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1. AMAÇ: Hastanemize başvuran hastaların tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik 

sorunlarının, sosyal hizmet mesleği ve disiplininin yöntem ve teknikleriyle zamanında 

çözümlenebilmesi için tıbbi sosyal hizmetin planlanması ve uygulanmasını sağlamaktır.   

2. KAPSAM: Hastaneden ayakta ve yatarak her türlü tedavi hizmetini alan hastalar. 

3. KISALTMALAR 

4. TANIMLAR 

5. SORUMLULAR: Hasta hakları birim çalışanları (sosyal hizmet uzmanı bulunmadığından) 

                           Dahili tel:2930 

 

6. FAALİYET AKIŞI : 
         Yapılan tıbbi sosyal hizmet çalışmalarında kişi mahremiyetine dikkat edilecektir.  

7. SOSYAL HİZMETTEN FAYDALANACAK HASTA GRUPLARI 
7.1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar, 

7.2. Engelli hastalar, 

7.3. Sağlık güvencesiz hastalar 

     7.4.Yoksul hastalar, 

7.5.Aile içi şiddet mağduru hastalar, 

7.6.İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar, 

7.7.Mülteci ve sığınmacı hastalar, 

7.8 İnsan ticareti mağduru hastalar, 

 7.9.Yaşlı, dul ve yetim hastalar, 

7.10.Kronik hastalar, 

7.11.Ruh sağlığı bozulmuş hastalar, 

7.12.Alkol ve madde bağımlısı hastalar, 

7.13.Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar 

7.14.İl dışından gelen hastalar, 

 

          Sosyal güvencesi olamayan hastalar başta olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyacı olan hastalar için     

tıbbi sosyal hizmet   müdahalesini planlar ve uygular. 

7.1.Kimsesiz, Terk Ve Bakıma Muhtaç Hastalar 
 Hastanemiz Acil Servis, Poliklinik ve Kliniklerinde tespit edilen kimsesiz ve bi mekan  hastalar, 

hastanın hekimi veya ilgili hemşiresi tarafından telefonla aranarak birime bildirilir. 

 Kimsesiz ve bimekan hastanın tedavi görmekte olduğu birim tarafından psiko-sosyal açıdan 

değerlendirmesi yapılır.   

 Hastanın kimlik bilgileri ve hasta yakınlarının iletişim bilgileri mevcut ise hasta                           

yakınları ile gerekli görüşmeler yapılarak, hasta hakkında bilgi verilir ve hastanın taburculuk sonrası 

yakınları tarafından bakımının üstlenilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.              

 Kimlik bilgileri tespit edilemeyen ( Alzheimer, demans, ruh sağlığı hastalığı vb.) durumlarda 

hastanemizin bağlı bulunduğu ilçenin Emniyet Müdürlüğünden veya bölge karakol 

komutanlıklarından vaka ihbar edilerek yardım istenmelidir. 

 Hasta, kurum bakımı talebinde bulunmuş ise ve kurum bakımı için gerekli şartları sağlıyor ise 

hastanın mevcut durumuna uygun kuruma yerleştirilmesi için gerek çalışmalar yapılır. 

7.2. Engelli Hastalar 
  Hastanemiz Acil Servis, Poliklinik ve Kliniklerinde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyacı olduğu 

düşünülen engelli hastalar, hastanın hekimi veya ilgili hemşiresi tarafından birime telefonla aranarak 

bildirilir.    

  Engelli hastanın tedavi görmekte olduğu birimde veya sosyal hizmet biriminde  psiko-sosyal açıdan 

değerlendirmesi yapılır. 

tel:2930
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 Engelli hastanın yaşam kalitesini yükseltecek mevcut imkânlardan yararlanıp yararlanmadığı 

sorgulanır ve hasta hem engelli hakları konusunda bilgilendirilir, hem de hastaya hizmet alabileceği 

kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verilir. 

 Ağır Engelli Hastaların bakım kalitesi ve mevcut hizmetlerde yararlanma durumu değerlendirilir ve 

engelli hastanın eğer kurum bakımı ihtiyacı söz konusu ise gerekli çalışmaları yapar. 

 Hastalık ya da sonradan meydana gelen uzuv kaybı nedeni ile daha önceki hayatında var olan 

fonksiyonelliklerini kaybeden hastalara yeni yaşamlarına uyum süreçlerinde psiko- sosyal açıdan 

danışma ve destekleme hizmetleri verilir. 

 

7.3. Sağlık Güvencesiz Hastalar 
 Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların,  

birime bildirimi yapıldıktan sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak  

hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

 İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığı 

raştırılarak, hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği  

yapılır ve hasta veya yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık  

hizmeti verilerek hasta ihtiyacına uygun bir kuruma yönlendirilir.  

 Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar    

doğrultusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

 

7.4. Ekonomik Yönden Yoksun Olan Hastalar (Yoksul Hastalar) 
 Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran yoksul hastaların,  

birime bildirimi yapıldıktan sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak  

hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

 İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığı 

araştırılarak, hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır ve hasta 

veya yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilerek hasta ihtiyacına 

uygun bir kuruma yönlendirilir.  

 Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar  doğrultusunda 

farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

       7.5.Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar, Şiddet Mağduru Kadın Hastalar 
 Hastanemizin acil servis, poliklinikler ve klinikler veya diğer bölümlerinde kadına yönelik şiddet 

vakası tespit edildiğinde gerekli tıbbi müdahale ve değerlendirme yapıldıktan sonra birime telefonla 

bildirimi yapılır.  

 Şiddet mağduru kişi güvenli bir odaya alınır, eğer hayati risk veya tehdit devam ediyorsa hastane 

güvenliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde yardım talep edilir. 

