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Birimi: Hasta Kayıt, Acil servis 

Görev Adı: Hasta Ve Hasta Yakınları Yönlendirme Ve Danışma Görevlisi 

Üst Amirler: İdari Mali Hizmetler Müdürü 

Görev Devri:  Görevlendirilen Personel 

Görev Amacı: Hastane idaresince belirlenen hasta ve hasta yakınları yönlendirme yapmak. 

Bağlı Birimler: Tüm Birimler 

Temel İş Ve Sorumluluklar 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Hastane idaresince belirlenen hasta ve hasta yakınları yönlendirme elemanınca yapılır. Bu hizmet hastaların 

kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik, tedavi ve yatış işlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını doğru 

bilgilendirme ve refakat etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli elemanlar ile yürütülmelidir. 

 Hasta ve hasta yakınları yönlendirme elemanı hastaneye gelen hasta ve yakınlarının hastanede karşılaştıkları 

ilk görevlilerdir. Hastaya veya yakınına ilk karşılaşmadaki güler yüz doğru ve olumlu yaklaşım olmalıdırlar. 

 Hastalara verilen hizmetlerde mümkün olduğunca kibar ve nazik olmalı hastalara güven vermelidir. 

Hastanemize gelen özürlü, yaşlı, kimsesiz yardıma muhtaç (sedyede, tekerlekli sandalyede, koltuk değnekli) 

hastalara almak istediği tüm hizmetleri sonuçlandırılıncaya kadar öncelikli görevi refakat etmek, hastalara 

yardımcı olmak. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetleri Uygulama Usul Tebliği madde 9/2 

gereğince Acil servise müracaat eden hastaların laboratuvar, röntgen gibi tetkiklerinde yardımcı olmak. 

 Gerektiğinde sedye veya tekerlekli sandalye ile hastalara gidecekleri bölüme götürmek. 

 Ziyaretçilerin hasta ve hasta sahiplerine huzur içinde hizmet almaları için her türlü yardımı sağlamak ve 

daha kolay hizmet almalarına yardımcı olmak. 

 Çeşitli görevleri yapan (temizlik, yemek, teknik, kargo vb.) tüm yüklenicilerin hastaneye ait hiçbir şeye zarar 

vermemeleri, huzur, disiplin ve asayişi bozmamaları gerekmekte olup, aksine hareket edenleri tespit etmek ve 

bu hususlarda Hastane Yönetimine bilgi aktarmak. 

 Bina girişlerinde, servislere çıkışlarda, asansör kullanımlarında Hastane İdaresince verilen yetki ve talimatlar 

doğrultusunda hizmet alanlar ile hastalara yardımcı olmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmak. 

 Veri giriş elemanları için uyulması gereken iş kuralları bu elemanları da bağlar.  

 Danışmanlık (hastanemizde verilen hizmetleri aktarmak) ve halkla ilişkiler hizmeti vermek.  

ETİK İLKELER 
 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet verdiği hasta ve çalışanların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet 

kalitesini yükseltmeyi, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve 

hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle 

ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, 

görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, 

cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum içinde güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu 

davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve 

gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir. 

 Çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması 

konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar 

çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; 

mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu 

davranır. 

 

 



 

 

Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa 

sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir 

potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 

adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına 

giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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