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Görev: Yataklı Servisler Birim Sorumlusu Görev Tanımı

Amiri: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Görev devri: Diğer Servis Sorumluları

Nitelik Profili: Hemşire olması

Görev amacı: Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda 
sorumlu olduğu servis/ünitedeki hemşirelik hizmetlerinin organizasyonunu sağlayan kişidir.

GÖREV YETKİ VE YEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
1. Servis sorumlusu biriminde bulunan hizmetli ve sağlık çalışanlarının amiridir.
2. Sağlık bakım hizmetleri müdürlüğüne bağlı personellerin ve hizmetli personelin sistemli çalışmasını kontrol eder ve 
sağlık bakım hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.
3. Sağlık personelinin izin ve nöbet çizelgelerini düzenleyerek sağlık bakım hizmetleri müdürüne bildirir.
4. Serviste kullanılan malzemeleri kontrol ederek eksiklikleri belirler tek elden teminini ve takibini sağlar.
5. Servisin tüm alanlarını(hasta odaları,lavaboları,pano odası,muayene odası,hasta hazırlama odası,yangın tüpleri ve 
dolapları,acil durum çıkışları vs) dolaşarak tespit ettiği arızaları, HBYS üzerinden Arıza Bildirim Formu doldurarak tekniker
sorumlusuna bildirir ve yapılmasını takip eder. 
6. Servisin genel temizliğini, hasta odalarının havalandırılmasını ve düzenini sağlar.
7. Hasta yemeklerinin kontrolünü yapar.Hastaların diyet yemeklerinin zamanında verilmesini sağlamak ve takip etmek.
8. Servisteki kirli çamaşırların çamaşırhaneye ulaşmasını ve aynı sayıda temiz takımların servise gelmesini takip eder.
9. Servis sorumluları işi takip eden ve denetleme görevi yapar.
10. Servis sorumluları servisteki çalışanların iletişimini uyumunu ve disiplinini sağlar.
11. Sağlık çalışanlarının görev dağılımlarını düzenler. Servis sorumluları yaptığı görevlerden dolayı sağlık bakım hizmetleri
müdürüne karşı sorumludur.
12.Servis sorumluları birimindeki ilaçların güvenliğinden, takibinden ve ilaçların yönetiminden sorumludur.
13.Yatışı yapılan hasta ve hasta yakınlarına servisin işleyişi, yemek saati, ziyaret saatleri, vizit saatleri hakkında 
bilgilendirmeler yapar.
14.Hastaya odasını tanıtır.
15.Servis sorumluları  doktor ve hemşire arasındaki koordinasyonu sağlar. 
16.Servis sorumluları ayrıca kendi biriminin kalite ve verimlilik çalışmalarını yürütür ve Kalite Yönetim Birimi ile 
koordineli çalışır.
17.Eksik her türlü malzemenin tespitini yapıp temin edilmesi için malzemenin alım sürecinde yer alır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kalite Direktörü Başhekim


