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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΝΔΕΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΕΣΙΚΑ
ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ ΥΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ»

Ο Σύλδεζκνο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Ειιάδνο (Σ.Κ.Λ.Ε.), εθπξνζσπεί επαγγεικαηηθά
θαη επηζηεκνληθά ηνπο Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο ηεο ρώξαο κε 20 πεξηθεξεηαθά θαη
ηνπηθά ηκήκαηα ζε όιε ηελ Ειιάδα. Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί βξίζθνληαη ζηελ πξώηε
γξακκή δξάζεο γηα ηελ παξνρή θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο θάζε ειηθίαο,
ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ηζόηεηαο, ηεο
δηθαηνζύλεο, ηεο ηζνηηκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο.
Οη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεηαθά πιαίζηα (Παλεπηζηεκηαθά,
Γεληθά Ννζνθνκεία θαη Ψπρηαηξηθά Ννζνθνκεία) θαηαιακβάλνπλ νξγαληθέο ζέζεηο ησλ
Οξγαληζκώλ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη αλήθνπλ ζηα Τκήκαηα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ησλ
Ννζνθνκείσλ. Τν Τκήκα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ππάγεηαη ζηελ Ιαηξηθή Υπεξεζία (N.
2889/2001) θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε όια ηα ηκήκαηα/θιηληθέο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Τα Τκήκαηα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ζηειερώλνληαη απνθιεηζηηθά κε Κνηλσληθνύο
Λεηηνπξγνύο θαη έρνπλ πξντζηάκελν Κνηλσληθό Λεηηνπξγό ν νπνίνο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο πθηζηάκελνπο Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο ηεο Υπεξεζίαο, θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηε
θύζε ησλ ηκεκάησλ / θιηληθώλ, αιιά θαη ηε ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο. Με ηνλ ηξόπν
απηό εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεπήο θαη ζπλερήο παξνρή ππεξεζηώλ, κε γλώκνλα ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ νιόηεηά ηνπ.
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Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ΠΔ 50/1989 & 23/1992, ζην Ν 2889/2001 θαη ζηνπο
πεξηζζόηεξνπο Οξγαληζκνύο ησλ Ννζνθνκείσλ, ην έξγν ησλ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ
ζην λνζνθνκεηαθό πιαίζην είλαη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό πξνο ηνλ
αζζελή πνπ πιήηηεηαη από ηελ αξξώζηηα, θαη παξεκβαηηθό πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ. Τν
ηκήκα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηελ δηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ή
επεξεάδνληαη από ηε πάζεζε ηνπ αζζελή. Σπκβάιεη ζηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηαο από
ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Αμηνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηεο
ηζρύνπζαο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηηο πεγέο ππνζηήξημεο ηεο θνηλόηεηαο ζηελ
απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ αζζελή.
Εηδηθόηεξα ηελ πεξίνδν ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη κε
δεδνκέλε ηελ αύμεζε ησλ αλαγθώλ ησλ αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ηελ
αλεπάξθεηα δνκώλ θαη ππεξεζηώλ αιιά θαη ηελ ππνζηειέρσζε απηώλ, ν ξόινο ηνπ
Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ζην λνζνθνκείν αθελόο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο θαη
αθεηέξνπ είλαη αλαγθαία ε ελίζρπζή ηνπ κε κόληκν πξνζσπηθό.
Αλαθνξηθά κε ην πξνηεηλόκελν από ην θνξέα ζαο ζρέδην αλακόξθσζεο ησλ
νξγαληζκώλ ησλ Ννζνθνκείσλ, ε Επηηξνπή Υγείαο ηνπ ΣΚΛΕ εθθξάδεη ηελ παξαθάησ
άπνςε/ζέζε ζρεηηθά κε ηα Τκήκαηα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ
Ε.Σ.Υ.:


Θεσξεί αδηαπξαγκάηεπηε ηε ζπλέρηζε ηεο απηνηεινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζηα Ννζνθνκεία κε δηθό ηνπο Πξντζηάκελν ΠΔ/ΤΔ
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. Ο Πξντζηάκελνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ξόιν ηνπ επηζηεκνληθά
ππεύζπλνπ θαη έρεη ηελ επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή επζύλε ηνπ Τκήκαηνο. Απηό
δηαζθαιίδεη ηελ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ, ηελ αζθαιή
δηαθίλεζε πιεξνθνξηώλ θαη εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ επαίζζεηα θαη πξνζσπηθά
δεδνκέλα ησλ αζζελώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ν. 2472/97,
άξζξν 2, παξ.Β΄ & Π.Γ. 50/1989 & 23/1992) θαη ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο ηνπ
ΣΚΛΔ.



