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Transfüzyon Merkezi
BİRİM
Biyolog
GÖREV ADI
Başhekim / Transfüzyon Merkezi Hekimi
AMİR VE ÜST AMİRLER
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Bölümün faaliyetlerini yürütmek
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Çalıştığı birimin görevlerini kalite süreçlerine uygun olarak eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle
sorumludur.
2. Laboratuvar temizlik ve düzeninden sorumludur.
3. Kullandığı cihazların bakım ve temizliğini sağlar.
4. Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır.
5. Biyo-emniyet kurallarına uyar.
6. Bulunduğu birimin kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dosyalar.
7. Görevi ile ilgili olarak nöbet tutar.
8. Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar.
9. Bağlı olduğu birim yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
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Flebotomist
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-

Sayfa No: 1/1

Görev Amacı: Kan bağışçısından kan alma işlemlerini, belirlenmiş standart işletim prosedürlerine uygun
şekilde gerçekleştirmek.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Kan bağışçısından kan alma işlemlerini, belirlenmiş standart işletim prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirir.
2. Gerekli durumlarda “Kan Bağışçısı Bilgilendirme ve Sorgulama Formu” nun doldurulmasında bağışçıya yardımcı
olur.
3. Bağış öncesi gerekli testleri (ön gruplama ve hemoglobin tayini) yapar, kan bağışçısının vital bulgularını ölçer.
4. Gezici kan bağışı çalışmalarına katılır, alınan kanların ve kan numunelerinin uygun şartlarda muhafazasını sağlar
ve nakle hazır hale getirir.
5. Gezici kan bağışı çalışmaları için gerekli olan ekip malzemelerini hazırlar.
6. Görevli olduğu alanın (kan alma salonu, ekiplerde kan alma yeri vb.), tıbbi prosedürlere uygunluğunu, düzenini
ve temizliğini sağlar.
7. Görevi gereği kullandığı tıbbi cihazların temizliğini yapar.
8. Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar.
9. Kan bağışçıları ile iyi iletişim kurarak onların düzenli kan bağışçısı olarak kazanılmalarına katkıda bulunur.
10. Kan bağışı işlemi ile ilgili olarak (bağış öncesi ve bağış sonrası) bağışçıyı bilgilendirir.
11. Kan bağışı yapılan sahada halktan gelebilecek kan bağışı ve görev alanı ile ilgili sorulara uygun şekilde yanıt
verir, yanıt veremediği durumlarda sorumlu doktora yönlendirir.
12. Bağlı olduğu yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar.
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Görev Amacı: Transfüzyon işleyiş prosedürleri kapsamında, prosedürler, mevzuat, karar ve direktiflere
uygun olarak güvenli transfüzyon sürecinin etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yerine getirilmesini
sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler:
1. Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve belgeleri temin eder ve başvuruda
bulunur.
2. Hizmet biriminin kalite politikası doğrultusunda verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışılmasını sağlar.
3. Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite standartlarına ve standart işletim
prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar ve çalışmaları belirtilen çerçevede denetler.
4. Hizmet biriminde yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağlar.
5. Hizmet biriminin ihtiyaçlarını tespit eder ve giderilmesini sağlar.
6. Personel eğitimine yönelik gerekli çalışmaları yapar.
7. Personelin sicil, disiplin işleri ve özlük haklarını bağlı olduğu personel ve disiplin yönetmeliği hükümlerine göre
izler ve yerine getirilmesini sağlar.
8. Mevzuat ve bilimsel gelişmeleri izler, yeni bilgi ve teknikleri çalışmalara yansıtarak kurumun geliştirilmesi ve
hizmet kalitesinin artırılmasını sağlar.
9. Personelin iş programlarını oluşturarak işlerin aksamadan yürütülmesini sağlar.
10. Personelin nöbet çizelgelerinin hazırlanmasını ve görev dağılımını organize eder.
11. Bölge Kan Merkezi ile koordinasyonu sağlar.
12. Hizmet birimi sorumluluğunda yapılan transfüzyonları izler, istenmeyen etkileri dokümante eder, değerlendirir,
sonuçlandırır, kayıt altına alır ve ilgili yerlere rapor olarak bildirir.
13. Hizmet verdiği sağlık kuruluşunun transfüzyon komitesinin doğal üyesi olup, bu komitede multi disipliner
çalışma ve sorunların giderilmesine yönelik koordinasyon, bilgilendirme ve planlama faaliyetlerinde bulunur.
14.İdarenin ve birim sorumlusunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.
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Görev Amacı: Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Kan hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin yerleşmesi için; bölge kan merkezi ve bağlı
hizmet birimlerinde gerekli eğitimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulamaları gerçekleştirir.
2. Kalite sistem belge yönetiminin hazırlanmasını ve koordinasyonu sağlar.
3. Kalite El Kitabının ve Kalite Sisteminin gerektirdiği prosedür, talimat ve diğer dokümanın
hazırlanmasını, güncellenmesini, dağıtımını, revizyonunu ve muhafazasını sağlar.
4. Kalite Eğitim Planlarını hazırlamak, koordinasyonu ve uygulanmasında Kalite Koordinatorlüğünün
verdiği görevleri yerine getirir.
5. Kalite sorunlarını belirler, iyileştirme önerileri geliştirir.
6. Uygun olmayan hizmete ilişkin önleyici ve düzeltici faaliyetleri başlatır ve koordinasyonunu sağlar.
7. Kalite indikatörlerinin geliştirilmesinde Kalite Koordinatörlüğüne yardımcı olur, kalite ölçümlerinin
hedeflere göre istatistiksel metotlarla değerlendirilmesi ve sonuçlarının raporlanması konusunda çalışır.
8. İç Denetimlerin ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlar.
9. Kurum içerisinde, iç ve dış müşterilerin güvenliğini tehdit eden durumları ortadan kaldırmak amacıyla
gerçekleştirilen tüm faaliyetleri destekler ve koordine eder.
10. Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir.
11. Bölge kan merkezi ve bağlılarında prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.
12. Yazışmaların kurallara ve formasyona uygunluğunu kontrol eder.
13. Hizmet birimi sorumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir.
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Görev Amacı: Transfüzyon Merkezi Güvenlik prosedürüne göre uygulamaları ve koordinasyonunu
sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Kan hizmetlerinde laboratuvar güvenliği felsefesinin yerleşmesi için; bölge kan merkezi ve bağlı hizmet
birimlerinde gerekli eğitimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulamaları gerçekleştirir.
2. Transfüzyon Merkezi Güvenlik prosedürüne göre uygulamaları ve koordinasyonunu sağlar.
3. Transfüzyon Merkezi güvenliği ile ilgili prosedür, talimat ve diğer dokümanın hazırlanmasını,
güncellenmesini, dağıtımını, revizyonunu ve muhafazasını sağlar.
4. Transfüzyon Merkezi güvenliği ile ilgili planların hazırlanması, koordinasyonu ve uygulanmasında
gerekli yerler ile irtibat sağlar.
5. Güvenlik sorunlarını belirler, iyileştirme önerileri geliştirir.
6. Uygun olmayan hizmete ilişkin önleyici ve düzeltici faaliyetleri başlatır ve koordinasyonunu sağlar.
7. Transfüzyon Merkezi güvenliği ile ilgili risk kategorilerinin belirlenmesi ve alınması gereken önlemler
konusunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile koordineli şekilde çalışır ve verilen görevleri yerine getirir.
9. Kurum içerisinde, iç ve dış müşterilerin güvenliğini tehdit eden durumları ortadan kaldırmak amacıyla
gerçekleştirilen tüm faaliyetleri destekler ve koordine eder.
10. Yeni yaklaşımlar konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir.
12. Yazışmaların kurallara ve formasyona uygunluğunu kontrol eder.
13. Hizmet birimi sorumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir.
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Transfüzyon Merkezi
BİRİM
Laboratuvar Teknikeri
GÖREV ADI
Başhekim / Transfüzyon Merkezi Hekimi
AMİR VE ÜST AMİRLER
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Transfüzyon Merkezinin işleyişinin düzenini sağlamak
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Çalıştığı birimin görevlerini kalite süreçlerine uygun olarak eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle
sorumludur.
2. Laboratuvar temizlik ve düzeninden sorumludur.
3. Kullandığı cihazların bakım ve temizliğini sağlar.
4. Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır.
5. Biyo-emniyet kurallarına uyar.
6. Bulunduğu birimin kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dosyalar.
7. Görevi ile ilgili olarak nöbet tutar.
8. Kan bankacılığı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar.
9. Bağlı olduğu birim yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
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Yoğun Bakımlar
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Hastane Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Baş Müdürü

