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 هاوخدماتمراقبتی:تعاونی

 کنند؟هاچگونهدرمراقبتازافرادجامعهمشارکتمیتعاونی

 مقدمه

به دنبال گسترش ایده و انگیزه توسعه در سراسر جهان، 
حق دسترسی به بهداشت و درمان در زندگی روزمره 
برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته شد. امروزه عالوه بر 
خدمات عمومی بهداشتی، به موجب شاخص سالمت 
اجتماعی دسترسی به سیستم مراقبت سالمت به ویژه 

هایی چون سالمندان، معلولین، کودکان و  برای گروه
بیماران مطرح گردید. اما این موضوع زمانی به مساله 

شود که بدانیم نابرابری در مراقبت در  اجتماعی تبدیل می
سراسر جهان با معیارهایی از قبیل جنسیت، ملیت، نژاد، 
قومیت و طبقه رو به افزایش است. همچنین روندهایی 

ولد،   و  چون عدم تمایل به فرزندآوری و کاهش نرخ زاد
های مزمن،  تغییر سبک زندگی و افزایش ابتالء بیماری

ورود زنان به بازار کار و افزایش نیاز به خدمات مراقبت از 
فرزند، نیاز روزافزون جهان را به مراقبت را مطرح 

 کند. می
هایی مردمی که  ها به عنوان سازمان در این میان تعاونی

بر مشارکت اعضاء استوارند و پشتوانه مالی اشتراکی و 
توانند در تامین خدمات و امکانات  مشخصی دارند، می

های فوق نقش مهمی  بهداشتی را برای گروه-مراقبتی
ها با استفاده از یک مدل  ایفا کنند. در واقع تعاونی

گیری دموکراتیک، ضمن بهبود سالمت، تامین  تصمیم
رفاه و تضمین استقالل افراد، خانواده و جوامعی که در 

های شغلی  کنند، دسترسی به فرصت آن زندگی می
مناسب و سودمند را نیز در طول زنجیره مراقبت میسر 

ها به عنوان حلقه وصلی میان  سازند. بنابراین تعاونی می
کنندگان خدمات بهداشتی با ایجاد فرصت اشتغال و  ارائه

 کنند. آفرینی می متقاضیان با انجام خدمات درمانی نقش
مراقبت در سراسر جهان با وجود تبعیت از الگوهای 

های اجرایی خُردی دارد که در ارتباط با  جهانی، نسخه
ها و نیازهای محلی تجربیات بسیار متفاوتی را رقم  زمینه

های مراقبت در  زده است. به طور مثال اولویت تعاونی
جنوب صحرای آفریقا از جمله روآندا و زیمبابوه برای 
تامین نیازهایی چون اسکان و خدمات درمانی برای افراد 

و بیماری ایدز است. در آمریکای  HIVمبتال به ویروس 
ها نیازهای بهداشتی جوانان با ارجاع به  شمالی تعاونی

اند. در سراسر قاره آسیا به ویژه در  توسعه هدف قرار داده
های سالمت رونق  های مسکن و مراقبت ژاپن تعاونی

اند. همچنین در اروپای غربی  قابل توجهی داشته

کشورهایی چون فرانسه و انگلستان نیز گسترش قابل 
 اند.  توجهی داشته

 

توانند در ارائه  ها می چگونه انواع تعاونی

 مراقبت نقش داشته باشند؟

هایی چون: خدمات  ها در بخش با وجود اینکه تعاونی
فروشی و کشاورزی مسبوق به سابقه  مالی، مسکن، خرده

داری  هستند، اما ورود به حوزه مراقبت و خدمات نگه
هایی چون سالمندان، معلوالن و کودکان  برای گروه

های مراقبت جمعیت  سابقه است. در تعاونی کم
دهنده عالوه بر دریافت خدمات مراقبتی مورد  تشکیل

نظر خود از امنیت سرمایه خود نیز مطمئن هستند. در 
های شغلی جدیدی برای افزاد  ادامه این زنجیره فرصت

 گیرد.  داری شکل می ماهر و مجرب در حوزه نگه
های کارگری، کاربری و چند جانبه به  ها در مدل تعاونی

پردازند. در مدل آخر، فعالین  ارائه خدمات مراقبتی می
بیشتر بوده و شمار ذینفعان نیز در طیفی شامل 

های این  دهندگان خدمات، کاربران خدمات، خانواده ارائه
 شود.  ها، فعالین محلی می کاربران، دولت

 

 مراقبت به چه معناست؟

رسیدگی به نیازهای جسمی، روانی، عاطفی و رشدی یک یا 

چند نفر از قبیل سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیتت و 

های جسمی و روانتی را شتامتل  بیماران مبتال به عارضه

 شود. می
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 کنند؟ ها از چه کسانی مراقبت می تعاونی

