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Tıbbi
Dokümantasyon
ve Sekreterlik
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sonra neler
yapabilirim?
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Bu çalışma Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunlarının
genel olarak çalışabileceği alanlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır.

Bu bilgiler iş arayışınıza destek olmayı, sizlere yol göstermeyi ve
yapacağınız araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve destek için Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezini
ziyaret edebilirsiniz.
Bu bilgiler belirli bir sektörü, alanı, kurumu, şirketi veya
akademik kurumu tavsiye niteliğinde değildir. Olası iş fırsatları,
sektörler, iş alanları, kurumlar, şirketler ve akademik kurumlar
burada yazanlarla sınırlı değildir. Burada yazılı olanların
haricinde de fırsatlar olabilir.

Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Tıbbi sekreterlik, son yıllarda
özellikle
ülkemizde
sağlık
sektörünün gelişmesi nedeniyle
nitelikli
personel
ihtiyacı
doğmasından dolayı giderek
önem
kazanan
meslek
guruplarından biridir. Tıbbi
sekreterler, sağlık kuruluşları için
önemli ve ihtiyaç duyulan
personeller haline gelmiştir.
Sektörün bu önemli ihtiyacını
karşılayacak programımızın bu
doğrultuda hedefi de bilgi, beceri
ve donanım üstünlüğü kazanmış
tıbbi
sekreterlerin

yetiştirilmesinde
öncü
rol
üstlenmek ve sürdürmektir.
Sağlık sektörünün beklentileri ve
ihtiyacı doğrultusunda yaşam
boyu öğrenme eğilimi gösteren,
farklılık yaratan ve alanında
yeterli bilgi ve beceriye sahip
tıbbi sekreterleri yetiştirmeye
yönelik olan eğitim programımız,
öğrencilerimize mesleki bilgi ve
becerilerin yanı sıra etkin iletişim
kurma,
ekip
içerisinde
çalışabilme,
sorunları
fark
edebilme ve çözme yeteneği
kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede programın amacı,
sağlık kurumlarında sekreterya
hizmetlerini
yürütebilen,
hastalıkların tanı, teşhis ve
tedavileri
ile
ilgili
kayıt
süreçlerini yürütebilen, tıbbi,
idari ve arşiv düzenleyip,
geliştirebilen, hasta kabul ve
dosya işlemleri ile hastaları
muayeneye hazırlayan, çalıştığı
birimin yazılı ve sözlü iletişimini
sağlayan sağlık teknikerlerini
yetiştirmektir.

OLASI SEKTÖRLER
Tıbbi Yazılım (tıbbi dergi, bülten,
abstrak vb.) Şirketleri

Üniversite Hastaneleri

Bürolar

Özel Hastaneler

Medikal Malzemenin Satış ve
Tanıtımı

Servis Sekreterlikleri
Hasta Dosyaları Arşivi

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Özel Muayenehaneler

Aile Sağlığı Merkezleri

Ambulans Şirketleri

Devlet Hastaneleri

Özel Klinikler

DİKEY GEÇİŞ İLE GEÇEBİLECEĞİ BÖLÜMLER

İşletme

Sağlık İdaresi

İşletme Yönetimi

Sağlık Yönetimi

İŞ ARAMA PORTALLARI
Kariyer.net: http://www.kariyer.net/website/index.aspx
Yenibiriş: http://www.yenibiris.com/
Secret CV: http://www.secretcv.com/
Careerjet: http://www.careerjet.com.tr/
Devlet Kurumları: http://www.ab-ilan.com/, http://www.memurlar.net/
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