TIBBİ SOSYAL
HİZMET BİRİMİ

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?
Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların
tıbbi
tedaviden
etkili
bir
şekilde
yararlanması, sosyal sağlığının korunması
ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın
ailesi
ve
çevresi
ile
ilişkilerinin
düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen
psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının
zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini
yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal
hizmet uygulamasıdır.
KİMLER
SOSYAL
HİZMET
BİRİMİNDEN HİZMET ALIR?
Hastanemizden hizmet alan;
1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç
hastalar,
2. Engelli hastalar,

Sağlık güvencesiz hastalar,
Yoksul hastalar,
Aile içi şiddet mağduru hastalar,
İhmal ve istismara uğramış çocuk
hastalar,
7. Mülteci ve sığınmacı hastalar,
8. Yaşlı, dul ve yetim hastalar,
9. Kronik hastalar,
10. Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
11. Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
12. Yabancı uyruklu olup tedaviden
yararlanamayan hastalar,
13. İl dışından gelen hastalar,
3.
4.
5.
6.

SOSYAL HİZMET BİRİMİ NE YAPAR?
Tedavi giderlerini karşılamakta problem
yaşayan hasta ve hasta yakınlarına Genel
Sağlık Sigorta hakkında bilgi verir ve hasta
ve hasta yakınlarının ilgili kurumlara
yönlendirme yapar.
Ekonomik gücü yetersiz hastaların giyecek,
gıda, cihaz gibi ihtiyaçlarını karşılamak
üzere maddi kaynak araştırmasını yapar.

Başta olmak üzere tıbbi sosyal hizmet
müdahalesini gerektirebilecek durum Fiziksel cinsel, duygusal istismara uğrayan
içinde olan tüm hastalar başvurabilir.
hastalar; boşanma ve eşin ölümü nedeni ile
ekonomik ve sosyal güçsüzlüğe düşen
hastalar; evlilik dışı hamile kalan ya da
çocukları ailesi tarafından kabul edilmeyen
SOSYAL HİZMET UZMANI/SOSYAL
hastaların sorunlarının çözümü noktasında
ÇALIŞMACI KİMDİR?
ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar.
Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal
ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden,
hastaların
sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini Kimsesiz-bimekan(evsiz)
taburculuk
sonrası
kalacak
yer
temini
için
planlayan ve uygulayan, Sosyal Hizmet lisans
gerekli çalışmaları sürdürür.
eğitimini tamamlamış meslek elemanıdır.

 Sosyal hizmete muhtaç müracaatçıların,
ihtiyaç
duydukları
sosyal
hizmet
kuruluşlarına (çocuk yuvası, huzur evi,
kadın sığınma evi, özürlü rehabilitasyon
merkezi gibi) yerleştirilmesi sürecinde
sosyal danışmanlık hizmeti verir, hastanın
savunuculuğunu
yapar,
gerekli
yönlendirmeleri
ve
yazışmaları
gerçekleştirir.

 Hastaneye başvuran engelli birey ve
ailelerinin sahip oldukları haklar
hakkında danışmanlık hizmeti verir.
Yararlanabilecekleri
toplum
kaynakları hakkında bilgilendirir.

 İl dışından gelen ve yol masrafını
karşılayamayacak
durumdaki
hastaların geri dönüş aşamasında yol
giderlerini karşılayabilmesi için ilgili
kişi ve vakıflara yönlendirir.

Sosyal Hizmet Birimi hastanemiz
ana binada hizmet vermektedir.
İletişim: 0356 275 15 50/ 5355

