BİLGİ İŞLEM & OTOMASYON MD. YRD.
GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI
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BİRİM: Hastane Bilgi İşlem Merkezi
GÖREV ADI: Bilgi İşlem & Otomasyon Md. Yrd.
AMİR VE ÜST AMİRLER:
• Başhekim
• Başmüdür
• Hastane Müdürü (İdari)
GÖREV DEVRİ: Diğer Müdür Yrd.
GÖREV AMACI: Bilgi işlem ve ek ödeme ve performans değerlendirme birimlerinin işleyişini
sağlamak.
EĞİTİM VE TECRÜBE: En az Yüksekokul Mezunu olmak.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI:
- Otomasyon sisteminin işler durumda olmasının takibi ve firma ile koordinasyonundan
sorumludur.
- Bilgi İşlem Md.Yrd. bilgi işlem personeline yönelik gerekli gördüğü eğitimleri planlar.
- Hastane Başhekimliği adına firmalarla temasta bulunur.
- Hastane içerisinden otomasyon ile ilgili tüm talepleri Müdürlüğüne gelir.
- Hastane genelinde teknolojik alt yapı ile ilgili söz sahibidir, işleyişin koordinasyonunda etkin rol
alır.
- Hastane birimleriyle periyodik toplantı ve görüşmeler yaparak ihtiyaçların teknoloji ile
çözümlenmesi konusunda yönetime öneriler getirir.
- Sistemin bakım, onarım ve denetlenmesini sağlar. Bilgisayar Operatörlerine program
bilgilerinin aktarılması ve yeterli olmayan operatörlere eğitim verilmesinden sorumludur.
- Kullanılan programların güncelleştirilmesi, yeniliklerin programa aktarımından sorumludur.
- Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütür.
YETKİLER:
- ESOGÜ Hastanesi Organizasyon şemasında yer alan, bölümünde bağlı tüm hizmet ünitelerinde
her türlü hizmetin planlanması, düzenlenmesi, koordinasyon ve denetlenmesi ile sonuçların
Hastane Müdürlüğüne (İdari) raporlar.
- Müdürlüğe bağlı tüm hizmet üniteleri arası personel aktarımı ve görev yeri değişikliği yapmak.
- Koordinatörlüğe bağlı tüm personelin, motivasyonuna yönelik olarak ödüllendirme, terfi, taltif
vb. konularında kararlar almaya yönelik çalışmaları yürütür.
- Senelik, mazeret ve günlük izinleri önerir.
- İşe başlama ve ayrılmaları takip eder.
- Mesai saatlerini kontrol eder.
- Hastane otomasyon sistemine bağlı tüm teknik donanımın daha verimli çalışmasını sağlar.
Bunun için gerekli kontrol ve karar verme yetkisine sahiptir.
- HBYS program modüllerinde yetkilidir.
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