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1.BİRİM:Acil Durum ve Afet Yönetimi

2. GÖREV ADI: Acil Durum ve Afet Yönetimi Birim Sorumlusu

3. AMİR VE ÜST AMİRLER:Müdür,Başmüdür,Başhekim

4.YATAY İLİŞKİLER: Hastane Tüm Birimler

5. GÖREV DEVRİ:İş Güvenliği Uzmanı

6.GÖREV AMACI:Kurumumuzun vermiş olduğu görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

7.1.Acil durum ve Afet hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili

yetkilidir.

7.2.Devlet Memurları Kanuna tabi olup kanun ve bağlı (yönetmelik,yönerge,tüzük vb.) emirlere tabidir.

7.3.Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, uygulamaları

bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.

7.4.Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibinde görev alır, yönetimin çalışmalarının etkililiğini, sürekliliğini

ve sistematikliğini sağlar.

7.5.Acil durum yönetimine ilişkin risk değerlendirmesi yaparak planlama yapar.

7.6.Acil durum ve afet planı hazırlar,güncel tutulmasını sağlar,

7.7.Acil durum ve afetlere yönelik tesis tahliye planı oluşturulmasını sağlar.Acil durumda görev alacak

çalışanlara acil durum ve afet planına yönelik eğitim verir.

7.8.Kırmızı Kod yönetimi ile ilgili uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini

sağlayacak şekilde ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu,ekiplerin nöbet işlerinden,Kırmızı Kod

çağrı sisteminin düzenli çalışıp çalışmadığından, kayıtların düzenli tutulup tutulmadığından,Kırmızı

Kod ekibinin olay yerine ulaşmasına ilişkin gerçekleşen sürenin takibinden ve gerektiğinde düzeltici

önleyici faaliyetlerin başlatılmasında görev alır.

7.9.Hastane içerisinde ve park,bahçesinde bulunan Yangın söndürücülerine yönelik her türlü

düzenlemeden sorumludur.



ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
BİRİM SORUMLUSU GÖREV YETKİ

VE SORUMLULUKLARI

Doküman Kodu KU.YD.154
Yayın Tarihi 22.08.2017
Revizyon No 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 2/1

7.10.Bina çatılarında yangına karşı önlemler alınmasındagörev alır.

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

mevzuat gereği rapor düzenleme ve hastanın ya da diğer kişilerin hayati tehlikesi söz konusu olduğu

durumlar hariç, muhafaza eder ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri aldırır.

7.12.Demirbaş eşyanın bakımı muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından

sorumludur.

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

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


