
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Görev Adı: Sosyal Çalışmacı 

Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri: Sosyal Çalışmacı 

Görev Amacı: Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü acil, psikiyatri, onkoloji, fizik tedavi, 

vb. klinikler - servisler ile diyaliz, çocuk izlem merkezi vb. birimlerde tam veya kısmi zamanlı olarak sosyal çalışmacının 

gerekli olması halinde, hastanedeki sosyal çalışmacı sayısına göre planlamayı sosyal hizmet birim sorumlusu yapar. 

Bağlı Birimler: Tüm birimler  

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
 
 

 

 Hastanede görev yapan sosyal çalışmacıların tamamı birime bağlı olarak çalışır. 

 Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü acil, psikiyatri, onkoloji, fizik tedavi, vb. klinikler - 

servisler ile diyaliz, çocuk izlem merkezi vb. birimlerde tam veya kısmi zamanlı olarak sosyal çalışmacının gerekli 

olması halinde, hastanedeki sosyal çalışmacı sayısına göre planlamayı sosyal hizmet birim sorumlusu yapar. 

 Sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet birim sorumlusunun onayı dışında başka bir birim ya da klinik – serviste 

görevlendirilemez. Söz konusu birimlerde ya da klinik-servislerde sosyal çalışmacıya ihtiyaç varsa sosyal “Sosyal 

Hizmet Birimi Konsültasyon Formu” ile birime talep iletilir. Sosyal çalışmacının mesleki görüşme yaptığı her hasta için 

“Hasta Görüşme Formu” düzenlenir. 

 Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında gerektiğinde hastanede, hastanın ikametinde, iş yerinde, okulunda veya sosyal 

ortamında “Sosyal İnceleme” yapılır. İncelemeyi yapan sosyal çalışmacı “Sosyal İnceleme Raporu” düzenler. 

 Sosyal Hizmet Biriminin yaptığı çalışmalar, her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasının sonuna kadar hazırlanarak 

“Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesine” resmi yazı ve e-posta olarak iletilir. 

Sosyal Hizmet Birim sorumlusu 

 Birimdeki sosyal çalışmacılardan deneyimli olanlar arasından, tercihen alanında yüksek lisans yapmış olanı Başhekim 

tarafından birim sorumlusu olarak görevlendirilir.  

 Hastanedeki sosyal çalışmacı sayısı sekiz veya altında olduğunda birim sorumluluğunu sosyal çalışmacının görevlerine 

ek olarak yürütür. 

Sosyal Çalışmacının görev ve sorumlulukları 

 Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet 

müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun sağlık 

personelidir. 

 Mesleki çalışmaları ilgili mevzuata uygun olarak yürütür. Hastaneden hizmet alan; 

 Kimsesiz terk ve bakıma muhtaç hastalar, Engelli hastalar, Sağlık güvencesiz hastalar, Yoksul hastalar, Aile içi şiddet 

mağduru hastalar, İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar, Mülteci ve sığınmacı hastalar, İnsan ticareti mağduru 

hastalar, Yaşlı, dul ve yetim hastalar, Kronik hastalar,  Ruh sağlığı bozulmuş hastalar, Alkol ve madde bağımlısı 

hastalar, Öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar  ve 

uygular.  

Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa 

sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir 

potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 

adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren 

menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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