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1.BİRİM: Yemekhane

2.GÖREV ADI: Diyetisyen

3.AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdürü

4.GÖREV DEVRİ: Diğer Diyetisyen

5.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Diyetisyen

6.GÖREV AMACI: Mutfak, yemekhane ve depo hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde

yürütülmesini sağlamak.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

7.1.Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlamak.

7.2.Normal yemek alan hasta ve personel için aylık yemek listelerini düzenlemek.

7.3.Kuruma satın alınacak beslenme ile ilgili hizmetin teknik şartnamelerinin

hazırlanmasında bulunmak.

7.4. Satın alınacak beslenme ile ilgili hizmet ve malzemelerin ihalesinde ve muayene kabul

komisyonunda görev almak.

7.5.Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptamak ve sağlanması için hastane müdürüne

bildirmek.

7.6.Depoların düzenli, stokların usule uygun olup olmadığını kontrol etmek.Bu hususta gerekli

temel ilkeleri saptayarak en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak.

7.7. Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen

kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlamak ve

dağıtımını kontrol etmek.

7.8.Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlamak

ve denetlemek.

7.9.Yemek tarifelerini standartlaştırmak ve gerektiğinde günün şartlarına uygun düzenlemeler

yapmak.

7.10.Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin tabağına kadar kaliteli bir şekilde

getirilmesini sorumlu müdürlük ile birlikte sağlamak.

7.11.Personel ve hasta yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenilen yerlerin ve

yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesini sorumlu müdürlük ile birlikte koordineli bir

şekilde sağlamak.

7.12.Yemekhanelerde ve kliniklerde yemek dağıtımının, hijyenik ortamda ve düzenli bir

şekilde yapılmasını sağlamak. Yemek dağıtımı yapan görevlilerin maske, eldiven ve başlık
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kullanmalarını sağlamak ve dağıtım sonrası hizmetlerin kontrolünü yapmak

7.13.Mutfak ve yemekhanede çalışan personeli denetlemek. Mutfak personelinin temizlik ve

hijyen şartlarına uygun çalışmasını sağlamak.

7.14.Mutfak personelinin hizmet içi eğitim programını sorumlu müdürlük ile

planlayarak yaptırmak. Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılmak.

7.15.Gelen ve giden evrakla ilgilenmek gereğini yapmak.Kendi görev alanı içindeki ve diğer

bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında oluşmasını sağlamak.

7.16.Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat , yasal ve diğer şartlara uymak.

8.YETKİLER: İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek. Amirleri tarafından

görevlendirilmesi durumunda komisyon, komite ve benzeri çalışma gruplarında yer almak.