 . مراقبت از سالمندان9

 317، 9102بر اساس اعالم سازمان ملل متحد در سال 
 56درصد از جمعیت جهان بتاالی  2میلیون نفر معادل 

شوند. به دنبال گسترش  سال بوده و سالمند محسوب می
این انقالب طول عمر به سراسر جهان، ضرورت مراقبت 
از سالمندان با تاکید بر نیازهای بهداشتتی بته عتنتوان 

شتود.  نخستین اولویت نظام سالمت در جهان مطرح می
شرق و جنوب شرق آسیا از مناطق سالخورده در جتهتان 

 92شود و در این میان، ژاپن با جمتعتیتت  محسوب می
شود.  درصدی سالمند، پیرترین کشور جهان محسوب می

های سالمنتدان  بدین سبب در این کشور، اتحادیه تعاونی
، به عنوان یک مدل نوآورانه در زمتیتنته 9111از سال 
های مشارکتی در سطح ملی آغاز به کتار کترده  مراقبت
 است.

در این ساختار، سالخوردگان ضمن همکاری با این نهتاد، 
شوند. سالمندان فعال  مند می از خدمات مراقبتی نیز بهره

سال به تناسب توانایی و مهارت  36الی  66در بازه سنی 
سال که در انجام امتور روزمتره  36خود به افراد باالی 

کنند. بنابترایتن  توان یا ناتوان هستند، کمک می خود کم
این مدل عالوه بر ارائه خدمات مورد نیاز سالمتنتدان در 
جهت حفظ سبک زندگی سالم و فراهم آوردن بستتتری 

 کند. برای ادامه کار عمل می
خدمت اصلی این تعاونی پرستاری در خانه است، اما 

نقل، خیاطی، تعمیر لباس  و خدمات دیگری همچون حمل
شوند. همچنین در برخی  و بازسازی منزل نیز ارائه می

های غذایی گرم نیز در مراکز خدمات و  فصول، وعده
 9111شود. از سال  مراقبت به صورت روزانه توزیع می

های صرف شده برای مراقبت و خدمات بهداشتی  هزینه
های طوالنی  در این تعاونی، تحت پوشش بیمه مراقبت

مدت پرستاری ملی در شرکت کایگو هوکن، قرار 
دالر حق  71گیرد. اعضاء این تعاونی ساالنه حدود  می

پردازند و در  الزحمه می دالر حق 61تا  01عضویت و 
کنند. در نهایت،  صورت ترک تعاونی، آن را دریافت می

این تعاونی همچون دیگر همتایان خود با اصل یک 
 کند.  عضو، یک رای عمل می

 مراقبت از معلوالن. 7

های اجتماعی حاصل اجرای مدل تعاونی  تعاونی 
چندجانبه هستند که در سراسر دنیا، شکلی منحصر به 

گذاری پویا و دموکراتیک محسوب  فرد از سرمایه
ها پس از گسترش قابل توجه در  شوند. این تعاونی می

جنوب اروپا به ویژه در ایتالیا، با هدف برقراری عدالت 
اجتماعی از طریق ارائه برخی خدمات رفاهی، بهداشتی و 

 آموزشی به سراسر این قاره راه یافتند. 
ها  با وجود اینکه هدف اصلی از تاسیس این تعاونی

درصد از معلولین ایتالیا  52.6زایی نیست، اکنون  اشتغال
 ها مشغول به کار هستند.  در این تعاونی

در این ساختار، تعاونی اسپازیو خدمات مختلف بهداشتی 
را با تاکید بر سالمت روان به متقاضیان در شهرهای 

دهد. این تعاونی  میالن و مناطق اطراف آن ارائه می
 611خانواده و  0711کودک و نوجوان،  511ساالنه به 

 دهد. فرد معلول و اوتیست خدمات می
یکی از خدمات اصلی این تعاونی ارائه مشاوره 

تا  9روزی برای کودکان  روانشناختی در یک مرکز شبانه

ای است که با حوادث غیرمنتظره حادی مواجه  ساله 09

دان برای  اند. در جریان این مشاوره، یک حقوق شده

ریز هم برای  حفاظت از حقوق کودک و یک برنامه

نظارت بر روال کار حضور دارد. بخش بزرگی از نیروی 

کار این تعاونی را مطابق قانون مصوب در کشور ایتالیا 

 دهند. نیروهای داوطلب تشکیل می

 

 . مراقبت از بیماران9

میلیون نفر در سراسر جهان با بیماری ایدز زندگی  75
درصد از آنها در قاره آفریقا هستند.  52کنند، که  می