Diğer Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin
belirlediği standartlarda hasta bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğinin
sağlanması.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1-Görev alanları/birimleri idari amirler tarafından kendisine bildirilir ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
Görevlendirildikleri görev alanları/birimleri ile ilgili görev tanım ve prosedürlere uygun olarak görev yapar.
2- İdari amirinin vereceği görevleri yerine getirir.
3-Düzenlenen eğitim ve toplantılara katılır.
4-Görev alanlarında karşılaştıkları sorunları sıralı amirlerine bildirir.
5-Görevini kurumunun kalite politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
6-Hasta bakım personelin mesai saati, çalışma listesine göre servis/ birim sorumlu hemşiresi veya idari amir tarafından
hazırlanır. Hastane Müdürü ya da kurumun uygun gördüğü amir tarafından çalışma listesi onaylanır.
7-Hasta ünitesinin düzenini sağlar (aspirasyon torbası değişimi, oksijen jak temizliği, distile su değişimi vb. )
8-Yatışı yapılan ve yatan hastaların yataklarını yapar.
9-Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder (yoğun bakım
hastasının tüm bakım ihtiyaçlarını kapsar).
10-Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanması, getirilmesi, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde
saklanmasına yardım eder (sterilizasyona götürülmesi ve sonrası takibi, malzeme ve ilaçlarının eczaneden gelişinin
sağlanması).
11-Otomasyon sisteminden talep edilen ünitenin ihtiyacı olan malzeme ve ilaçları ilgili birimlerden zamanında
temin eder yerlerine yerleştirir.
12- Pansumanda kullanılan kirli malzemeleri steril edilmesi için sterilizasyon ünitesine götürür. Malzemeleri
sayarak teslim eder. Sterilizasyon işlemi tamamlanan malzemeleri sayarak teslim alır. Tekrar kullanılması için
üniteye getirir ve doğru şekilde yerlerine yerleştirir.
13-Hastanın idrar torbasının boşaltılması ve değiştirilmesi işlemini yapar.
14-Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
15-Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur (hastaya yemeğini yedirme ve yemek
masasının temizliğini sağlama vb.)
16-Hastaların mobilizasyonuna yardım eder.
17-Hastadan alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar (kan, TDP, idrar vb.)
18-Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferini yapar.
19-Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
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Klinik Birimler
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Hastane Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Baş Müdürü

Diğer Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin
belirlediği standartlarda hasta bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğinin
sağlanması.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1-Görev alanları/birimleri idari amirler tarafından kendisine bildirilir ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
Görevlendirildikleri görev alanları/birimleri ile ilgili görev tanım ve prosedürlere uygun olarak görev yapar.
2- İdari amirinin vereceği görevleri yerine getirir.
3-Düzenlenen eğitim ve toplantılara katılır.
4-Görev alanlarında karşılaştıkları sorunları sıralı amirlerine bildirir.
5-Görevini kurumunun kalite politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
6-Hasta bakım personelin mesai saati, çalışma listesine göre servis/ birim sorumlu hemşiresi veya idari amir tarafından
hazırlanır. Hastane Müdürü ya da kurumun uygun gördüğü amir tarafından çalışma listesi onaylanır.
7- Odaların düzenini ve tertibini sağlar. Eksilen, kırılan, arıza veren cihaz, malzemeleri Servis Sorumlu Hemşiresine
bildirir.
8-Yatışı yapılan ve yatan hastaların yataklarını yapar.
9-İhtiyaç halinde hastaların kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.
10-Ameliyata giden/gidecek olan hastaların odalarında hasta başındaki O2 devresini tamamlayacak şekilde nazal
kanülü takar, ameliyat sonrası hastanın bulantı ve kusma durumunda kullanması için böbrek küvetini ulaşılabilecek
en yakın yere koyar. Yastık üzerine sekresyonların etrafa bulaşmasını önlemek için yatak koruyucu örtü sererek
hazırlar. Her hasta için yaş grubuna göre ameliyat önlüğünü ve boneyi yatak başına koyar. Hastanın genel durumuna
göre servis doktor ve/veya hemşiresinin isteğine göre hasta odasında aspiratörü vakum devresine takarak hazırlar.
11-Ameliyata giden her hastayı hemşire eşliğinde ameliyathane görevlisine teslim eder.
12-Ameliyattan çıkan her hastayı ameliyathane görevlisinden teslim alır, servis hemşiresine teslim eder.
13-Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde
saklanmasına yardım eder.
14-Otomasyon sisteminden talep edilen servisin ihtiyacı olan malzeme ve ilaçları eksikliklerini ilgili birimlerden
zamanında temin eder, yerlerine değiştirir.
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15-Yatan ve yatışı yapılacak olan hasta dosyalarının sekreterliğe ulaştırılmasını sağlar. Servisteki işleyişi
bozmayacak şekilde eksilen evraklardan hastanede çoğaltılmış bulunanları ilgili depodan getirir, çoğaltılması
gereken evrakların fotokopilerini çektirir.
16- Pansumanda kullanılan kirli malzemeleri steril edilmesi için sterilizasyon ünitesine götürür. Malzemeleri
sayarak teslim eder sterilizasyon işlemi tamamlanan malzemeleri sayarak teslim alır. Tekrar kullanılması için
servise getirir ve doğru şekilde yerlerine yerleştirir.
17-Hastaların yatak içindeki tuvalet ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için gerekli sürgü ve ördeği temin
eder ve nasıl kullanılacağını hasta/hasta yakınına anlatır. Tuvalet ihtiyacını kendisi karşılayamayan, refakatçısı
olmayan hastalara da birebir yardım eder.
18-Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.
19-Hastanın idrar torbasının boşaltılması ve değiştirilmesi işlemini yapar.
20-Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur (hastaya yemeğini yedirme ve yemek
masasının temizliğini sağlama vb.)
21- Hastaların mobilizasyonuna yardım eder.
22-Hastadan alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar (kan, TDP, idrar vb.)
23-Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferini yapar.
24-Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.
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Klinik Birimler
Hastane Temizlik Elemanı
Hastane Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Baş Müdürü

