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1.AMAÇ: Tıbbi sosyal destek hizmeti  ihtiyacı olan evde sağlık hizmetleri hastalarının tespit edilmesi ve ilgili paydaş 

kuruluşlarla gerekli yazışmalar yapılıp kayıt altına alınarak hastaların hizmetten yararlandırılmasıdır.

2.KAPSAM: Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan tüm hastalar

3.TANIMLAR:

3.1.Tıbbı Sosyal Hizmet :Evde Sağlık Hizmetinde tedavi gören hastaların tıbbı tedaviden etkili şekilde yararlanması, sosyal

sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerin düzenlenmesi, tedavi 

sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden 

kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

4.KISALTMALAR:

ESH:Evde sağlık hizmetleri

5.FAALİYET AKIŞI:

5.1.Evde sağlık hizmetleri hastane mobil ekiplerinin ESH hastalarını ziyareti sırasında hastane birimlerinde bulunan Sosyal

hizmet uzmanı hastaların tıbbi sosyal destek hizmet ihtiyacı değerlendirmelerini yapar. 

5.2.Hizmet ihtiyacı olduğu  tespit edilen hasta ile ilgili paydaş kuruluşlar olan Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, Sosyal

yardımlaşma ve dayanışma vakfı il müdürlüğü, Valilik ve kaymakamlıklar ve Sosyal hizmet merkezleri ile gerekli 

yazışmalar ve yönlendirmeler yapılır. Hastanın ilgili merkezler veya müdürlüklerden sosyal destek hizmeti alması sağlanır.

5.3. Sosyal Hizmet Birimi Tarafından gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Müdahaleleri;

1. Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması, engelli kimlik kartı,

engelli hakları vb. konularda danışmanlık hizmeti vermek, 

2. Engellilerin ve ailelerinin hizmet alabileceği kurumlar ve kuruluşlarla ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek ilgili

kuruluşlara sevk etmek.

3. Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalara Psiko sosyal destek sağlamak, Danışmanlık hizmeti vermek, 

4. Aile İçi Sorun Yaşayan Hastalara danışmanlık hizmeti vermek.

5. Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastaların Koruma Altına Alınması ve Bir Kuruma  Yerleştirilmesi.

6. Özürlü Haklarının Anlatılması ve Tedaviden Etkin Yararlanması Konusunda Yardımcı Olunması.

7. Ekonomik Yoksunluk İçinde Olan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması

ve Yardım Sağlanması.

8. Hastaların Tedaviye Uyum Sürecinde Destek Olunması Psiko-Sosyal Çalışma.

5.4.Yapılan yazışmalar ve kayıtlar hastane birimleri sosyal hizmet uzmanları tarafından muhafaza edilir.

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:


