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Birimi: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Görev: Nöbetçi  Memur

Amiri: İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı / İdari ve Mali İşler Müdürü/Başhekim

Görev Devri: : İdari ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından görevlendirilen idari personel.

Görev  Amacı:  Mesai  dışı  (16:00-08:00)  saatleri  arasında,  resmi  tatillerde  ve  hafta  sonlarında  hastane
işleyişindeki tüm idari ve teknik süreçlerin yönetimi,organizasyonu ve idaresi  işlerini kapsar.
                                         

   
GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI

Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir.
 Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak hastane idaresinin tüm talimatlarına uyar,
gereğini yerine getirir.  
Mesai  saatleri  dışında,  resmi  tatillerde  ve  hafta  sonlarında  hastanenin  genel  işleyişinin  sürdürülmesini
sağlamak, 
Mesai saatleri dışında, resmi tatillerde ve hafta sonlarında çalışan temizlik, güvenlik, teknik ekip personellerini
kontrol etmek, eksiklikleri tutanak altına almak, arızalanan araç ve gereçlerin aciliyet durumlarına göre nöbetçi
teknik bakım personelleri aracılıyla tamirinin yapılmasını sağlamak,
Hasta ve çalışan güvenliği için güvenlik hizmetlerini organize etmek, denetlemek, morg ve cenaze işlemlerini
yürütmek 
Nöbetçi idare memuru, idari personelin (temizlik,güvenlik,teknik servis,bilgi işlem)birinci derecede  amiridir.  
Ücretli hastaların ilgili yıl bütçe uygulama talimatına uygun ücret tahsilatını yapar, 
Teknisyenle birlikte hastanenin bütün bölümlerini dolaşarak idari ve teknik arızaların giderilmesini sağlar.
  Çalışma saatleri dışında, resmi tatillerde ve hafta sonlarında  hastanede yatan hastalarda ex olan varsa, ilgili
servis  hemşiresinden teslim alır,  morga  konur.  Ölen hastalar,  ölüm kayıt  defterine  kaydedilir,  gömme izni
düzenlenir. Mesai dışı saatlerde morgun anahtarına sahip olur.  
Beyaz kod ve Kırmız kod ile ilgili evrakları süpervizör ile beraber tamamlanmasını sağlar.
  Nöbet bitiminde nöbette yaşanan olayları ve sorunları amirine rapor eder. 
Nöbeti teslim etmeden kurumdan ayrılmaz. Gerekli konularda amirlerine rapor eder.
Mesai saatleri dışında (16:00-08:00), resmi tatillerde ve hafta sonlarında  ihtiyaca binaen hastane bünyesindeki
araçları kullanır.
Nöbetçi memur  süpervizör ile entegre ve işbirliği içinde çalışmalıdır.