Diğer Hastane Temizlik Elemanı
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin
belirlediği standartlarda hastane temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğinin
sağlanması.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1-Görev alanları/birimleri idari amirler tarafından kendisine bildirilir ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
Görevlendirildikleri görev alanları/birimleri ile ilgili görev tanım ve prosedürlere uygun olarak görev yaparlar.
2- İdari amirinin vereceği görevleri yerine getirirler.
3-Düzenlenen eğitim ve toplantılara katılır.
4-Görev alanlarında karşılaştıkları sorunları sıralı amirlerine bildirirler.
5-Görevini kurumunun kalite politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
6-Hastane temizlik personelin mesai saati, çalışma listesine göre servis/ birim sorumlu hemşiresi veya idari amir
tarafından hazırlanır. Hastane Müdürü ya da kurumun uygun gördüğü amir tarafından çalışma listesi onaylanır.
7- Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır
bulunur.
8-Sorumlu olduğu alanın temizliğini günlük klinik temizlik planı doğrultusunda yapar ve kayıtlarının tutulmasını
sağlar.
9-Temizliği uygun ekipmanlar ile yapar (uygun renkli bezlerle ve kovalarla mavi, sarı, kırmızı, yeşil)
10-Klinik hemşire odası, bankosu ve doktor odalarının temizliğini yapar (dolap, masa, deskler, koltuk ve
sandalyeler, telefon ahizesi ile kordonu ve tuşları, elektrik düğmeleri, kapı kolları, cam ve kenarları, oda içinde
bulunan lavabolar, tedavi ve pansuman arabaları, çöplerin alınması, pnömatik ve kutularının vb. temizlenmesi).
11-Hasta odalarının temizliği (Hasta kirli çarşafların toplanması, hasta karyolası, yatağının, etajerinin, yemek
masasının, hasta panosunun, buzdolabının iç ve dış temizliği, oda içinde bulunan koltuk ve sandalyelerin, telefon
ahizesi ile kordonu ve tuşları, elektrik düğmeleri, kapı kolları, serum askıları, cam ve kenarlarının temizliği, çöplerin
toplanması ve hasta tuvalet, banyo ve lavaboların temizliği vb.)
12-Tıbbi atıklar; kırmızı renkli, üzerinde tıbbi atık yazılı poşette toplayarak ve üzerine klinik isim etiketini
yapıştırarak birimdeki tıbbi atık konteynırında biriktirir.
13- Evsel atıklar; atık depolama alanında bulunan konteynırlara boşaltır.
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14- Sorumlu oldukları alanların temizliğinde kullanılacak, malzemeyi kendilerine belirtilen gün ve saatlerde
malzeme istem formu eşliğinde malzeme deposundan alır.
15- Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen ekipman ve malzemelerin kullanım, muhafaza
ve temizliğini yapar.
16-Servislerde bulunan personel giyinme odalarının temizliğini sağlar (moplama, paspas yapma, toz alma) ve
çöplerini alır.
17- Servislerde bulunan personel tuvalet, lavabo, musluk başları, klozet kapaklarının temizliğini yapar.
18-Tuvaletlerde kullanılan malzemelerin kontrolü ve teminini sağlar (sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu vb.)
19-Servis koridorları, koridorda bulunan odaların, hasta bekleme koltuklarının ve sekreter desklerinin temizliğini
yapar.
20-Servislerde bulunan yangın panolarının temizliğini yapar.
21- Servislerde kullanılan sürgü ve ördeklerin temizliğini yapar.
22- Kirli çamaşırları gün içinde çamaşırhaneye götürür, temizlerini alır.
23- Servislerde kullanılan perdeleri servis sorumlu hemşiresinin talimatı doğrultusunda toplayarak yıkanması için
çamaşırhaneye götürür ve temizlendikten sonra yerlerine takar.
24-Hasta ve yaşlı bakım elemanının bulunmadığı durumlarda hasta transferi ve hasta yataklarının yapımını sağlar.
25- Servis sorumlu hemşiresinin ayrıca belirttiği görevlerde kendisine yardımcı olur.
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Yoğun Bakımlar
Hastane Temizlik Elemanı
Hastane Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Baş Müdürü

Diğer Hastane Temizlik Elemanı
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin
belirlediği standartlarda hastane temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğinin
sağlanması.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1-Görev alanları/birimleri idari amirler tarafından kendisine bildirilir ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
Görevlendirildikleri görev alanları/birimleri ile ilgili görev tanım ve prosedürlere uygun olarak görev yaparlar.
2- İdari amirinin vereceği görevleri yerine getirirler.
3-Düzenlenen eğitim ve toplantılara katılır.
4-Görev alanlarında karşılaştıkları sorunları sıralı amirlerine bildirirler.
5-Görevini kurumunun kalite politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
6-Hastane temizlik personelin mesai saati, çalışma listesine göre servis/ birim sorumlu hemşiresi veya idari amir
tarafından hazırlanır. Hastane Müdürü ya da kurumun uygun gördüğü amir tarafından çalışma listesi onaylanır.
7- Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır
bulunur.
8-Sorumlu olduğu alanın temizliğini günlük klinik temizlik planı doğrultusunda yapar ve kayıtlarının tutulmasını
sağlar.
9-Temizliği uygun ekipmanlar ile yapar (uygun renkli bezlerle ve kovalarla mavi, sarı, kırmızı, yeşil)
10-Yoğun Bakım hemşire odası, bankosu ve yoğun bakımda bulunan doktor odalarının temizliğini yapar (dolap,
masa, deskler, koltuk ve sandalyeler, telefon ahizesi ile kordonu ve tuşları, elektrik düğmeleri, kapı kolları, cam ve
kenarları, oda içinde bulunan lavabolar, tedavi ve pansuman arabaları, pnömatik ve kutularının temizlenmesi,
çöplerin alınması).
11-Hasta ünitelerinin temizliği (Hasta kirli çarşafların toplanması, hasta karyolası, yatağının, etejerinin, yemek
masasının, hasta ünitesi penglantların, buzdolabının iç ve dış temizliği, oda içinde bulunan koltuk ve sandalyelerin,
telefon ahizesi ile kordonu ve tuşları, elektrik düğmeleri, kapı kolları, serum askıları, cam ve kenarlarının temizliği,
çöplerin toplanması vb.)
12-Tıbbi atıkları; kırmızı renkli, üzerinde tıbbi atık yazılı poşette toplayarak ve üzerine yoğun bakım isim etiketi
yapıştırılarak birimdeki tıbbi atık konteynerında biriktirir.
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13- Evsel atıkları atık depolama alanında bulunan konteynırlara boşaltır.
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14- Sorumlu oldukları alanların temizliğinde kullanılacak malzemeyi kendilerine belirtilen gün ve saatlerde
malzeme istem formu eşliğinde temizlik malzeme deposundan alır.
15- Görev yerlerinde temizlik yapmak için kendilerine teslim edilen ekipman ve malzemelerin kullanım, muhafaza
ve temizliğini yapar.
16-Yoğun bakımlarda bulunan personel giyinme odalarının temizliğini sağlar( moplama, paspas yapma, toz alma)
ve çöplerini alır.
17- Yoğun bakımlarda bulunan personel tuvalet, lavabo, musluk başları, klozet kapaklarının temizliğini sağlar.
18-Tuvaletlerde kullanılan malzemelerin kontrolü ve teminini sağlar (sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu vb.)
19- Yoğun bakım koridorlarında bulunan odaların, hasta bekleme koltuklarının ve sekreter desklerinin temizliğini
yapar.
20- Yoğun bakımlarda bulunan yangın panolarının temizliğini yapar.
21- Yoğun bakımlarda kullanılan sürgü ve ördeklerin temizliğini yapar.
22- Kirli çamaşırları gün içinde çamaşırhaneye götürür, temizlerini alır.
23- Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan perdeleri yoğun bakım sorumlu hemşiresinin talimatı doğrultusunda
toplayarak, yıkanması için çamaşırhaneye götürür ve temizlendikten sonra yerlerine takar.
24-Hasta ve yaşlı bakım elemanının bulunmadığı durumlarda hasta transferi, hasta yataklarının yapımını sağlar.
25- Yoğun bakım sorumlu hemşiresinin ayrıca belirtiği görevlerde kendisine yardımcı olur.
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Acil Servis
Acil Servis Hemşiresi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Acil Servis Hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek
sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik girişimlerini kanıta dayalı olarak
planlar, uygular, değerlendirir.
BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra: Hemşirelik bakımı:
1. Hastanın acil servise kabulünü sağlar.
2. Hastaların monitorizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağlar. Bu
3. parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir.
4. Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını kaydeder,
5. normalden sapmaları hekime bildirir.
6. Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.
7. Yatışına karar verilen hastaları ve ameliyata alınacak hastaları kurum içi transfer prosedürüne göre naklini
gerçekleştirir.
8. Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular, trakeal
aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi bakımı verir; nazogastrik
tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; perine bakımı verir, prezervatif sonda /
üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama yapar; göğüs tüplerini ve diğer drenaj
sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı işlemleri gözlemleri ile birlikte kaydeder.
9. İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır, izler ve
10. kaydeder.
11. Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre
hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını
sağlar.
12. Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar.
13. Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alınarak uygun hemşirelik
bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapar ve kaydeder.
14. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir.
15. Pace makerli hastayı izler ve gerekli bakımı uygular.
16. Acil servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal problemlerine uygun
hemşirelik bakımı verir.
17. Acil servis İnfeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasını
sağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb).
18. Yaşamı sona eren hastayı ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar morga transferini sağlar ve yakınlarına
destek olur.
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Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılım:
1. Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir.
2. Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
3. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş
olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum
desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve
(geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği
uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon
uygular. Vakaları rapor eder.
4. Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir,
5. Sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.
6. Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini organize eder, gerekli
durumlarda transfere eşlik eder.
7. Hemşirelik Hizmetlerinin yürütülmesinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne yardımcı olmak
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Acil Servis
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Acil sorumlu hekimi, Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü

