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BİRİM
: Hastane Müdürlüğü (Sağlık)
GÖREV ADI
: Psikolog (Konsültasyon-Liyazon ve Adli Hastalara Yönelik
Hizmetlerden Sorumlu)
AMİR ve ÜST AMİRLER
: Sağlık İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
EĞİTİM VE TECRÜBE
: Lisans mezunu olmak
GÖREV DEVRİ
: Diğer Psikologlar
GÖREV AMACI
: Çalıştığı birimde branşı ile ilgili tüm konularda hizmetin
aksamadan yürütülmesini sağlar.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:
- Konsültasyon liyazon hizmetlerinde tedavi ekibin bir üyesi olarak çalışır.
- Hastanemizin diğer bölümlerinden istenen psikolojik testleri uygular ve değerlendirmelerini yapar.
(Örn Nöroloji polikliniğinden istenen Nöropsikolojik test bataryası , Kulak Burun Boğaz Anabilim
dalının koklear implant hastaları için istediği psikolojik testler gibi)
- Adli hastalarda ve Öğretim üyeleri tarafından kısa sürede değerlendirilip sonuçlanması istenen
hastalarda psikolojik testleri uygular ve değerlendirmelerini yapar.
- Psikiyatri sağlık kuruluna çıkacak ve psikometrik değerlendirmesini yaptığı hastayla ilgili
görüşlerini paylaşmak üzere Perşembe günleri yapılan heyet toplantısına katılır.
- Adli ve acil olgularda psikometrik değerlendirme aynı gün yapılmalıdır.
- Psikolojik test randevuları hasta mağduriyetini önleyecek ve hizmette aksama yaratmayacak şekilde
düzenlenmelidir. Özellikle MMPI randevularının zaman zaman bir ay gibi uzun bir süre sonrasına
verilmesi nedeniyle, öğleden önce 2(iki), öğleden sonra 2(iki) kişiye randevu verilerek hizmette
standart sağlanmalıdır.
- Servis ve poliklinik psikoloji laboratuarlarında çalışan psikologlar 6 aylık rotasyonla görev
değişimi yaparlar.
- Psikolog, değerlendirilmeye aldığı hastanın durumunu raporlandırır. Görev değişimleri ya da yıllık
izinler öncesi raporlanmamış hasta kalmamalıdır.
- Anabilim Dalı Başkanının bilgisi dahilinde psikologlar yaz döneminde kullanmayı planladıkları
yıllık izinlerini ise izin tarihinden en geç bir ay önce kendi aralarında konuşarak düzenler.
- Psikiyatri Anabilim Dalında hizmetin devamlılığı için yıllık izinlerin, bir psikolog serviste ve bir
psikolog poliklinikte olacak şekilde iki kişinin çalışacak şekilde planlanması gerekir. Çok gerekli
durumlarda ve kısa süreli olmak kaydı ile bir psikolog çalışacak şekilde izinler düzenlenebilir.
- ‘Psikiyatri servisi psikolojik hizmetlerinden sorumlu psikoloğun izinli olduğu durumlarda bu
alandaki görevleri “psikiyatri polikliniği psikolojik hizmetlerden sorumlu psikolog” yapar.
- “Psikiyatri polikliniği psikolojik hizmetlerden sorumlu psikolog” ile “konsültasyon- liyazon ve adli
hastalara yönelik psikolojik hizmetlerden sorumlu psikolog” dan biri izne çıktığında çalışan kişi
diğer alandaki hizmetleri de yürütür.
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