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ÖNSÖZ

Sağlık, kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, sağlık hizmetleri sunumun-
da hastalığın tedavi edilmesi anlayışının yerini hastanın genel iyi 
oluşunu artırmayı hedefleyen bütüncül bir anlayışa bıraktığının 
göstergesidir. Bireylerin sağlıklı ya da hasta olmasını belirleyen 
etkenler arasında beşeri, kültürel ve sosyal sermayenin düzeyi ve 
çevresel koşullar da bulunmaktadır. Bu yaklaşım hastaların sadece 
biyolojik açıdan değil, psikolojik ve sosyal açıdan da değerlendiril-
mesi ve desteklenmesi sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla, sağlık 
hizmetleri sunumunda doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının 
yanı sıra hastaların tıbbi tedavi dışındaki ihtiyaçlarıyla ilgilenecek 
diğer meslek mensupları da tedavi ekibine dahil olmuştur. Sosyal 
hizmet uzmanları, sağlık kurumlarında hastalara bu bütüncül hiz-
meti sunan ekibin önemli üyelerindendir. 

Sosyal hizmet, toplumun en savunmasız ve kırılgan üyelerine sos-
yal işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini artırmak için yardım et-
meyi hedefleyen bir meslek ve disiplindir. Bu hedef doğrultusun-
da sosyal hizmet uzmanları müracaatçıların beslenme, barınma, 
ulaşım, güvenlik gibi temel ihtiyaçları ve psikolojik ihtiyaçlarının 
karşılanması; sorunlu biliş, duygu ve davranış kalıplarının değişti-
rilmesi; mevcut yetenek, beceri ve güçlerinin geliştirilmesi için çe-
şitli müdahalelerde bulunur. Hastaneler ve diğer sağlık kurumları 
da sosyal hizmet uzmanlarının bu müdahaleleri gerçekleştirdiği 
ortamlardandır. Sosyal hizmet uzmanları hastanelerde, tıbbi sos-
yal hizmet ve hasta hakları birimlerinde görev aldıkları gibi, Alkol 
Madde Bağımlılığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk 
İzlem Merkezi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Krize Müdahale Biri-
mi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi gibi birimler ile onkoloji, di-
yaliz, geriatri gibi klinik ve servislerde de görev alabilmektedirler. 

Tıbbi sosyal hizmet, hasta ve ailesinin hastalıkla birlikte ortaya çı-
kan psikososyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi için sağ-
lık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet uygulamaları olarak ta-
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nımlanır. Tüm hastalar ve hasta aileleri, hastalığın etkileri sebebiyle 
kırılgan halde oldukları için sosyal hizmetin odağındadırlar. Bunun 
yanında yoksullar, kimsesizler, sosyal güvencesi olmayanlar, mül-
teci ve sığınmacılar, ihmal, istismar ve şiddet mağdurları, engelliler, 
kronik hastalar, alkol ve madde bağımlıları da sosyal hizmet müda-
halesine ihtiyaç duyan kesimlerdendir. 

Sosyal hizmet uzmanları; sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan 
hastaların tedaviden en iyi şekilde istifade edebilmeleri için temel 
ihtiyaçların karşılanması, tedaviye ve tıbbi malzemelere erişimin 
önündeki engellerin kaldırılması, tedaviye uyumun sağlanması, 
hastanın ailesiyle ve çevresiyle etkileşimindeki sorunların gideril-
mesi, tedaviye etki eden sosyal ve psikolojik sorunların çözümlen-
mesi için çeşitli müdahaleler gerçekleştirir. Mikro boyutta hastay-
la ve aile üyesiyle bireysel veya grup düzeyinde çalışmalar yapar. 
Mezzo boyutta daha büyük gruplar, kurumsal ve küçük topluluk-
lar düzeyinde hastaların sağlığa erişimleri önündeki engelleri kal-
dırmaya yönelik müdahaleler gerçekleştirirler. Makro düzeyde ise 
sağlık sistemindeki aksaklıkların giderilmesi ve dezavantajlı grup-
ların tedavilerinin önündeki engellerin giderilmesi için girişimlerde 
bulunurlar. Tüm bu müdahaleleri gerçekleştirirken eğitmen, danış-
man, vaka yöneticisi, savunucu gibi farklı roller üstlenirler.  