Diğer acil servis hemşireleri
Görev Amacı: Acil servise başvuran hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda
belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1. Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, hemşireleri bu konularda
bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
2. Her birim sorumlusu aynı zamanda kalite bölüm sorumlusudur ve kalite yönetim direktörü ile birlikte kalite
çalışmalarını sürdürür.
3. Servis Hemşirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup, servis uzmanlarının ve Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürünün direktifleri ile hasta tedavi bakımını en iyi şekilde yapılmasıyla ve servisteki düzen ve disiplini
sağlamakla yükümlüdürler. Serviste halledilemeyen sorunlarda başhemşirelikle görüşür, fikir alır.
4. Servis demirbaş ve tüketim malzemelerini teslim alır. Bunların muhafazasından, bakım ve onarımından ve
yerinde kullanılmasından sorumludur.
5. Servisin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzeninden sorumludur.
6. Hemşirelerin çalışma saatlerini düzenler, gerekli durumlarda izin isteğini nöbet değişikliği yapılmasını sağlar
7. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlanmasını sağlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası
izler, hasta ile ilgili numuneleri alınıp, uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar. Hastayı
ameliyata hazırlar.
8. Hastaların bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak gereğinde uygun oda ve yatak ayrımını yapar, Hasta
bakım ve servis düzeni ile ilgili tüm hemşirelik faaliyetlerini izler kayıtları tutar sorunları saptar ve gerekli
çalışmaları başlatır.
9. Hemşirelik hizmetleri ile alakalı kayıtların doğru eksiksiz zamanında tutulmasını sağlar.
10. Servis hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve
motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar, performans değerlendirilmeleri yaparak geri bildirimde bulunur,
birimiyle alakalı düzeltici-önleyici toplantılara katılır, faaliyetleri düzenler.
11. Hemşirelik uygulamasının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek,
12. Her vardiyadaki personelin görev yerinde bulunmasını sağlamak,
13. Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Acil kayıt Formuna kaydetmek ve uygulamak,
14. Kalite sistemi faaliyetlerinin bağlı biriminde sağlıklı yürütülmesini sağlar. Verimliliğin artırılması için
yönetime önerilerde bulunulur.
15. İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek, uygunsuzlukları Farmakovijilans sorumlusuna haber vermek.
16. Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izlemek, ekiple ( diyetisyen, fizyoterapist vb.) bilgi alışverişinde
bulunmak,
17. İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. Enfeksiyon belirtileri saptandığında enfeksiyon
hemşiresine bildirir.
18. Hastanın güvenli bir biçimde transferini sağlar.
19. Servis istatistiklerinin idareye düzenli verilmesini sağlar.
20. Serviste tespit edilen arızaların giderilmesini sağlar.
21. Stajyer öğrencilerin eğitiminde gözetmen rolü oynar.
22. Hasta ile ilgili vizit, kurul, konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur. Hastanın muayene ve tedavi
girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.
23. Hastaların öneri dilek ve temennilerini dinler değerlendirir hastanın eğitim ve danışmanlık ihtiyacını
belirleyerek yerine getirilmesini sağlar.
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24. Narkotik ilaçların temini, kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara
uyulmasını sağlar
25. Hastaların monitarizasyonu, EKG takibi ve yorumlaması (aritmi, fibrilasyon, extrasistol vb.), acil durumlarda
hekimle işbirliği sağlayarak temel / ileri yaşam desteğinin uygulanması ve uygun hemşirelik aktivitelerinin yerine
getirilmesini sağlamak,
26. Aspirasyon, oksijen tedavisi, kan gazı izlemi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik
uygulamalar (sonda-katater bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik
aktivitelerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
27. Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik
bakımını planlanmak, uygulamak ve değerlendirmek,
28. Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.)
hastaların izlemi ve uygun pozisyonunu sağlamak, nörolojik değerlendirmeleri yapmak,
29. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda ürün bilgilerinin kontrolünü sağlamak, komplikasyonlarını izlemek ve
alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik yaklaşımını geliştirmek
30. İstenmeyen bir olay geliştiğinde(transfüzyon reksiyonu, kesici-delici alet yaralanması, düşme, yanlış ilaç
kullanımı gibi) Kalite Yönetim birimine Olay bildirimi yapmak, düzeltici önleyici önlemler almak.
31. Serviste kullanılan ilaçlar için bir servis stoğu oluşturup, min-max seviyeleri belirlemek ve bu stoğun haftalık
takibini yapmak. Nöbetlerde ilaç düşümlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapmak.
32. Acil arabasındaki ilaç ve sarf malzemelerin günlük kontrollerini yapıp kayıt altına almak eksik malzemelerin
temini sağlamak. Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
33. Bunların dışında hemşirelik mesleğiyle alakalı işlerini yürütmede servis arkadaşlarına yardımcı olmak.
34. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.
35. Görevini kalite yönetim politikası hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
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Ameliyathane
BİRİM
Ameliyathane Depo Görevlisi
GÖREV ADI
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
AMİR VE ÜST AMİRLER
Ameliyathane Hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Depodaki mevcut malzemeleri varsa cihazların envanteri oluşturmak, güncel olmasını
sağlamak, malzemelerin otomasyon sistemi üzerinden kritik, minimum, maksimum stok seviyelerini takip
etmek, malzemelerin yerleşim planını oluşturmaktır.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1-Mesai başlangıcında depoyu açar.
2-Depodaki mevcut malzemeleri varsa cihazların envanteri oluşturur, güncel olmasını sağlar.
3-Depodaki malzemelerin yerleşim planını oluşturur. Malzemeleri bu plana göre yerleştirir.
4-Depo yerleşimi yaparken ilk giren ilk çıkar prensibine uyar.
5-Depoda bulunan malzemelerin otomasyon sistemi üzerinden kritik, minimum, maksimum stok
seviyelerini takip eder. Sistem üzerinde uyarı geldiği anda stok seviyesi altına düşen malzemelerin
teminini gerçekleştirir.
6-Depoda bulunan malzemelerin kullanım talimatlarında belirtilen şartlarda muhafazası için ısı ve
nem takibi yapar.
7-Depoda bulunan malzemelerin uygun şekilde istifini sağlar.
8-Kullanılan tehlikeli maddenin envanterini oluşturur.
9-Kullanılan tehlikeli maddelerin etiketlenmesi, ikaz ve uyaranlarının bulunmasını sağlar.
10-Depoda bulunan tehlikeli madde diğer madde ve malzemelerden ayrı, kendi orijinal kabında
muhafaza edilir.
11-Tehlikeli maddelerin açıkta kullanılması halinde maske ve eldiven takarak kullanılmasını sağlar.
12-Tehlikeli maddenin boş kutularının maddenin özelliğine göre bertaraf edilmesini sağlar.
13-Depoda bulunan yangın söndürme cihazının kullanılır ve aktif halde tutulmasını sağlar.
14-Depoda mevcut olan elektrik ve elektronik cihazlar ile elektrik tesislerinin periyodik bakım ve
onarımlarının teknik servis ve elemanlarınca yapılmasını sağlar.
15-Ameliyathane salon hemşirelerinin istediği sarf malzemelerini ameliyathane depo çalışma
talimatına uygun olarak verir.
16-Günlük olarak ameliyathane deposundan eksilen malzemeleri bilgisayardaki depo stokundan
düşer.
17-Eksilen malzemeleri istem yaparak taşınır işlem fişi ile sıhhi sarf malzeme deposundan ve diğer
depolardan temin eder.
18-Mesai bitiminde depo anahtarını nöbetçi hemşireye teslim eder.
19-İzin dönemlerinde depodaki malzemeleri sayarak ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim eder
ve izin sonunda sayarak teslim alır.
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Ameliyathane
BİRİM
Ameliyathane Hemşiresi
GÖREV ADI
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer ameliyat hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Ameliyathaneye gelen hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında tüm önlemleri alarak
operasyonun amaçlanan şekilde gerçekleşmesini sağlamak

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.

