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Προς: Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου
Κατερίνης

Αξιότιμε κύριε Διοικητή,
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), εκπροσωπεί επαγγελματικά και
επιστημονικά τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας με τοπικά τμήματα σε όλη την
Ελλάδα.
Με έκπληξη μας ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους μας, που εργάζονται στο
Νοσοκομείο σας, σχετικά με τον ορισμό τους από εσάς (Αρ. Πρωτ. 4092 / 6-3-2015 έγγραφό
σας) ως αρμοδίων για τη συλλογή και αποστολή σε υπηρεσία της 3η ΥΠΕ στοιχείων που
αφορούν το «Κοινωνικό Σχολείο».
Σχετικά με την ενέργειά σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε:
•

•

•

Τα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων, αποτελούν τμήματα
υπαγόμενα στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων (Ν 2889/2001) με
προϊστάμενο Κοινωνικό Λειτουργό και υπαλλήλους επιστήμονες ΠΕ και ΤΕ
Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Το έργο των κοινωνικών λειτουργών στο νοσοκομειακό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο
και περιγράφεται στα ΠΔ 50/1989, ΠΔ 23 /1992 και στους Οργανισμούς των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Το έργο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας είναι κυρίως συμβουλευτικό και
υποστηρικτικό προς τον ασθενή που πλήττεται από την αρρώστια, και παρεμβατικό
προς το περιβάλλον του. Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ασχολείται με την
διερεύνηση και αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών και συναισθηματικών
παραγόντων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη πάθηση του ασθενή.

Συμβάλει στην αποδοχή της ασθένειας από τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένεια
του. Αξιοποιεί τις υπάρχουσες δομές της ισχύουσας Κοινωνικής Πολιτικής και τις
πηγές υποστήριξης της κοινότητας στη γενικότερη αποκατάσταση και κοινωνική
επανένταξη του ασθενή.
Οι συνάδελφοί μας, λειτουργώντας στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, δεν
έχουν ενημέρωση ή άλλου είδους εμπλοκή σε παρεμβάσεις του Νοσοκομείου σας ή
Τμημάτων του στα πλαίσια του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο». Η ανάθεση
αρμοδιοτήτων συλλογής και αποστολής στοιχείων δράσεων που έχουν πραγματοποιήσει
άλλα τμήματα του Νοσοκομείου σας αποτελεί , στην πραγματικότητα, ανάθεση
καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης που όχι μόνο δεν αντιστοιχεί στο ρόλο του
κοινωνικού λειτουργού, αλλά επιβαρύνει το έργο του ήδη υποστελεχωμένου Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την απεμπλοκή των Κοινωνικών Λειτουργών του
Νοσοκομείου σας με νεότερο έγγραφό σας , προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το
δύσκολο έργο τους.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και συνεργασία.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις άμεσες ενέργειές σας.

Για το Δ. Σ.
Η Πρόεδρος
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