" شرح مسئولیت رئیس واحد اداري  -مالي "
مأموريت
-

نظارت در بكارگيري دارائيهاي مالي
نظارت بر تهيه تداركات و خدمات مورد نياز جهت انجام مأموريت پزشكي بيمارستان
نظارت بر مستندسازي هزينههاي مربوط به حادثه غيرمترقبه
مسئوليت دريافت ،رسيدگي وثبت تمام مطالباتي كه به بيمارستان در طول حادثه غيرمترقبه گزارش شده است و مربوط به حادثه بوده
است .
مسئوليت تهيه آناليز دادههاي هزينه مربوط به حادثه غيرمترقبه ،نگهداري مستندات صحيح هزينههاي حادثه

قبل از حادثه
 اقدام در جهت بيمه كردن بيمارستان در مقابل كليه حوادث غير مترقبه برنامه ريزي براي نظارت بر ثبت كليه اقدامات انجام شده در پرونده پزشكي بيماران و ارائه مستندات به ستاد مركزي بحران جهت دريافتهزينه
 تدوين سيستمي براي مستند كردن تعداد كاركنان ،ساعات كاركرد و كارهاي انجام شده توسط پرسنل پس از حادثه برنامه ريزي روشهاي پرداخت حق الزحمه كاركنان پس از وقوع حادثه برنامه ريزي براي كاهش هزينه هاي ناشي از خسارات پس از وقوع حادثه مطالعه كامل برگه شرح مسئوليت و مرور چارت سازماني در پشت آن به تن كردن جليقه مشخصه اين مسئوليت دريافت اطالعات توجيهي از رئيس بخش مالي – اداري و كمك به اجراي برنامه عملكرد بخش دريافت و ثبت مطالبات بيان شده بوسيله كاركنان و غيركاركنان – بكاربردن عكاسي و فيلمبرداري ويدئويي در صورت لزوم تهيه صورتحساب در حداقل زمان ممكن از طلبكاران و شاهدان دريافت كمك از ارشد امنيت و انتظامات در مواقع لزوم مالقات با مسئول واحد حضور وغياب و مسئول كارپردازي براي برنامهريزي گزارشدهي منظممسئوليت فوري
-

دريافت مسئوليت از فرمانده حادثه غيرمترقبه گرفتن بسته حاوي برگههاي شرح وظايف بخش
مطالعه كامل اين برگه شرح مسئوليت و مرور چارت سازماني در پشت آن
به تن كردن جليقه مشخصه اين مسئوليت
دريافت اطالعات توجيهي از فرمانده حادثه غيرمترقبه

-

تعيين مسئول واحد حضور وغياب ،واحد كارپردازي ،واحد مالي(اين افراد ممكن است از قبل تعيين شده باشند)
توزيع برگههاي شرح وظايف مربوط به هركدام و جليقه آنها
مشورت با مسئولين واحدها ،بعد از جلسه با فرمانده حادثه غيرمترقبه و اجراي وظايف بخش
برپائي يك مركز عمليات براي بخش مالي .اطمينان از وجود افراد كافي براي ثبت و مستندسازي
اجازه ترک محل كار توسط پرسنل براي رفتن به خانه در صورت لزوم
نظارت بر ادامه عملكرد كليه بخشها و نيز مستند سازي كليه اقدامات

مسئوليتهاي ميان مدت
-

تائيد گزارش هزينههاي روزانه وضعيت مالي حادثه كه توسط مسئول واحد مالي ،هر  8ساعت تهيه شده و بطور خالصه اطالعات مالي را
در رابطه با هزينههاي پرسنل ،تجهيزات و مخارج متفرقه ارائه ميدهد .

-

دريافت توجيهات و اطالعات جديد از فرمانده حادثه غيرمترقبه بصورت مناسب
انعكاس گزارشات وضعيت مالي به رؤسا و مسئولين بخشهاي مربوطه

 تدارک جلسات برنامهريزي با مسئولين واحدهاي زير مجموعه مالي – اداري جهت توضيح نقشه عملكرد جديد واحدها و روشهاي پاياندادن به وضعيت بحران
 جذب كمكهاي اهدايي و ساماندهي آنها آگاه كردن مداوم افرادي كه مسووليت تامين بودجه بيمارستان را بعهده دارند از وضعيت مالي جاري و هزينه هاي انجام شده ثبت مطالبات در فرمهاي كاهش خسارت بيمارستاني آماده كردن فرم گزارش هزينه به روز شده براي ارائه به رئيس بخش مالي – اداري ،هر  8ساعت يكبار اطالع هزينههاي مربوطه به رؤساي كليه بخشها با هدايت رئيس بخش مالي – اداري يا فرمانده حادثهثبت كليه كمكهاي اهدايي و تحويل آنها به واحدهاي تداركات و  /يا پشتيباني تغذيه جهت توزيع
مسئوليتهاي دراز مدت
-

اطمينان از رونوشت كليه درخواستهاي نيروي انساني و ملزومات به مسوول واحد ارتباطات بطور منظم
اطالع به رئيس بخش برنامهريزي به دفعات مورد نياز در مورد تعداد نيروي انساني و تركيب آنها
توجيه مداوم رئيس بخش برنامهريزي پيرامون تعداد وتركيب پرسنل پزشكي
برپايي منطقه استراحت و تغذيه پرسنل با هماهنگي مسئول واحد پشتيباني پرسنل و مسئول واحد پشتيباني تغذيه
مستند كردن فعاليتها و تصميمات بطور مداوم
كمك به رئيس بخش عمليات در تهيه جداول تعويض شيفت و واگذاري مأموريتهاي پرسنل پزشكي
تعيين كمكهاي مالي و اسناد مورد نياز جهت ارائه به ستاد مركزي بحران
زيرنظر داشتن تمامي پرسنل افراد داوطلب و بيماران در مورد عالئم استرس و يا رفتار نامناسب .گزارش موارد مربوطه به مسئول واحد
پشتيباني رواني.
درنظر گرفتن دوره استراحت و بازتواني براي پرسنل
آماده كردن خالصهاي از مطالبات گزارش شده درطول حادثه
زيرنظر داشتن تمام پرسنل ،افراد داوطلب و بيماران براي عالئم استرس و رفتار نامناسب .گزارش موارد مربوطه به مسئول واحد پشتيباني
رواني.