هزار نفر  711میلیون و 0همچنین در کشور زیمبابوه نیز 
بیمار مبتال به ایدز سکونت دارند. انجمن ملی 

های  های مسکن زیمبابوه با همکاری سازمان تعاونی
المللی مسکن، برای بیماران  نهاد و نهادهای بین مردم

تشکیل شده است. این ساختار در  HIVمبتال به ایدز و 
ذیل قانون  9110تاسیس شد و در سال  0227سال 
های زیمبابوه به ثبت رسیده است. امروز عضویت  انجمن

منطقه  6تعاونی مسکن در  911این نهاد به نزدیک به 
 ها عبارتند:  ترین اهداف این تعاونی رسیده است. مهم

 مراقبت و حمایت از اعضاء تعاونی 

 مالی برای اعضاء-تقویت ظرفیت اقتصادی 

  تهیه مسکن با کیفیت جهت کاهش خطرHIV    و
 ایدز 

  حمایت از اسکان جمعیت مبتالیان بهHIV و ایدز 

  تقویت جریان اصلی حامی مبتالیان بهHIV  و
 های همکار ایدز و افزایش ظرفیت سازمان

 

 درصد 97 سالمندان

 درصد 99 افراد دارای معلولیت

 درصد 02 بیماران

 درصد 05 کودکان و نوجوانان

 درصد 09 داریخانه

 درصد 2 دیگر

 ژاپن کشور

 9110 سال تاسیس

 مراقبت از سالمندان در خانه و مرکز درمانی انواع خدمات

 هزار عضو 011 تعداد اعضاء

کارکنان خدمات مراقبت، هیئت مدیره و  نوع عضویت
 کلیه ذیفنعان

 /http://koreikyo.jp سایت

 ایتالیا کشور

 0227 سال تاسیس

خدمات بهداشت با تاکید بر بهداشت روان  انواع خدمات

 برای افراد مختلف

 760 تعداد اعضاء

مراقبان، ذینفعان، اعضاء هیئت مدیره و سایر  نوع عضویت

 اعضاء پشتیبان

تارنمای 

 اینترنتی

http://

www.spazioapertoservizi.org 

 زیمبابوه کشور

 0227 سال تاسیس

و ایدز در  HIV حمایت از مبتالیان به  انواع خدمات

 های مسکن تعاونی

 هزار نفر 01 تعداد اعضاء

 ها و مدیران ساکنین خانه نوع عضویت

 /http://www.zinahco.co.zw سایت
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 . مراقبت از کودکان و نوجوانان4

توسط یک  0222تعاونی پرورش کودکان در سال 

مددکار اجتماعی متخصص در زمینه رفاه کودکان 

تاسیس شد. این نهاد در حال حاضر تنها تعاونی 

پرورشگاهی در بریتانیا و از معدود موارد در جهان است. 

ها، این است که اغلب  نخستین مزیت این تعاونی

های خصوصی مراقبت از  جایگزین مناسبی برای شرکت

خانواده بوده و راه تامین معاشی برای تعداد محدودی از 

کنندگان خدمات نگهداری و مراقبت در سراسر  ارائه

 کشور هستند.

در  9119این شرکت تعاونی پیرو تصویب مقررات سال 
زمینه خدمات پرورشی در انگلستان و ولز ثبت گردید و 

 دهند: نوع مراقبت ارائه می 5در حال حاضر 
سکونت بلند مدت در پرورشتگتاه بترای کتودکتان و 

 توانند نزد خانواده خود بازگردند. نوجوانانی که هرگز نمی
از چند هفته تا یک ستال   سکونت بلندمدت در پرورشگاه

شود که هیت  امتکتانتی بترای  برای کودکانی ارائه می
بازگشت به کانون خانواده نتدارنتد. ایتن تستهتیتالت 

هایی است که در دوراهی بتازگشتت  همچنین برای گروه
به خانواده زیستی خود و زندگی در پترورشتگتاه قترار 

 اند.  گرفته
مراقبت از خواهر و برادرها در شرایطی که یک کتودک 
پس از فقدان خانواده به ویژه والدین بتواند حداقل با یک 

 عضو خانواده خود زندگی کند.
مدت از یک بعد از ظهر تا چنتد  و کوتاههای ویژه  مراقبت

روز و نهایتا یک هفته، که در یک مرکز بهتداشتتتی یتا 
 شود. نگهداری از بزرگساالن ارائه می

منبع درآمد این تعاونی، عالوه بر حق عضویت، از طریق 
شود که با توجه به ستن  دریافت هزینه خدمات تامین می
شود. تتمتام ستودهتای  و مدت اقامت کودک تعیین می

