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Görev: Uzman Hekim

Amiri: Başhekim

Görev devri: Diğer görevlendirilen Uzman Hekim

Nitelik Profili: Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlık eğitimi almış olması gerekir.

Görev amacı: Hasta tedavi hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasından sorumludurlar

GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
1. Muayene ve tedavi amacıyla polikliniğe müracaat eden hastaların muayene ve tedavilerini sağlar.
2. Mesai günlerinde polikliniğe müracaat eden hastaların muayenesini yapar.
3. Teşhis için gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılması için gerekli belgeleri düzenler.
4. Hastanede yapılamayan tetkik ve tahliller için hastayı ilgili merkeze sevk eder.
5. Muayene, tahlil ve tetkikleri sonucunda ilaçla tedavisi gerekenlere reçete düzenler, yatarak tedavisi gereken 
hastaların ilgili servisine yatışını sağlar,ileri tetkik tedavi gereken hastaları ileri merkezlere sevk eder.
6. Muayene sonucunda hastanın teşhisinin, verilen tedavisinin ve hastanın akıbetinin Servis Protokol Defterine ICD 10 
kodu ile birlikte kaydını sağlar.
7. Poliklinik hizmetinin hekim ve hasta açısından sağlıklı ve güvenli yürütülmesini sağlar.
8. Polikliniğin temiz, tertipli olmasını sağlar.
9. İcapçı olduğu durumlarda konsültasyon için Acil Servis Hekimi tarafından davet edildiğinde davete icabet eder.
10.Poliklinikten servislere yatırılmak üzere gönderilen hastalar, uzman hekim gözetiminde servis hemşireleri tarafından 
yataklarına yatırılır.
11.Uzman hekimler yatırılan bu hastaların hemen müşahedelerini alır ve dikkatli bir şekilde muayene ederek, muayene 
neticelerini değerlendirir.
12.Serviste yapılabilecek laboratuar muayenelerini bizzat yaparlar.
13.Hastane laboratuarlarına gönderilmesi gerekenleri zamanında göndererek neticelerini izler ve müşahede kâğıtlarına 
yazarlar.
14.Konsültan hekim olarak nöbetçi ise çağrıldığı vakit konsültasyonlarını  aciliyet sırasına göre muayene eder.
15.Hizmet yerlerindeki hemşire, ebe, hemşire yardımcısı tıbbi teknisyen ve yardımcı hizmetlilerin görevlerini gözetler ve 
işlerini yerinde ve yolunda görmelerini sağlarlar, servisin temizliği, intizamı, hastaların bakımı, ilaçların ve yemeklerin 
tabelalara göre verilip verilmediğini kontrol ederler.
16.Görevini iyi yapmayanlara uyarmada bulunurlar. Kusurları tekrarlayanları ve uyarmaları dinlemeyenleri ilgili 
amirlerine haber verirler.
17.Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.
18.Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.
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