İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM
ŞEMA ADI

Hastane Başhekimliği
KLİNİK İŞLEYİŞİ

Akış No : 1

Hastanın kliniğe başvurması

Hastanın kaydının alınması ve
muayene ücretinin yazılması

Hastanın muayenesi (Anamnez, rutin klinik muayene,
gerekli olduğu taktirde oftalmolojik, otoskopik, nörolojik
veya ortopedik muayenesinin yapılması

Anamnez ve klinik
muayene sonucunda
cerrahi hastalıklar
dışında bir hastalıktan
şüphelenildiyse hastanın
ilgili birime sevk
edilmesi

Klinik muayeneler sonucunda kesin teşhis konulamadıysa
yardımcı teşhis yöntemlerine başvurulması (Kan analizleri,
röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR, endoskopi)

Operatif girişim gerektiğine karar verilmesi durumunda
hastaya randevu verilmesi

Randevu günü hasta sahibinden onay alınması ve
operasyon ücretinin yazılması

Hastanın genel muayenesi tekrarlandıktan sonra anestezi
hazırlık odasına alınması, anestezi ve operasyon için
gerekli hazırlıkların tamamlanması

Hastanın
muayenesi
sonucunda teşhisin
konulması

Hastada medikal sağaltıma karar verildiyse
reçetesinin yazılması ve hastanın taburcu edilmesi

Hastanın anestezi indüksiyonunun yapılıp,
entübasyonu gerçekleştirildikten sonra sedyeyle
operasyon salonuna taşınması

Operasyonun yapılması

Hastanın gerek görülüyorsa kontrol için gün
verilerek hastanın taburcu edilmesi
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Hastane Başhekimliği
YÖNETİM KURUL KARARLARI

Akış No : 2

Hastane Başhekimi tarafından Yönetim Kurul
toplantı tarihinin belirlenmesi

Toplantı tarihinin Yönetim Kurul üyelerine bildirilmesi

Yönetim Kurul Toplantısının yapılması
ve alınan kararların yazılması

Akademik Kurul
kararının kurul
üyelerine
imzalatılması

Yönetim Kurul kararının üst
yazısının yazılarak Başhekime
havale edilmesi

Yönetim Kurul kararı
üst yazısının
Hastane başhekimi
tarafından
imzalanması

Yönetim Kurul Kararının bir
nüshasının elden ilgili makamına
gönderilmesi

Yönetim Kurul Kararının
bir nüshasının dosyaya
kaldırılması
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Hastane Başehimliği
RAPOR İSTEMLERİ

Akış No : 3

Rapor istemine ilişkin yazının Anabilim Dalı
Başkanına iletilmesi

Anabilim Dalı Başkanı tarafından
dilekçe incelenerek evrakın ilgili kişiye
havalesi

Hastaya bakan Doktor tarafından
Raporun yazılması

Raporun üst yazısı yazılarak
Anabilim Dalı Başkanına iletilmesi

Anabilim Dalı
Başkanı tarafından
raporun üst yazısı
imzalanarak
Dekanlığa
gönderilmesi
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Hastane Başhekimliği
DUYURU VE GENEL KONULU EVRAKLAR

Akış No : 4

Duyuru ve genel konulu evrakların Anabilim
Dalı Başkanına ve İlgili kişilere iletilmesi

Evrakın ilgili kişilere duyurulması

Evrakın genel olarak ilanı

Evrakın sistem üzerinden kapatılması

