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1. AMAÇ: Dokümanın uygun olmayan yerlere gelişi güzel asılmasını önlemek, görüntü kirliliğini ortadan
kaldırmak için, doküman asma usul ve esaslarına göre uygulama yapmasını sağlamaktır. Duyurulması ve
asılması gereken tüm dokümanları kapsar.

2. KAPSAM: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. SORUMLULAR: Başhekim, Hastane Müdürü,
4.FAALİYET AKIŞI:
4.1. Hastalara Ait Dokümanlar:

4.1.1. Hastalara yönelik bilgilendirici dokümanlar ilgili alandaki: Klinikler, Poliklinikler ve hasta bekleme
alanlarındaki panolara asılacaktır.

4.1.2. Hasta bilgilendirme panosuna başka bir doküman asılmayacaktır.

4.1.3. Hasta bilgilendirme panosuna asılan dokümanlar görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde
asılacaktır.

4.1.4. Hastalara yönelik bilgilendirme dokümanları güncel olacaktır.

4.1.5. Hastaların hizmet aldığı alanlara hasta bilgilendirme dokümanları dışında form, talimat, personel
duyuruları, belgelendirme belgeleri gibi dokümanlar asılmayacaktır.

4.2. Kuruma Ait Dokümanlar:

4.2.1. KSÜ SUAH belgeler dışında başka belgeler asılmayacaktır.

4.2.2. Hizmet Kalite Standartlarına yönelik dokümanlar asılmayacaktır.

4.2.3. Dış kaynaklı kongre, sempozyum, panel gibi mesleki eğitim ve bilgilendirme organizasyonunun
duyurulan asılacaktır.

4.2.4. Personele yönelik duyurular yemekhane salonundaki Personel Bilgi panosuna asılacaktır.

4.2.5. Satın alma ve firma bilgilendirme ilanları Atabay Toplantı Salonu ikinci katındaki Satın alma ilan
panosuna satın alma birimi yetkililerince asılacaktır. Asılmış olan ilanlar satın alma zarf açma tarihinde
kaldırılacaktır.

4.2.6. Sendikalara ait ilanlar idarenin bilgisi dâhilinde sendikanın hastane temsilcilikleri tarafından
6.kattaki yemekhane salonundaki panolara asılacaktır.

4.2.7. Türk Tabipler Birliğine ait ilanlar temsilcileri tarafından 6.kattaki yemekhane salonundaki panolara
asılacaktır.

4.2.8. Özel gün ve haftalar ile kokteyl ve organizasyonlara ait duyurular asılacaktır.
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4.2.9.Belirlenen alanlar/panolar dışında bilgilendirici ilan, duyuru ve açıklama yapılması gereken
durumlarda, bu bilgiler uygun ve estetik tarzda hazırlanacak ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde
sadece panolara asılacaktır.

4.2.10.Tüm panolara asılacak dokümanlar Personelden Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Hastane müdürü
tarafından onaylanacaktır

4.2.11.Bu dokümanların asılması ve kaldırılması mesul Müdür sorumluluğundadır. Asılacak

dokümana kaşe basılacaktır. Dokümanın Asıldığı Tarih, Askıdan Kaldırılacağı Tarih

ve Onaylayan kısmı dokümanın arkasına doldurulacaktır.

4.2.12. Duyurular en fazla 20 iş günü asılacaktır.

4.2.13. Hasta Bilgilendirme dokümanları bilgileri güncellendiğinde değiştirilecektir.

4.2.14. Kongre ve Eğitim Duyulan ise 2 ay askıda kalacaktır.

4.2.15 Bu tanımlanan dokümanlar,   tanımlanan yerler dışında kesinlikle hiçbir yere asılmayacaktır.

4.2.16 Bu tanımlanan dokümanlar haricinde hiçbir kayıt, belge, afiş, yazı, broşür, duyuru vb... kesinlikle

asılmayacaktır.


