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1.BİRİM:Başhekimlik

2. GÖREV ADI: Başhekim

3. AMİR VE ÜST AMİRLER:Rektör

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Öğretim Üyeleri

5. GÖREV DEVRİ:Başhekim Yardımcısı

6.GÖREV AMACI:Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini

sağlamak.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

7.1Başhekim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Yönetmeliğidoğrultusunda, mevcut Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak, hastane

hizmetlerini yönetir.

7.2.Hastanenin gelişmesi için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar. Planları

hazırlayarak veya hazırlatarak, Hastane Yönetim Kuruluna getirir.

7.3.Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik olmak üzere tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve

genel gözetimini yapar.

7.4.Yatacak hastaların (acil hastalar dahil) kabul şekli ve çıkarılması, ölüm vukuunda yapılacak

işlemle ilgili esasları belirler ve gereğini yapar.

7.5.Hizmet personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının

değerlendirilmesini ve terfi esaslarını mevzuat hükümleri içinde tespit eder ve uygular.

7.6. Çeşitli sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlar, Klinik, poliklinik, acil servis

ve laboratuvarlardan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tedbirleri alır.

7.7. Hastaların iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları belirler ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

7.8.Hastane hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkındaki klinik görüşleri aldıktan sonra

karar verir.

7.9. Hastanenin, temizlik, onarım, bakım, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit eder.

7.10. Hasta dosya arşivinin düzenli çalışması için gerekli kararları alır ve uygular.

7.11. Hastanenin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte

Hastane Yönetim Kuruluna sunar.

7.12. Hastane Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir.

7.13. Yasal çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, hastane hizmetlerini, Başhekim adına

hastane Nöbetçi Amiri yürütür.

7.14. Hastane Başmüdürü hariç, diğer müdürler ve koordinatör atanması için Rektöre öneride

bulunur.
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7.15. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile buna ilişkin Yönetmeliklere aykırı olmayan ve bu

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 13/1/1983 tarih ve 17927 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri

uygulanır.

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

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