Sorunlar, gereksinimler ve çalışmalara ilişkin sorumlu hemşiresine gerektiğinde bilgi verir, danışır.
Sağlık Bakım Hizmetlerine yönelik kayıtları tutar.
Yeni başlayan çalışanların uyumunda sorumlu hemşireye yardım eder.
Hizmet içi eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde
bulunur.
5. Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı (kontaminasyon) önlemek için gerekli
önlemleri alır.
6. Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular.
7. Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili hazırlık
yapar.
8. Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır.
9. Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril gömlek ve eldiven
Giymesine yardımcı olur.
10. İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını sağlar.
11. Hastanın steril örtülmesine yardım eder.
12. Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan malzemeyi
Önceden belirleyerek verir.
13.Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak kullanıma
hazır hale getirir.
14. Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak dolaşan hemşireye güvenli bir biçimde teslim eder.
15. Cerrahi işlem öncesi, sırası ve sonrası ameliyatta sayımı yapılacak gaz kompres, tampon, uzun tampon, iğne,
cerrahi alet gibi malzemeleri sirküle hemşire ile birlikte emin olunca ya kadarsa yar ve ilgili forma kaydeder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dolaşan (Sirküle)Hemşire
Ameliyathanedeki hastanın hemşirelik bakımından sorumludur.
Vakaları ve yapılacak işlem tipini gözden geçirir.
Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyaçlarını sağlar.
Ameliyat odasının nemini ve ısısını kontrol eder. Gerekli düzenlemeleri sorumlu hemşireye bildirir.
Hastanın ameliyat masasına taşınmasını, yerleşmesini sağlar ve hastanın endişesini azaltmak için psikolojik
destek sağlar, mahremiyetini korur.
Cerrahi doku örneklerini (spesmen)uygun şekilde hazırlar etiketler, kayıt eder ya da kayıt edilmesi için
sekreterliğe teslim eder ve laboratuvara gönderilmesini sağlar.
Cerrahi işlem öncesi, sırası ve sonrası ameliyatta sayımı yapılacak gaz kompres, tampon, uzun tampon, iğne,
cerrahi alet gibi malzemeleri steril hemşire ile birlikte emin oluncaya kadar sayar ve kaydeder, imzalar.
Hasta kayıtlarını kontrol eder ve günlük kayıtları bir araya getirir. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu’ nu
ameliyat ekibine ameliyat kesisinden önce ve hasta ameliyattan çıkmadan önce okur ve formu doldurup
imzalar.
Hastanın işlem sonrası güvenli bir biçimde sedyeye alınmasını sağlar ünite /klinik /post-op hemşiresine yazılı
ve sözlü şekilde teslim edilmesini sağlar.
Ameliyat odası kayıtlarını tamamlar ve ameliyat odasının sonraki vaka için hazırlanmasını sağlar
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1. Ameliyat sırasında steril alan içinde görev alır.
1. Ameliyathanenin temizlik kontrolleri ve cerrahi girişimlere uygun olarak ameliyat salonunun hazırlığını yapar.
Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı (kontaminasyon) önlemek için gerekli
önlemleri alır.
2. Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular.
3. Steril teknikleri uygular ve gözlemler.
4. Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Ekibin diğer üyelerin insteril gömlek ve eldiven
giymesine yardımcı olur.
5. Ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve sonrasında sayımı yapılacak gaz kompres, tampon, uzun tampon
Cerrahi, fındık tampon, iğne, cerrahi alet gibi malzemeleri sirküle hemşire ile sayar, ilgili forma kaydeder,
imzalar.
6. Ameliyat sırasında kullanılacak malzemeyi ve steril aletleri hazırlar, en kolay alınacak şekilde düzenler ve
işlemin özelliğine göre önceden belirleyerek cerraha verir.
7. Ameliyat için gerekli olan malzemeyi vaka boyunca koordineli olarak verir. Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç
duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir.
8. Hastanın üzerine steril cerrahi örtüleri örtmedeki yardımcı olur.
9. Ameliyat bittiğinde alet ve spançları sirküle hemşire ile birlikte sayar.
10. Ameliyat sonrası kirli tüm aletleri sterilizasyon için uygun şekilde ayırır ve sterilizasyon ünitesine gönderir.
11. Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini hasta güvenliğine uygun şekilde tanımlayarak dolaşan hemşireye
güvenli bir biçimde teslim eder.
12. Ameliyat odasının temizliği, sterilizasyonu ve odanın sonraki vakaya hazırlanmasını sağlar.
13. Araç-gereç ve aletlerin bakım ve korunmasını sağlar ve bozuk, fonksiyon görmeyen alet ve malzemeleri
ameliyathane sorumlu hemşiresine bildirir.
15. Bir gün önceden ertesi günün ameliyat listelerini ve işlem tiplerini gözden geçirerek alet ve malzeme ile ilgili
hazırlıkları yapar.
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Ameliyathane

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Ameliyathane
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Ameliyathaneye gelen hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında tüm önlemleri alarak
operasyonun amaçlanan şekilde gerçekleşmesini sağlamak
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
1.Genel Sekreterlik ve Hastane Yönetimi tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere
uyumu sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki hemşire, hasta/hasta yakınlarına açıklar ve benimsetir.
Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler alır.
2.Kurumun hemşirelik hizmetleri ile koordine çalışır ve hizmetin günün koşullarına göre geliştirilmesini
sağlar.
3.Ameliyathane için gerekli hemşire sayısı ve niteliğini belirler, bilgi verir.
4.Hemşirelerin çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaya sunar.
5.Ünitenin hemşirelik hizmetleri, gereksinimleri ve sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunur.
6.Hemşirelerinin terfi, yer değiştirme ve disiplin gibi özlük işleri ile ilgili konularda Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürüne önerilerde bulunur.
7.Dolaşan ve steril hemşireleri belirleyerek günlük çalışma listelerini hazırlar. Yemek ve dinlenme
aralarını düzenler, listeler ve kaydeder.
8.Gerekli araç-gereci temin eder. Uygun koşullarda korunmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
9.Her ameliyat için gerekli olan malzemelerin önceden hazırlanmasını sağlar.
10.Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test edilmesini sağlar.
İlgili birimlere geri bildirimde bulunur.
11. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtların tutulmasını ve formların düzenli kullanımını ve
muhafazasını sağlar.
12.Ameliyat sonrası Ameliyatta Sayımı Yapılacak Malzeme Formunu kontrol eder/ edilmesini ve
belgelerin arşivlenmesini sağlar.
13. Ameliyat sonrası çıkan kirli malzemelerin yıkanmasını, sayılmasını, listeye uygun şekilde
hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
14.Ameliyathanede kullanılan cerrahi setlerin standart listelerinin oluşturulmasını ve güncelliğini sağlar.
15. Ameliyathanenin genel olarak günlük, ameliyat odalarının ise vaka aralarında temizliğinin yapılmasını
sağlar.
16.Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve sterilizasyon bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol
önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
17.Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini sağlama amacıyla ilgili
birimlerle bağlantı kurar. Kalibrasyonların takibini yapar.
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18.Ayaktan veya yatan hastanın ameliyathaneye kabulünü sağlar, mahremiyetine özen gösterir ve
ameliyathanede bulunduğu süre içerisinde gerekli bakımı almasını sağlar.
19.Hastanın ameliyat öncesi gerek duyduğu destek ve yardımı almasını, gerekirse yalnız kalmamasını
sağlar.
20.Hastanın ilgili bölüme güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar, hastaya refakat ederek servis hemşiresine
sözlü ve yazılı olarak teslim edilmesini sağlar.
21. Adli vakalarda kurum politikasına uygun hareket edilmesini sağlar.
22. Bölümdeki hemşirelerin mesleki gelişimlerinde rehberlik ve danışmanlık yapar.
23.Bölümdeki hemşirelerin mesleki gelişimlerinde rehberlik ve danışmanlık yapar.
24. Bölüme yeni başlayan hemşirelerin uyum eğitimi yoluyla işe alıştırılmasını sağlar.
25.Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur,
hizmet içi eğitimlere katılmasını sağlar.
26. Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamı sağlar.
27.Mesleki ilerleme ve gelişim için Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünce uygun görülen eğitim etkinlikleri
ve toplantılara katılır, diğer kurum ve ameliyathane sorumlu hemşireleri ile mesleki ilişkilerini geliştirir.
28.Belirlenen aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, istatistiklerin tutulmasını sağlar.
29. Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygular/uygulanmasını sağlar.
30.Ameliyathanede oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir.
31. Ameliyathanenin temizlik, aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlerine ilişkin ilgili
birimlerle işbirliği yapar.
32. İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekâlet edecek kişiyi önerir. Tüm uygulama ve işlemlerin etik
kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar.
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Ameliyathane

