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1- AMAÇ
Üretim ve yönetim süreci içinde; kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında bilgi akışı, motivasyon,

bütünleşme, eğitim, karar alma ve denetim fonksiyonlarının sağlanması.

2- KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki tüm birim ve çalışanlar.

3- KISALTMALAR
Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

4- TANIMLAR
Bu prosedürde tanımlanması gereken bir terim bulunmamaktadır.

5- SORUMLULAR
Bu prosedürün uygulanmasından Başhekim, İdari Mali İşler Müdürü, Birim Sorumluları, Memurlar

ile Taşeron Firma Temsilcisi ve elemanları sorumludur.

6.1- KURUM İÇİ İLETİŞİM KURALLARI

6.1.1- Bölüm ve Öğeler Arası Bilgi ve Karar Akışı
Tüm bölümler mevzuatta belirtilen işleri Verimlilik ve Kalite Standartlarını gözeterek yaparlar.

Alınacak kararları ilgili amirlerin onayına sunarlar. Amirler yetki devri yapmış ise bölüm bazında karar
alırlar.

6.1.2- Değerlendirme ve Denetim Fonksiyonlarında Bilgi ve Karar Akışı
Kurum içerisinde yapılacak öz değerlendirmeler Kalite Yönetim Biriminin kontrolünde yapılır.

Değerlendirmeyi yapacak ekip Hastane Yönetimince belirlenir. Değerlendirmenin yapılacağı tarih ve
değerlendiriciler bölüm sorumlularına tebliğ edilir. Değerlendirme sonrasında değerlendirme ekibi
yönetime rapor sunar.

Sağlık Bakanlığınca ya da diğer kuruluş ve kurumlarca yapılacak denetim ve değerlendirmeler ilgili
bölüm sorumlularına ve personele bildirilir.

6.1.3- Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde İletişim
Kurum çalışanlarına düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme toplantıları yıllık olarak planlanır.

Planlanan eğitim ve toplantılar Hastanenin web sitesinde ilan edilir. Gerekli görülmesi durumunda imza
karşılığı tebliğ, kısa mesaj, otomasyon mesajı ya da anons kullanılabilir. Herhangi bir değişiklik olması
durumunda plan güncellenir. Eğitime ve toplantılara katılımı takip etmek için Eğitim Katılım Formu
düzenlenir.

6.1.4- Motivasyonun Arttırılması ve Kurumsal Kimliğin Sahiplenmesine Yönelik Faaliyetlerinde
İletişim

Kurum çalışanlarının motivasyonunun arttırılması ve kurumsal kimliğin sahiplenmesine yönelik
hastane yönetimince çeşitli organizasyonlar yapılabilir. Bu organizasyonlar hastane web sitesinden
duyurulur. Gerekli görülmesi durumunda imza karşılığı tebliğ, kısa mesaj, otamasyon mesajı ya da anons
kullanılabilir.
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6.2- KURUM DIŞI İLETİŞİM KURALLARI

6.2.1- Hasta/ Hasta Yakını İle İletişim
Hasta ve hasta yakınlarına ihtiyaç duydukları ve işlerini kolaylaştırıcı bilgiler öncelikle hasta

yönlendirme ve danışma birimince verilir. Sağlık hizmeti sunan birimlerde de tüm çalışanlar hastalara
gerekli bilgileri verirler. Bunun yanında web sitesi, kiosklar, bilgilendirme ekranları, medya, broşür ve
rehberler kullanılarak bilgilendirme yapılabilir.

6.2.2- Dış Tedarikçilerle İle İletişim
Dış tedarikçilerle iletişim kurumumuz Satın Alma Birimi tarafından, Kamu İhale Kanunu başta

olmak üzere güncel mevzuat ve uygulamalarda öngörülen şekilde yapılır.

6.2.3- Kamu Kurumları İle İletişim
Kamu kurumları ile iletişim bağlı olunan üst kurum ve amirler aracılığı ile yapılır.

6.2.4- Kurum Çalışanlarının Hasta/ Hasta Yakını İle İletişimi
Kurum çalışanları hasta ve hasta yakınları ile nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmak

zorundadır. Çalışanlar hasta ve hasta yakınlarının psikolojik durumlarını gözeterek, bilgi edinme hakkı
çerçevesinde hastalara sağlıklarıyla ilgili bilgi vereceklerdir.

Yüz yüze iletişim dışında kurum kiosklarından, bekleme salonlarındaki televizyonlardan
bilgilendirme yapılabileceği gibi bilgilendirme için rehber ve broşürlerde kullanılabilecektir.

6.2.5- Hizmet Alıcıların Tanı ve Tedavi Sürecinde Bilgilendirilmeleri
Kurumumuzdan hizmet alan hastalara sağlıklarıyla ilgili bilgilendirmeler ilgili sağlık personeli

tarafından yapılır. Girişimsel işlemlerde işlemi yapacak sağlık çalışanı, hastalara gerekli bilgileri verecek,
hastanın rızasını alarak tıbbi işlem yapacaktır. Bilgilendirme yapılırken Rıza ve Onam Formları
kullanılacaktır.

7-YÜRÜRLÜK
Bu prosedür yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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