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1-AMAÇ : Çalışanlar ile iletişim için etkin düzenlemeleri belirlemek, uygulamak ve çalışanların

görüş, öneri ve şikayetleri bildirmeleri durumunda yapılacak işlemleri belirlemek, Hasta
şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesinin planlanması ve kuruluş içinde iletilmesinin üst
yönetim tarafından sağlanmasıdır.
2- KAPSAM : Bu talimat bütün birimleri kapsar.
3-SORUMLULUK: Bu talimattaki işlemlerin yürütülmesinden bütün birimler sorumludur.

4- İŞLEM :
4.1. Hastanemizde çalışanlar ile iletişim yöntemleri tanımlanarak çalışan memnuniyetinin artırılması
sağlanır.
4.2. Hastanemizle çalışanlar arasındaki iletişim aşağıda verilen iletişim yöntemleriyle sağlanır;
4.2.1. Hastanemizde çalışanlar için görüş ve önerilerini bildirebilecekleri kutu
konmuştur.Bu kutular çalışan hakları sorumlusu  tarafından her ay  açılır.
4.2.3.İnternet üzerinden hastane Web sitesinden bildirilen görüş ve öneriler Kalite Yönetim Direktörü ve
Hastane Yöneticisi tarafından takip edilir.
4.2.3.Hastane intranet sisteminde çalışanların görüş ve önerilerini bildirebileceği bir bölüm düzenlenmiştir.
Çalışanlar isim belirtmeden buradan bildirim yapabilmektedir. sitesinden bildirilen görüş ve öneriler Kalite
Yönetim Direktörü ve Hastane Yöneticisi tarafından takip edilir.
4.2.4.Hastane Yöneticisi çalışanların görüş ve önerilerini paylaşmak için her hafta perşembe günü günü 14:00 da
toplantı yapılması için düzenleme yapmıştır.
4.2.5.Her ay bu görüşler Çalışan Görüşleri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirir.Bu komitede
Kalite Yönetim Direktörü,Çalışan güvenliği Komite Başkanı ve Hastane Yöneticisinin görevlendirdiği
yöneticiler katılır.
4.3. Çalışanlarımıza Mart ve Eylül aylarında Sağlık Bakanlığının belirlediği şartlara uyularak ve standart
anket setleri kullanılarak Kalite Direktörü koordinasyonunda anket yapılır. Anket sonuçları Üst Yönetime
bildirilir. Çalışan anketleri Çalışan anketleri değerlendirme komitesi tarafından kayıt altına alınır.
Sonuçlara göre çalışan memnuniyetinin artırılması için çalışmalar yapılır. Öz Değerlendirme (Yönetimin
Gözden Geçirmesi toplantısı) toplantılarında anket sonuçları değerlendirilir. Anketlerde belirtilen görüş ve
öneriler çalışanlarla bu toplantılarda paylaşılır.
4.4.Çalışanlar sorunlarını, görüş ve önerilerini öncelikle bağlı oldukları birim sorumlularına iletirler. Birim
sorumlularını aşan durumlarda Bağlı bulundukları Müdürlerine ve Başhekim Yardımcılarına başvurabilirler.
Netice alınamıyorsa sözlü ve yazılı olarak Hastane Yöneticisine başvuruda bulunabilirler.
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