 Şiddet mağduru kişiye psiko-sosyal danışmanlık verilir, kişi ile görüşme sonrası sosyal inceleme 

raporu hazırlanarak adli mercilere sunulur. 

 Gerekli görüldüğünde 6284 sayılı kanun gereğince tedbir kararı talep edilir hazırlanan raporun bir 

nüshası yazı veya tutanak eşliğinde kolluk kuvvetlerine teslim edilir. 

 Şiddet mağduru kadın kurum bakımı modelinden yararlanacak ise tedavisinin bitmesinin ardından; 

sağlık kuruluşundan taburcu edildiği ve kurum bakımına yerleştirilme sürecinde kolluk kuvvetlerinden 

destek talep edilir. 

 

7.6. İhmal ve İstismar Edilmiş Çocuk Hastalar 
 Çocuğun mevcut durumu ve yaşını göz önünde bulundurarak  çocukla gerekli görüşmeyi yapar. 

Yapılan görüşme sonrası sosyal hizmet uzmanı eldeettiği bilgiler ve izlenimleri   doğrultusunda 

görüşme raporunu hazırlar. 
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 Bütün meslek elemanlarının hazırlamış olduğu raporlar bir araya getirilerek ilgili adli makama 

gerekli bildirim yapılır. 

 Çocuk açısından koruma altına alınması gereken bir risk söz konusu ise çocuğun yüksek yararı 

gözetilerek ilgili adli makamdan çocuğun korunma altına alınması için talepte bulunulur. 

 Mevcut durum aile ve sosyal politikalar bakanlığına bildirilir.  

 

7.7.Mülteci Ve Sığınmacı Hastalar 
 

   Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların, birime bildirimi yapıldıktan   

sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

  İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığı araştırılarak,   

hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır ve hasta veya 

yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilerek hasta ihtiyacına uygun 

bir kuruma yönlendirilir.  

  Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar doğrultusunda 

farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

 

 

7.7. İnsan Ticareti Mağduru Hastalar 
 Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran yoksul hastaların, birime bildirimi   

yapıldıktan sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

 İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığı araştırılarak, 

hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır ve hasta veya 

yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilerek hasta ihtiyacına uygun 

bir kuruma yönlendirilir.  

 Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar doğrultusunda 

farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

 

 
     7.9. Yaşlı, Dul Ve Yetim Hastalar 
 

 Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların, birime bildirimi yapıldıktan 

sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

 İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığı araştırılarak, 

hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır ve hasta veya 

yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilerek hasta ihtiyacına uygun 

bir kuruma yönlendirilir.  

 Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar   doğrultusunda 

farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

 
 

7.10.Kronik Rahatsızlığı Bulunan Hastalar 
 Kronik rahatsızlığı bulunan ve hastanemizde uzun süre tedavi gören hasta ve yakınlarında süreç 

içerisinde ortaya çıkan veya varolan psiko sosyal veya ekonomik sorunlarının çözümünde gerekli 

sosyal hizmet müdahalesini yapar. 

 Sosyal hizmet birimine başvuran veya yönlendirilen hastaların mevcut sorununa ilişkin ihtiyaç 

tespitini yapar ve gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur. 
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7.11. Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar 
 Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların,birime bildirimi yapıldıktan       

sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

  İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığı araştırılarak,    

hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır ve hasta veya 

yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilerek hasta ihtiyacına 

uygun bir kuruma yönlendirilir.  

 Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar   

doğrultusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

 
 

  7.12.Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar 

 Madde kullanımı sonucu gelen hasta ile sosyal hizmet uzmanı, hastanın bağımlılık ve kişisel 

sorunları arasındaki bağı anlamak amacı ile gerekli görüşmeyi yapar.  

 Bağımlılık süreci hakkında ve hasta eğer daha önce tedavi girişiminde bulunmuş ise bu süreç 

hakkında bilgi elde edilir. 

 Madde kullanan kişinin tedavisini engelleyen sorunlar var ise bu sorunların çözümü İçin gerekli 

çalışmaları yapar. 

 Madde kullanan kişinin ailesini de tedavi sürecine dahil ederek hem bağımlıya hem ailesine 

danışmanlık hizmeti verir.  

 Madde kullanan kişinin sosyo-ekonomik sorunlarını çözmek amacı ile toplumsal kaynaklarla 

buluşması için gerekli çalışmaları yapar.   

 

  7.13.Yabancı Uyruklu Olup Tedaviden Yararlanamayan Hastalar 
 Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların,birime bildirimi yapıldıktan 

sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak  hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

 İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığıaraştırılarak, 

hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır ve hasta veya 

yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilerek         hasta ihtiyacına 

uygun bir kuruma yönlendirilir.  

 Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar    

doğrultusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

 
 
  7.14.İl Dışından Gelen Hastalar 

 Hastanemizin acil servis, poliklinik ve kliniklerine başvuran hastaların, birime bildirimi yapıldıktan 

sonra bu hastalarla gerekli görüşme yapılarak hastaların ihtiyaç tespiti yapılır. 

 İhtiyaç tespiti yapılan hastaların var olan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığıaraştırılarak, 

hastanın ihtiyacına cevap verebilecek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır ve hasta veya 

yakınına yararlanabileceği hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti verilerek hasta ihtiyacına 

uygun bir kuruma yönlendirilir.  

 Hasta ve yakınlarının mevcut bilgi ve becerilerinin yanında sahip oldukları imkânlar  doğrultusunda 

farkındalık düzeylerinin artırılması için gerekli çalışmalar yapılır.   

  

 


