ  ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻮدک آزاری را ﮔﺰارش داده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد و اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎی ﮐﻮدک  ۴ﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد« ،
ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ .ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﭘﺪر در ﻫﺮروز
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻣﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪدﮐﺎر ،ﮐﻮدک  ۴ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮوی ﻣﺪدﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮروی ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻪ را درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎی وارده از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻣﻌﺘﺎد ﮐﺒﻮد ﺷﺪه  ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻪ
ﮐﻮدک ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه  ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدک را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری و
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺪر ﺑﻪ
» آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺖ وارده از ﻃﺮف ﭘﺪر ﮐﻮدک ،ﮐﻮدﮐﺶ را ﺳﻘﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﻓﺎع از ﺟﺎن ﺧﻮد و ﻣﺪدﮐﺎران
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺟﺎن آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮل اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ،
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان در دو ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ و ﭼﺎﻗﻮ زدن ﺷﺪه اﻧﺪ وﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد در ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﻮدک آزار  ۸ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .وراﻣﯿﻦ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ،ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و
زﻧﺎن آزار دﯾﺪه ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺎری در ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻣﻮرد
ﮐﻮدک آزاری زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ۴۲ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﺮﻓﺮض اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺴﺎﻟﻪ،
آزاردﻫﻨﺪه ﭘﺪر ﮐﻮدک ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺟﺎع داد ،ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎره اش “ ﻗﺎﺿﯽ رو ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از او ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدک ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ« :
دﺧﺘﺮ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎدرو ﭘﺪر دارد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ“  .ﻗﺎﺿﯽ ”:ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻢ“ ﻣﺪدﮐﺎر ” :ﻫﺴﺘﯽ ؟
»”.ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮو ﺑﺸﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدت را ﺑﺰرگ ﮐﻦ
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﮐﺎر ﺑﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ؛
اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮی و ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﮔﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺧﻮردن آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﮐﻼ،
ﻗﻀﺎت ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن را اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﻧﺒﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪدﮐﺎراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آورده اﺳﺖ .ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ای درﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ دادﮔﺎه ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .روﺷﻦ ﺷﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
آن اﺳﺖ ،ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ”در دﺳﺘﺮس و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮدن ”و ”ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن“ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪدﮐﺎری در ﺣﻮزه ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ  ،ﻣﻌﺎرف وﻧﺪ ،ﺗﺪﯾﻦ ،ﻋﯿﻦ
اﻟﯿﻘﯿﻦ ۰۹۳۱،
در اورژاﻧﺲ  ۳۲۱ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد؟ ﻋﺼﺮ اﯾﺮان ،
۱۹۳۱http://goo.gl/dwyyyo
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 http://goo.gl/fhqxaPاورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
http://123.behzisti.ir/modules/showframework.aspx
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
http://asibha.mcls.gov.ir/fa/ghorop/rigor/childabuse/manabe/emergency
http://www.hamshahrionline.ir/details/171116
http://tadbir24.ir/fa/news/8684
http://www.khabaronline.ir/detail/306553/weblog/mosavichalak
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