حاصل شده مجددا به ساختار تعاونی بتازگشتتته و بته 
موضوعاتی چون آموزش و ارائه امکانات برای کارمنتدان 
به طور مثال بیمه و همتچتنتیتن ختدمتات گستتترده 

 یابد. گذاری تخصیص می سرمایه

 . مراقبت در خانه5 

درمانی در  ها بزرگترین تعاونی مراقبت و کمک تعاونی راه
کشور اروگوئه است. این تعاونی در مراقبت از سالمندان 

روزه در طول سال، با  756تخصص داشته و فعالیت 
های شخصی در خانه،  ساعته به کمک 95دسترسی 
 پردازد.  ها می ها و بیمارستان کلینیک

ای از  رشته ها با ماهیت کارگری، یک تیم چند تعاونی راه
متخصصان بهداشت شامل: پرستاران، پزشکان و 
روانشناسان را به کار گرفته است. در این تعاونی با هر 

ای از افراد شامل فرد بیمار، خانواده و  مراجعه، زنجیره
شوند و از اعتماد به  دهنده منتفع می تمام کادر خدمت

مند  نفسی جمعی در جریان یک همکاری گروهی بهره
 شوند. می

های اروگوئه است  این تعاونی عضو کنسرسیوم تعاونی 
که اتحادی متشکل از چهار تعاونی است و به سالمندان 

تشکیل  9106دهد. این کنسرسیوم در سال  خدمات می
شد و اهم وظایف خود را تقویت تقسیم منابع، ارائه 

های مربوط به  آموزش، پژوهش برای بهینه کردن تالش
 مراقبت در سراسر اروگوئه ذکر کرده است. 

 . خدمات کارگران خانگی6 

با گسترش نیازهای مراقبت در سراسر جهان و اندک 
ای  بودن منابع عمومی، کارگران خانگی به طور فزاینده

خدمات مراقبت در خانه را برای تامین تقاضای بازار ارائه 
های کارگران خانگی در تالشند تا  دهند. تعاونی می

اطمینان حاصل کنند که اعضاء تعاونی آنها ذیل 
کنند و  ای دریافت می قراردادهای رسمی، حقوقی عادالنه

در شرایط ایمن، شاغل به انجام کاری شرافتمندانه 

هستند. با ارجاع به استانداردهای شغلی، شرایط قرارداد، 
کنند. در این  تعهدات، حقوق و مبلغ دستمزد را معین می

های  راستا، مرکز کارگران خدماتی با هدف ایجاد فرصت
شغلی ایمن و مناسب برای کارمندان خود، توسط 
 رهبران اتحادیه ملی کارگران خانگی تاسیس شده است. 

های آموزشی و  این تعاونی به برگزاری کالس
کند.  های زندگی اقدام می های بهداشتی و مهارت برنامه

میلیون  53ها با توجه به اینکه  اهمیت برگزاری این دوره
میلیون نفر  00کارگر خانگی در سراسر جهان هستند که 
کنند و چهار  از آنها در خارج از کشور خود خدمت می

ترین دستاورد برگزاری این  پنجم آنها زن هستند. مهم
های  ها آشنایی اعضاء با حقوق خود، کسب مهارت دوره

شغلی جدیدتر و توانمندسازی است. بدین ترتیب، 
توانند صدای کارگرانی باشند که اغلب از  ها می تعاونی

حقوق اولیه محروم هستند، در برابر هر نوع سوء استفاده 
پذیر نیز بوده و به نوعی گمشده محسوب  آسیب
 شوند. می

 

 بریتانیا کشور

 0222 سال تاسیس

 خدمات و اسکان پرورشگاهی انواع خدمات

 036 تعداد اعضاء

 های فرزندپذیر، کارکنان و هیئت مدیره خانواده نوع عضویت

//:https سایت

www.fostercarecooperative.co.uk/ 

 ترینیدادو توباگو کشور

 9112 سال تاسیس

ها، کلیه  خدمات خانگی، مراقبت از بچه انواع خدمات

 خدمات مراقبت در منزل

 عضو 61 تعداد اعضاء

مراقبان )کارکنان مراقبت(، اعضاء هیئت  نوع عضویت

 مدیره و کارگران خانگی

 اوروگوئه کشور

 9119 سال تاسیس

های  پرستاری، فیزیوتراپی و مراقبت انواع خدمات

 درمانی با تمرکز بر سالمندان

 - تعداد اعضاء

کارکنان  خدمات مراقبت، اعضاء  نوع عضویت

 هیئت مدیره و متخصصان بهداشت
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