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Birimi                         :Bilgi İşlem 
Görev  Adı                : Hastane Bilgi Yönetim Sistem Sorumlusu 
Amiri                        : Hastane İdari Mali Hizmetler Müd.Yard. 
Üst Amiri                : Hastane İdari Mali Hizmetler Müdürü 
Görev Devri            : Hastane idari birimi tarafından görevlendirilen  bilgisayar işletmeni sertifikalı 
personel. 
 
 
GÖREV TAMACI: 
Aşağıda tanımlanan sorumluluğunda bulunan görevleri eksiksiz yerine getirerek, Kadirli Devlet 
Hastanesi‘nin HBYS sisteminin çalışmasını sağlar. 
 
TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
 
1.   Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kuran firma ile hastane arasındaki iletişimi sağlar. 
2.   Hastane  Bilgi  Yönetim  Sistemi  sorumluları  ile kullanıcılar  arasında  iletişimi  sağlar, çıkacak 
sorunları giderir. 
3.   Yüklenici   firmanın   ihtiyaç   duyduğu   talepleri  ve   malzemelerin   ilgili  makamlara aktarılmasını 
sağlar. 
4.   Terminallerin hangi modüller göreceği ve yetki alanlarının belirlenmesine karar verir. 
5.   Terminal kullanıcılarının programa müdahale yetkisi ve şifre verilmesini sağlar. 
6.   Arıza ve teknik sorunların şartnamede belirtilen koşullarda çözümünü sağlar. 
7.   Kullanıcıların müdahale yetkisi olmadığı konularda oluşan sorunları giderebilmesi için 
onay verir. 
8.   Kullanıcı hatalarının istatistikî değerlendirmesini yapıp çözüm üretmek. Bu konularda mevcut 
programın en verimli kullanımını sağlar. 
9.   İdareci ve birim sorumlularının otomasyonla ilgili talep ve isteklerini (Programın daha verimli 
kullanılması açısından) karşılanmasını sağlar ve takip eder. 
10. Kanun,  yönetmelik ve genelgelerde belirtilen yenilik ve  gelişmeler  doğrultusunda programı 
güncellenmesini sağlar. 
 
ETİK İLKELER: 

 

 

  

  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için 

Temel Etik İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 

tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm 

meslekleri kapsamaktadır. 

  

İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; 

Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, 

toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. 
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Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile 

meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal 

gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

 
 
 
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 DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI 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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