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BİRİMİ: Poliklinik Sekreterliği

GÖREV ADI: Poliklinik Sekreterliği Sorumlusu/Şefi

AMİR VE ÜST AMİR: Poliklinik Sekreterleri Sorumlusu, Hastane Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü,

Başhekim

GÖREV DEVRİ: Polikliniklerde çalışan diğer personeller

GÖREVİN AMACI: Hastanemiz Polikliniklerine başvuran hastaların otomasyon programından kayıt 

kabul işlemlerini yaparak hasta kartlarının ve evraklarının dosyalanmasını sağlamak.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR;

 Görevli  olduğu bölümde hastanemiz  politika  ve hedefleri  doğrultusunda prosedür  ve talimatlara
uygun davranmak,

 Görev alanının temizliğine ve düzenine özen göstermek,
 Polikliniklerde kullanılacak tıbbi ve genel demirbaşların bakım onarımı ile ilgili gerekli yazışmaları

yapmak ve malzeme temin işlemlerini takip etmek,
 Polikliniğe başvuran hastaların sistem kaydını yapmak,

 Poliklinik randevularını ve iş akışını düzenlemek,
 Randevulu gelen hastalara sıra ile poliklinik hizmetinin verilmesini sağlamak,

 Hekimin talep ettiği işlemlerin sistem kaydına işlenmesi ve ilgili birimlere yönlendirilmesi yapmak,

 Yeşil kart sevkleri, Maluliyet, Yurt dışı, Trafik kazası, Adli vaka, İş kazası gibi hasta tedavi hizmet
evraklarının temin edilip imza karşılığı fatura birimine teslim etmek,

 Genel  sağlık sigortası  kapsamında olan hastalar  için sağlık uygulama tebliği  doğrultusunda tüm
işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 Ücretli  hastaların  ve  katılım  payı  alınan  hastaların  kayıt  işlemlerini  yaptıktan  sonra  vezneye
yönlendirmek.

 Muayene  sonucu  yatış  kararı  verilen  hastaları,  bilgisayardan  yatış işlemlerini yaparak
hastayı servise yönlendirmek

 SKS  çerçevesinde  her  ay  yapılan  Ayaktan  Hasta  Memnuniyet  Anketlerini  sorumlu  olduğu

polikliniklerde uygulamak.

 Bölümlerde hizmet veren hekimlerin listesi güncel olarak bulundurmaları.

         YETKİLER:

Poliklinik sekreterliği iş akışını sağlamak.

SORUMLULUK VE UYUM:

Poliklinik Sekreterliği iş akışının hızlı ve doğru şekilde sağlanarak uyum içinde çalışmak
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