Anestezi Hizmetleri Sorumlu Teknisyeni
Anestezi Hizmetleri Sorumlu Hekimi, Başhekim Yardımcı
Diğer Anestezi Teknisyenleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Anestezi hizmetlerinin hasta ve çalışan güvenliği kriterlerine uygun olarak sunulmasını
sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Ameliyatlarda kullanılan anestezi sarf ve diğer malzemelerin takibini yapar. Haftalık istemlerini
düzenler.
2.Kullanılan sarf ve ilaçların kullanım minimum, kritik, maksimum stok seviyelerini ve miatlarını kontrol
eder.
3. Anestezide kullanılan bütün gereçlerin temizliği ve sterilizasyonunu takip eder.
4.Anestezi cihazında monitör, merkezi gaz sistemi vb. gereçlerin takibini yapar. Lüzumu halinde Arıza
Bildirim Formu doldurarak Teknik Servise bildirir.
5.Çalışanlar arasındaki organizasyonu sağlar.
6.Ortamın Isı ve Nem Ölçümlerinin yapılmasını ve kaydedilmesini sağlamak.
7.Bölümünde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF( Düzeltici Önleyici Faaliyet) başlatmak
8.Kullandığı tıbbi cihazların kalibrasyonlarını takip eder.
9.Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak çalışanların eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur,
hizmet içi eğitimlere katılmasını sağlar
10.Mesleki ilerleme ve gelişim için Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünce uygun görülen eğitim etkinlikleri
ve toplantılara katılır, diğer kurum ve ameliyathane sorumlu hemşireleri ile mesleki ilişkilerini geliştirir.
11.Belirlenen aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, istatistiklerin tutulmasını sağlar.
12.Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygular/uygulanmasını sağlar.
13.Birim çalışanları ile ilgili oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere
bildirir.
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Ameliyathane
Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni Sorumlusu, Başhekim Yardımcısı
Diğer Anestezi Teknisyenleri

GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kendisine bir gün önceden verilecek ameliyat listelerine göre vakaların niteliklerini ve ameliyat

sürelerini göz önüne alarak günlük ameliyathane çalışma listelerini düzenler. Ameliyat olacak hastaların ameliyata
hazırlanması için gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasını ve bu hastaların premedikasyonunu sağlar.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
2. Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin
doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
3. Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
4. Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme
ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
5. Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
6. Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında
anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
7. Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
8. Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
9. Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine
yardımcı olur.
10. Anestezi cihazını ve ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder. Oksijen, azot peroksit
pompalarının dolu olup olmadığına bakar.
11. Gerekli durumlarda ameliyathane ve servislerdeki hastaların entübasyonunu yapar.
12. Anestezi uzmanı bulunmayan yerlerde anestezi teknisyeni, ameliyat olacak hastaları en az bir gün önce
görür. Dosyaları inceler. Anestezi ve ameliyat yönünden noksan olan tetkikleri tamamlattırır. Her hangi bir
zorlukla karşılaşırsa operatöre haber verir.
13. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür
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Arşiv
Arşiv Memuru

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı, İdari ve Mali
Hizmetler Müdürü
Arşiv Biriminin Diğer Personeli
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Hastaneye müracaat eden hastaların tedavi süreçlerine ilişkin düzenlenen ve kullanılan
tüm tıbbi dokümanları (hasta dosyaları, protokol defterleri, filmler, tedavi defterleri vb.) Yataklı Tedavi
Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi ile Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
doğrultusunda düzenlemek, muhafaza etmek ve ihtiyaç halinde kullanıma sunmak; birimler ve amiriyle
koordineli çalışarak arşiv hizmetini yürütmek.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.Faturalama işlemi tamamlanıp arşive gelmiş hasta dosyalarını inceler; tespit ettiği eksik varsa tamamlatır
ve teslim alır.
2.Teslim aldığı dosyaların bilgisayar ortamında arşiv modülüne kaydını yapar.
3.Kayıtları yapılmış hasta dosyalarını ilgili mevzuata uygun şekilde yerleştirir.
4.Arşivin genel temizlik ve düzeninden sorumludur. Arşiv yerleşim planını hazırlar. Yerleşimi buna uygun
yapar.
5.Arşivden dosya talebi olduğunda ilgili hekim onayı ile dosyayı imza karşılığı teslim eder. İade edilen
dosyaları imza karşılığı teslim alır.
6. Adli vaka dosyalarını ilgili mevzuat gereği kilit altında muhafaza eder.
7.Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
8. Ortamın Isı ve Nem Ölçümlerinin yapılmasını ve kaydedilmesini sağlamak.
9. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar.
10. Sağlık istatistikçisine bağlı olarak 66. maddeye göre arşivleme yapılan kurumlarda ilk müracaat eden hastaların
arşiv defterine kaydını yaparak polikliniğe gidecek muayene fiş veya dosyasını hazırlar ve her dosya üzerine arşiv
defterindeki kayıt numarasını işler.
11. İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde
yerleştirir.
12. Yardımcı kayıtları (çeşitli endeks tipleri) geliştirir ve istatistikle ilgili bir görevli yoksa istatistik yapar ve bunları
uluslararası hastalıkları tasnifine göre hastalık ve ameliyat kod numaraları konulmuş dosyalara yerleştirir.
13.Tabiplerin inceleme, araştırma, makale, test, istatistik ve rapor hazırlamak gibi ilmi çalışmalarında ve günlük
arşiv araştırmalarında kendilerine yardımcı olur.
14.Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez.
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Başhekim
BİRİM
Başhekim
GÖREV ADI
Genel Sekreterlik
AMİR VE ÜST AMİRLER
Başhekim Yardımcısı
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kuruluşun tüm hizmet ve işlemlerinin, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile Bakanlık

emirlerine uygun olarak yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği hükümlerinde belirtilen yetki ve sorumluluklar
dâhilinde en iyi şekilde yapılmasını sağlamak

