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1. BİRİM: Klinikler (Kat - Servis - Yoğun Bakım Hizmetleri) 

2. GÖREV ADI: Klinik Sekreteri 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Sekreterlik Sorumlusu, 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.Hastaların ilgili kliniğe kabulünü sağlar. Hasta yatış formuna mutlaka hastanın yada hasta 

yakının imzasını almak. 

7.2.Hasta ve hasta yakınıyla yapılan görüşmelerde olumlu bir iletişim kurmaktan (uygun ses tonu, 

uygun beden dili, sözcüklerin seçimi, mesleki terimlerden uzak, anlaşılır bir dil kullanımı gibi) 

sorumludur. 

7.3.Hastaların servise kabulünü ve yatış işlemleriyle ilgili bilgilendirilmesini sağlar, hasta dosyasını 

eksiksiz hazırlar. 

7.4.Klinik hastalarının refakatçi takip işlemlerinin yapılmasını, ilaç – heyet - tek hekim raporu vb. 

raporlarının oluşturulmasını sağlar. 

7.5.Hasta dosyası ve gerekli diğer belge ve dokümanları dosyalar, eksiksiz olarak arşive sunar. 

7.6.Klinik tedavisi esnasında belirlenen bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarla ilgili gerekli 

yazışmaları yapar. 
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7.7.Tedavisi sonlanan hastaların çıkış ve taburculuk işlemlerini yaparak epikriz ve ilgili mevzuatta 

istenen ek belgeleri(barkod vb.) süresi içerisinde faturalama birimine teslim etmek. 

7.8.Kliniğin arşiv ve istatistik işlemlerini gerçekleştirir. İstenildiği takdirde aylık çalışmalarını, 

istatistik ve ilgili birimlere sunar. 

7.9.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 alır. 

7.10.Klinik çalışma düzenindeki olası aksaklıkları sorumlu olduğu amirine bildirir. 

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

hizmet üretir ve üretilmesini sağlar. 

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

yürütür. 

7.13.Kliniğinde meydana gelen ölüm belgesinin en hızlı şekilde istatistik birimine ulaştırılmasından 

sorumludur. 

7.14.Zorunlu hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılır. 

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

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. 

 

 

 