Tüm bu hizmetlerin kaliteli ve yaygın biçimde sunulabilmesinin 
ön şartlarından biri sağlık hizmet ortamlarında tıbbi sosyal hizmet 
uzmanlarının sayıca yeterli düzeyde olmasıdır. Diğer bir koşul ise 
görev yapan uzmanların yeterli donanıma sahip olmalarıdır. Bu ki-
tabın sağlık alanında çalışmalar yürüten sosyal hizmet uzmanları-
na ve akademisyenlerine, sosyal hizmet öğrencilerine ve tüm sağlık 
profesyonellerine katkı sunması amaçlanmaktadır. 

Bu kitabın ilk bölümünde tarihi süreç içinde sosyal hizmetin ge-
çirmiş olduğu dönüşüm kısaca incelenmiştir. Bu dönüşüm içinde 
sosyal hizmet uzmanlarının sağlık kurumlarında üstlendikleri rol-
ler ve sağlık alanında artan sorumlulukları tartışılmıştır. İkinci bö-
lümde, finansman yapısından hizmet sunumuna; örgütlenmeden 
insan gücüne yapılan pek çok reform ve dönüşüm Türkiye Sağlık 
Sistemi’nin bileşenleri dikkate alınarak incelenmiştir. Üçüncü bö-
lümde, toplumsal koşulların insan sağlığı üzerindeki etkileri tartı-
şılmıştır. İnsan sağlığının uygulanan ülkenin ekonomik, siyasi ve 
toplumsal politikaları ile doğrudan ve dolaylı etkileri ışığında bun-
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ların sağlık üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Dördüncü bölümde 
kısaca tıp etiği incelendikten sonra, hasta hakları ve sosyal hizmet 
ilişkisi üzerine vurgu yapılarak sosyal hizmetin savunuculuk rolü-
nün hasta hakları uygulamalarına yansımaları ele alınmıştır. Sağlık 
iletişiminin tartışıldığı beşinci bölümde; sağlık iletişiminin sağlık 
hizmetlerindeki yeri, temel sağlık davranışı teorileri, temel sağlık 
iletişim becerileri incelenmiştir. Altıncı bölümde ise Türkiye’de sos-
yal hizmet uzmanlarının çalıştıkları kurumlar ve bu kurumlardaki 
çalışma esaslarını belirleyen yasal mevzuattan incelenmiştir. Yedin-
ci ve sekizinci bölümlerde sırasıyla, kanser ve kronik böbrek hasta-
lıklarının belirtileri, tedavi yöntemleri, hasta ve ailelerinin yaşadığı 
psikososyal sorunlar ve bunlara benzer kronik hastalıklarda sos-
yal hizmet uzmanlarının görevleri ve sorumlulukları tartışılmıştır. 
Dokuzuncu bölümde ruh sağlığı alanındaki sosyal hizmet uygula-
maları; bireylere, ailelere, gruplara ve topluma yönelik sosyal hiz-
met uygulamaları kapsamında ele alınmıştır. Onuncu bölüm, acil 
servisteki; on birinci bölüm ise evde sağlık hizmetlerindeki sosyal 
hizmet uygulamalarına ayrılmıştır. On ikinci bölümde, palyatif ve 
hospis bakım sistemleri üzerinden yaşam sonu bakımda sosyal hiz-
met uzmanlarının rol ve sorumluluklarından bahsedilmektedir. On 
üçüncü bölümde, çocuk, adölesan ve kadın hastalara özgü ihtiyaç 
ve gereksinimler, bu hastalara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, 
müdahale sürecinde kullanılabilecek mesleki yöntemler ele alınmış-
tır. On dördüncü bölümde, yaşlı hastalar ve ailelerinin ihtiyaçları ile 
bu nüfus grubuna hizmet sunan sosyal hizmet uzmanlarının görev 
ve sorumluluklarına yer verilmiştir. On beşinci bölümde, engellile-
rin karşılaştıkları sosyal riskler açıklandıktan sonra engellilerin sağ-
lık hakları ve engellilere yönelik tıbbi sosyal hizmet uygulamaları 
incelenmiştir. Son bölümde ise bağımlılığın ve tedavisinin doğası 
ile bağımlılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları ele alınmıştır.

Tıbbi sosyal hizmet alanını kapsamlı bir şekilde ortaya koymaya ça-
lışan bu kitabın literatüre değerli bir katkı, okuyucularına faydalı 
bir kaynak olmasını dilerim. Kıymetli yazarlarımıza değerli katkıla-
rından dolayı şükranlarımı sunarım. 

Ümmügülsüm Aysan
İstanbul, 2021 






















