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler:
1. Kurumun tıbbi, idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Bu
hizmetlerin yapılmasını izler, en az haftada bir defa denetler.
2. Kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden
ekonomi sağlanması ile hizmeti olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli tedbirleri alır. Bu
yönetmelikte belirtilen yetkilerini gerektiğinde yardımcılarına ve diğer kademelere devredebilir.
3. Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, resmi emirler hükümlerine uyarak iş görür, kuruma ait bütün işlerde
muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercidir. Bakanlıkla ve Valilikle yapacağı yazışmaları bağlı
bulunduğu sağlık müdürlüğü kanalı ile yapar.
4. Kurumun bütün personelinin görev ve hizmetle ilgili hallerde doğrudan doğruya amiridir.
5. Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen çalışma saatlerinde bütün personelin görevleri
başında bulunmalarını, belirli saatte görevlerine başlamalarını yakından izler, bunun için de çalışma
saatinin başlangıç ve bitiminde olmak üzere iki defa devam cetvelini imza ettirerek düzenli devamlarını
sağlar ve kontrol eder.
6. Her sabah nöbet defterini inceler ve yazılan hususlar hakkında görüşlerini bildirir ve gerekli emirleri verir.
Çalışma saatleri içinde görev başında bulunmayanlara ve devamsızlığı görülenlere veya bu yönetmelik
hükümlerine aykırı harekette bulunanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapar.
7. Her gün en geç uzmanların geldiği saatte kurumda bulunur ve görevlerini tam olarak bitirmiş ise uzmanlarla
birlikte ayrılabilir. Ancak görev dolayısıyla lüzumunda çalışma saatleri içinde de kurumdan ayrılabilir.
Günlük çalışma saatleri içindeki ayrılışlarında yardımcısını, yoksa nöbetçi tabibi vekil bırakır. İzin veya
hastalık gibi nedenlerle ayrılışlarında kurumda bulunan yardımcısı veya uzman tabiplerden biri (Kendisinin
önerisi ile) vekâlet eder. Herhangi bir nedenle daimi ayrılışında yerine Bakanlıkça bir başkası tayin edilip
göreve başlayıncaya kadar baştabiplik görevi sağlık müdürünün teklifi, o yerin en büyük idare amirinin
onayı ile tayin edilecek bir tabip tarafından görülür.
8. Gerekli gördüğü hallerde uzmanları ve diğer yetkilileri toplantıya davet ederek kurumun çeşitli konuları
hakkında istişarelerde bulunur.
9. Hastaların tıbbi müşahede ve muayenelerine, teşhis ve tedavilerine kendilerine gösterilen ihtimam ve ilgiye
dikkat ve nezaret eder.
10. Kurumda çalışan bütün personelin hastalar ve iş sahiplerine karşı fena davranışlarda bulunmalarını önler.
Bütün personelin, hastaların moralini bozacak söz ve hareketlerine, hastalar ve yakınları yanında teşhis
tedavi konularında tartışma ve tenkitte bulunmalarına engel olur. Ayrıca kurumda düzen ve disiplini
sağlamak üzere gerekli gördüğü tedbiri alır.
11. Hastaların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratuvar muayenelerinden geçirilmeleri hususunu izler ve
denetler.
12. İdare, ambar, depo, eczane, laboratuvar vesaire yerlerin hesap ve ayniyata ait kayıtlarını, idareye ait evrak
ve dosyaların görevliler tarafından usulüne göre ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
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13. Kurum ve bölümlerinde bulunan bütün fenni alet ve cihazlarla ecza ve laboratuvar malzemesinin, eşya,
mefruşat ve demirbaşların kayıtlarını muntazaman ve Ayniyat Talimatnamesi ve bu yönetmelik
hükümlerine uygun bir şekilde tespit ve tescil ettirerek icabına göre saklama veya kullanılmalarını sağlar.
14. Tabipler tarafından bu yönetmelik çerçevesinde hastalara verilmek üzere vizitede tabelaya yazılan ilaç,
yiyecek ve içeceklerin tıbbi yönden iyi bir şekilde hazırlanmasından sorumludur.
15. Kurumun bütün bölümleriyle, tesisat, cihaz ve malzemesini belirsiz zamanlarda ve sık sık kontrol eder.
Bunlarda düzen, güvenlik, temizlik hususlarında rastladığı kusur ve noksanlara sebep olanlarla, bunları
düzeltmeyenler hakkında gerekli işlemi yapar.
16. Kurum eşya ve malzemesinden bozulanların mevzuata uygun olarak onarımını sağlar. Kurumun bina ve
bölümlerinde büyük onarım, değiştirme ve düzeltilmesi gereken kısımlarla, yapılacak inşaat hakkındaki fikir
ve mütalaalarını plan ve keşifleriyle birlikte her sene bütçe hazırlanmadan evvel Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına bildirir.
17. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı düşmemek şartıyla hizmetlerde sürat kolaylık ve ekonomi sağlayacak
tedbirleri alır ve yöntemleri geliştirir. Bunlar da ilgililer tarafından aynen uygulanır. Daha evvel merciinden
izin alınması gereken hallerde emirlerin tebliğinden önce bu iznin alınmasını sağlar.
18. Acil vakalarda, görevli uzman bulunmadığı takdirde, diğer bir resmi kurumun aynı dal uzmanını; bunun da
bulunmadığı hallerde ilgili serbest uzmanları kuruma davet edebilir. Resmi tabipler bu gibi davetlere gelmek
zorundadırlar. Serbest tabipler hayati tehlike bulunduğu bildirildiği halde gelmezlerse, durumu savcılığa
bildirerek acele tedbir alınmasını ister. Davet edilen serbest tabiplerin ücretleri madde 64 deki esaslara göre
ödenir.
19. Aynı dalda birden fazla klinik bulunan kurumlarda boş yataklara hastaların ne şekilde yatırılacağı hususunda
hastane uzmanlarının fikrini alarak bir prensip tespit eder.
20. Baştabip veya görevlendireceği yardımcısı, tabiplerin veya sağlık kurulunun düzenlendiği raporların
usulüne uygun olduğunu, okunaklı bir şekilde yazıldığını, herhangi bir yanlışlık olmadığını kontrol edip,
varsa düzeltilerek tasdik eder. Bu raporlarda sevk usulüne ve fenne uygunsuzluk gördüğü takdirde dikkatini
çekmek suretiyle ilgiliye veya kurula iade eder. Tek tabip raporlarında hastayı, varsa aynı dalda başka bir
uzmana havale edebilir.
21. Baştabip varsa yardımcılarından birini, gerekirse bir kaçını yoksa uzmanlardan bir veya birkaçını personel
için daire tabipliği yapmak üzere görevlendirir.
22. Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde sağlık ocağı tabipleri ve personelin hizmet içi eğitim
programlarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.
23. Baştabip, başhemşire ve hastane müdürünün görüşünü almak suretiyle hemşire, ebe ve yardımcı hizmetler
sınıfı personelin, eğitim hastanelerinde ise tababet uzmanlık tüzüğü hükümlerine uygun olarak uzmanlık
eğitimi görenlerin görev yerlerini belirler bu hususta kendisine yapılan önerileri değerlendirerek karara
bağlar.
24. Personelin hizmetin gereğine göre yıllık izinlerini yılın ilk ayında düzenler. Diğer yataklı tedavi kurumları
ile kilit personel için işbirliği yapar.
25. Kalite Yönetim Sisteminin gelişmesi için tüm çalışanlara liderlik yapmak.
26. Kalite Yönetim Sistemindeki dökümanların onaylanması.
27. Açılan Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim Temsilcisi ile birlikte veya
ayrı olarak nihai karar vermek.
28. Personel tarafından yapılan önerileri değerlendirmek.
29. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına ve Kalite Yönlendirme Toplantılarına katılmak.
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Yönetim
BİRİM
Başhekim Yardımcısı
GÖREV ADI
Başhekim
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer başhekim yardımcısı
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle
yükümlü ve başhekime karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde
başhekime yardımcı olur.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Baştabip yardımcısı her hususta baştabibe yardım eder ve ona karşı sorumludur.
2. Baştabibin hizmetle ilgili konularda vereceği emirleri yerine getirir.
3. Güvenlik hizmeti ve taşeron firmalarının denetimi,
4. Satın alma Komisyon Başkanlığı,
5. Sivil Savunmanın çalışması, denetimi ve sorumluluğu,
6. Adli Sicil Evrak işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
7. Hasta Hakları Birim Sorumluluğu,
8. Teknik İşlemler ve Onarımların takibi, denetim ve sorumluluğu.
9. Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.
10. Kendine bağlı bölümlerde çıkan uygunsuzluklarda ve hasta şikayetlerinde gerekli Düzeltici ve
Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak.
11. Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim
Temsilcisi ile birlikte veya ayrı olarak nihai karar vermek.
12. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak.
13. Bölüm hedeflerinin belirlenip izlenmesini ve kalite bölümüne bildirilmesini sağlar.
14. Kendi sorumluluğunda olan bölümlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanmasını
destekler.
15. Kalite Geliştirme Ekibi ve diğer komitelerin bölümüyle ilgili çalışmalarını koordine eder.
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Hastane Başmüdürlüğü
Hastane Başmüdürü
Başhekim

Müdür ya da müdür yardımcısı
Görev Amacı: İdari, teknik, destek, mali ve sağlık hizmetlerinin istenen kalitede, zamanında ve aksamadan, en
etkin şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve
denetlemek.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1) İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer
birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini
sağlamak.
2) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli
miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
3) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, çalışma yerlerini aldıkları
eğitimler doğrultusunda planlamak.
4) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım onarım ve
kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat,
bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları
denetlemek.
5) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda
kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep
edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.
6) Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
7) Poliklinik hizmetlerinin işleyişini planlamak, düzenlemek.
8) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde
yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
9) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak
yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların Dekanlığa zamanında ve doğru olarak
bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.
10) Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini
sağlamak.
11) Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak Dekanlık onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve
işlemlerini yürütmek.
12) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin
stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli
olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
13) Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
14) Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
15) Üst amir tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BİLGİ İŞLEM PERSONELİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 22