Ο Π.Ο.Υ αλαγλσξίδεη ηελ αιιειεμάξηεζε πγείαο θαη θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ
δηαβίσζεο θαη ε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζηνπο
νξγαληζκνύο ησλ Ννζνθνκείσλ ζπλδέεη ηηο δξάζεηο ηεο κε ηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ησλ αζζελώλ. Γηα ηε βαζηά θαηαλόεζε
ηεο πγείαο σο θνηλσληθό αγαζό ν Π.Ο.Υ έρεη δεκηνπξγήζεη επηηξνπή γηα ηνλ
νξηζκό ησλ θνηλσληθώλ πξνζδηνξηζηώλ ηεο πγείαο, όπνπ απνδεηθλύεηαη όηη ε
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επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ
αζζελώλ ζε θνηλσληθό–νηθνλνκηθά ζέκαηα, δεηήκαηα πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο
θαη άξζεο ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ. Τα Τκήκαηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζηα
Ννζνθνκεία όκσο ζήκεξα ηεινύλ ζε ζπλζήθεο ππνζηειέρσζεο θαη
αληηκεησπίδνπλ ζπλερώο ηε ζπξξίθλσζε (θαηάξγεζε νξγαληθώλ ζέζεσλ &
ζπληαμηνδόηεζε), ελώ δπζαλάινγα έρνπλ νμπλζεί ηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελώλ
ιόγσ ηεο αλζξσπηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Υπελζπκίδνπκε όηη ν αξηζκόο ζηειέρσζεο ησλ Τκεκάησλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
ζηα Ννζνθνκεία ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί λα είλαη ζύκθσλνο θαη κε ηα δηεζλή
πξόηππα {1 ΚΛ πξνο 30 θιίλεο ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία θαη 1 ΚΛ πξνο 20 θιίλεο
ζηα Δηδηθά Ννζνθνκεία (ςπρηαηξηθά/ καηεπηηθά/ παηδηαηξηθά), NASW, 2010}.
Αηηνύκεζα επνκέλσο, όπσο ππάξμεη εηδηθή αλαθνξά ζην Νόκν σο πξνο ηε
ζηειέρσζε ησλ Τκεκάησλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζηα Ννζνθνκεία κε βάζε ηελ
αλσηέξσ αλαθνξά θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζέζεηο ηεο Παγθόζκηαο
Οξγάλσζεο Υγείαο γηα ηνπο θνηλσληθνύο πξνζδηνξηζηέο.
Έσο ζήκεξα ζύκθσλα κε ην Ν.2889/2001 ηα Τκήκαηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζηα
Ννζνθνκεία αλήθνπλ ζηελ Ιαηξηθή Υπεξεζία, γεγνλόο πνπ απνηεινύζε θαη πάγην
αίηεκα ηνπ Σπλδέζκνπ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδνο θαζώο νη θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί ζηα Ννζνθνκεία είλαη κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο,
δηαρεηξίδνληαη ηηο ςπρνθνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηεο αζζέλεηαο, νξγαλώλνπλ ην
ζρέδην κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο-απνθαηάζηαζεο θαη ζπλεγνξνύλ
/δηακεζνιαβνύλ ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
ηνπο (case management). Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ησλ Ννζνθνκείσλ θαιύπηνπλ
όινπο ηνπο ηνκείο (θιηληθέο, εμσηεξηθά ηαηξεία), εξγαδόκελνη δηαηνκεαθά θαη
εθαξκόδνληαο δηακεζνδηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηήκεο. Η θιηληθή δηάζηαζε ηνπ
ξόινπ καο ζην λνζνθνκεηαθό πιαίζην καο αλαδεηθλύεη σο απαξαίηεηα ζηειέρε
θαη θαλεξώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο απξόζθνπηεο ζπλεξγαζίαο
κε ην ηαηξηθό πξνζσπηθό.
Σε πνιιά Ννζνθνκεία επίζεο ιεηηνπξγνύλ θαη εμσλνζνθνκεηαθά ηκήκαηα (βι.
Κνηλνηηθά Κέληξα Ψπρηθήο Υγείαο, Μεηαλνζνθνκεηαθνί Ψπρηαηξηθνί Ξελώλεο,
Πξνγξάκκαηα Καη’ νίθνλ Ννζειείαο), όπνπ ππεξεηνύλ θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νη
νπνίνη αλήθνπλ νξγαληθά ζηε ζηειερηαθή δύλακε ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο θαη εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ ελ ιόγσ δηαηνκεαθώλ κνλάδσλ
πγείαο.
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Καηά ζπλέπεηα, ε Επηηξνπή Υγείαο ηνπ ΣΚΛΕ κειεηώληαο ηελ πξόηαζε ζρεδίνπ λόκνπ
γηα ηελ αλακόξθσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, πξνηείλεη κε βάζε θαη ηα
αλσηέξσ:


ην Τκήκα Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ζηα Ννζνθνκεία λα απνηειέζεη δηαηνκεαθό
ηκήκα, δηαηεξώληαο ηε δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή απηνλνκία ηνπ θαη λα
ζπλερίζεη λα ππάγεηαη ζηελ Ιαηξηθή Υπεξεζία.



ηελ θάιπςε ησλ θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ θαη ηελ πξόβιεςε λέσλ
νξγαληθώλ, ζύκθσλα κε ηελ αλαινγία Κ.Λ. /θιίλεο όπσο απηή αλαθέξζεθε
παξαπάλσ, ζηνπο λένπο νξγαληζκνύο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία θαη ζπλεξγαζία.
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