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1. BİRİM: Poliklinikler (Desk Hizmetleri) 

2. GÖREV ADI: Poliklinik Sekreteri 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Sorumlu Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhekim Yrd., Başhekim 

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer sekreterler 

5. GÖREV DEVRİ: Diğer sekreter 

6.GÖREV AMACI:  
 

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR  

7.1.Poliklinik hasta kabullerini randevu listesine göre yapmak, 

7.2.Hastaneye ilk kez başvuran hastaların adres, kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını eksiksiz 

olarak otomasyon programına kaydetmek, 

7.3.Hastalara hastane prosedürleri ile ilgili bilgiler vererek, işlemlerini hızlı bir şekilde yapmalarını, 

yönlendirme ve açıklayıcı bilgiler vererek sağlamak,  

7.4.Poliklinik hastalarının ilaç vb raporlarının çıkarılmasını sağlamak, 

7.5.Polikliniğe başvuran hastalardan, sevk zinciri ve faturalama süreci açısından, ilgili mevzuatta 

belirtilen evrakları (Emekli, SGK, Yeşil kart) istenilen sayıda teslim almak, 

7.6.Poliklinik dâhilinde haberleşme ve diğer yazışma hizmetleri görevini yürütmek, 

7.7.Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili 

mevzuat gereği, muhafaza edip ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak, 
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7.8.Sorumluluk alanında ki, demirbaş eşyaların bakımı ve muhafazasını ile tüketim maddelerinin 

yerinde ve ekonomik kullanımını sağlamak, 

7.9.Poliklinikte kullanılacak olan, tıbbi ve genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları ve 

malzeme temini işlemlerini takip etmek, 

7.10.Poliklinik çalışma düzeninde ki olası aksaklıkları sorumlu olduğu amirine bildirmek, 

7.11.Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet 

üretmek ve üretilmesini sağlamak, 

7.12.Görevini, Kalite Yönetim Sistemi Kurum politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütmek, 

7.13.Zorunlu hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılmak. 

7.14.Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek olan diğer görevleri yapmak. 

7.15.Yönetici tarafından uygun görülen yer değişikliğinde mevcut çalıştığı birimin evraklarını yeni 

biriminde 5. iş günü içerisinde ilgili mevzuata uygun bir şekilde teslim etmek. 

8.YETKİLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 