Yayın Tarihi
07.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

BİGİ İŞLEM
BİRİM
Bilgi İşlem Personeli
GÖREV ADI
Bilgi işlem sorumlusu, idari ve mali müdür
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer bilgi işlem çalışanı
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Hastanenin Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Genel Sekreterlik ve diğer bağlı
kurum ve kuruluşlar arası bilgi akışını sorunsuz sağlamak. Hastaların tüm kimlik ve tıbbi bilgilerinin,
raporlarının kaydedilip yedeklenmesini sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Sistemde oluşabilecek arızalara anında müdahale edip, gerekirse ilgili diğer teknik personeli yardıma
çağırır.
2. Hastanenin malı olan her türlü lisanslı yazılım, donanım gereçleri ve araçları merkezde muhafaza eder.
Başkası tarafından kullanılmasına ve kopya edilmesine müsaade etmez. Yeni bir sisteme ihtiyaç
duyulduğunda hizmet alımı için şartname hazırlar.
3. Bilgi İşlem Merkezine, bu merkezde görevli personelden başkasının girip/çıkmasına, sisteme müdahale
etmesine müsaade etmez.
4. Hastanenin gizli bilgilerini gizlilik prensibine uygun yürütür.
5. Bilgi işlem merkezi personeli belirlenen aralıklarla, sorumlu baştabip yardımcısı ve sorumlu müdür
yardımcısı eşliğinde toplantı yapar.
6. Hastane bilgisayarlarının donanım eksikliklerini yerinde tespit edip, en kısa zamanda teminini sağlar.
7. Hastane bilgisayarlarının envanterini çıkarır ve takibinden sorumludur.
8. Hastanenin Web sayfasını günlük güncelleyip, hastane adına yayınlanması gereken verileri günlük
yayınlar.
9. Hastanemizde bilgisayar otomasyon sisteminin yaygınlaştırılması çerçevesinde düzenli veri girilmesini
sağlamak amacıyla, bilgisayar ve hastane programını yeni kullanmaya başlayan personele eğitim verir.
10. Bilgi İşlem Merkezindeki bilgilerin yedeklenmesinin takibinden sorumludur.
11. Birimindeki Hizmet Kalite Standartlarının tamamlanmasını sağlar.
12. Kullanıcı yetkilerini belirler, kayıt altına alır.
13. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
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Diyabet Eğitim Birimi
BİRİM
Diyabet Eğitim Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diyabet Eğitim Hemşiresi
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Diyabetli bireye planlanan bakım ve tedaviyi uygulamak ve eğitim vermek.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
2. Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri
Hasta Tanılama Formuna kaydeder, ilgili hemşireye bilgi verir.
3. Hekim veya hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarını geliştirdiği Diyabet
İzlem ve Eğitim Formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını belirler. Bakımın
planlanmasını ve uygulanmasını organize eder.
4. Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, bireyi yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada destekler ve
gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi kendini yönetimine destek olur.
5. Kabul edilmiş protokoller ve reçete edilen seçenekler çerçevesinde tedaviyi yönlendirir.
6. Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve ailesine
gerekli eğitimleri verir.
7. Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır.
8. Diyabet ile ilgili her düzeyde eğitim programı geliştirilmesinde rol alır.
9. Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda bilgilendirir.
10. Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, değerlendirir
ve kaydeder.
11. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini belirler,
önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. Eğitim programının içeriğini hazırlar ve eğitim
materyali geliştirir.
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Diyaliz Ünitesi
BİRİM
Diyaliz Hemşiresi
GÖREV ADI
Diyaliz Birimi Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diyaliz Hemşiresi
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Diyalizin işleyişini düzenlemek
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;
1. Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını destekler. Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize
giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve diyaliz merkezi hakkında bilgi verir. Diyalizin
komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir.
2. Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale eder.
3. Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriş yolunu değerlendirir.
4. Hasta ve yakınlarını diyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir.
5. Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir.
6. Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder.
7. Diyaliz giriş yerinin bakımını yapar.
8. Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlar.
9. Arteriovenöz fistül girişimini yapar.
10. Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz işlemi, diyaliz süresi ve fistül bakımı gibi konularda gerekli eğitimi verir.
11. Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına ilişkin eğitim verir (banyo, beslenme, fistül bakımı, sıvı
alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği).

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DİYETİSYEN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 25

Yayın Tarihi
07.12.2020

BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER
GÖREV DEVRİ

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/2

Mutfak
Diyetisyen
Başhekim, Başmüdür

Diğer diyetisyen
Görev Amacı: Poliklinik hastalarına, doktorun belirttiği ilkelere ve hastanın sosyo - ekonomik durumuna göre rejim
düzenler, yazılı ve sözlü olarak hasta ve yakınlarına rejim hakkında bilgi verir, beslenme ile ilgili poliklinik
kayıtlarını tutar.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.

Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlamak.

2.

Ambarın düzenli, stokların usule uygun olup olmadığını kontrol etmek. Bu hususta gerekli temel ilkeleri
saptayarak en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak.

3.

Normal yemek alan hastalarla personel için, mevsimlik yemek listelerini idarenin uygun gördüğü bir komite ile
beraber düzenlemek.

4.

Kuruma satın alınacak beslenme ile ilgili maddelerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasında bulunmak.

5.

Planlanan yemek listeleri ve yönetmelik eki istihkak cetvellerine göre tüketim maddeleri günlük tabelalarını
hazırlamak.

6.

Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun,
lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlamak ve dağıtımını kontrol etmek.

7.

Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlamak ve denetlemek.

8.

Yemek tarifelerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına uygun düzeltmeler yaptırmak.

9.

Mutfak personelini seçmek ve idarenin onayına sunmak.

10. Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptamak ve sağlanması için İdari ve Mali işler Müdürüne

bildirmek.
11. Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde

getirilmesini sağlamak. Servis ofislerinin yemek dağıtımı, bulaşık yıkanması, hasta kahvaltı ve yiyeceklerinin
muhafazası ve sair hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için gerekli tedbirleri aldırtmak.
12. Beslenme ile ilgili fiyatları, maliyet kontrollerini ve istatistikleri yapmak ve gerekli kayıtları tutmak.
13. Personel yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern

usullerle temizlenmesini sağlamak.
14. Personelden özel diyet alanların listelerini hazırlamak ve onları bu konuda eğitmek.
15. Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitim programını İdari ve Mali işler Müdürü ile birlikte planlayarak

yaptırmak.
16. Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılmak.
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17. Hekimin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği tertip etmek. Hasta ile mülakat yaparak istek ve
alışkanlıkları ile hastane olanaklarını göz önünde tutmak suretiyle gıda ve yemek çeşit planlanmasını yapmak.
Rejim yemeği tabelalarını hazırlatmak.
18. Rejim yemeği hazırlanma ve pişirme esasları hakkında ilgililere direktif vermek. Rejim yemeği mutfağının

çalışmalarını ve diyet hazırlanma hususlarını düzene koymak ve kontrol etmek.
19. Rejim yemeği tepsilerini kontrol etmek. Rejim yemeklerinin cins, miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık-soğukluk

vs. Bakımından hastalara önerilen ve tertip edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığını, dağıtılmadan evvel
görür ve düzenli dağıtım yapılması için gerekli tedbirleri aldırmak.
20. Yatan hastaları muntazam dolaşarak bunların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit

etmek. Yemek listelerinin yapımında bu istekleri dikkate almak. Normal veya rejim yemeği yiyen hastaların
hekimin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle mümkün olduğu kadar değişik yemek yemeklerini
sağlamak.
21. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol etmek. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitim ve artıkların

miktarını saptayarak her gün tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse hekime bilgi vermek.
22. Günlük istihkak cetvellerinde gösterilen miktarlar üzerinde çıkarılan yemeklerden artan ve dökülenler olduğu

takdirde bunların yapımında bir kişi için hesaplanan gıda maddelerinin miktarını, İdarenin onayını almak
suretiyle daha aşağı miktarlara indirerek ekonomi sağlamak.
23. Hastaneden ayrılan hastalara önerilen yemek rejimi şeklini evlerinde uygulamaları için fikir vermek, örnek

listeler hazırlayarak hastayı rejimi hususunda eğitmek.
24. Servis mutfaklarının hijyen standartlarına uygun olarak işlemesini sağlamak.
25. Çeşitli hastalıklarda verilmesi gerekli rejimler konusunda hekimlerle birlikte araştırma yapmak.
26. Poliklinik Hastalarına Hekimin Belirttiği İlkelere Ve Hastanın Sosyo - Ekonomik Durumuna Göre rejim

düzenlemek.
27. Yazılı ve sözlü olarak hasta ve yakınlarına rejim hakkında bilgi vermek.
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Doğumhane
BİRİM
Doğum Salonu Sorumlu Ebesi
GÖREV ADI
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Ebeler
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Bu kanunun amacı, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, ebelik mesleği ve hizmetlerinin
çağdaş ölçütlere uygun şekilde düzenlenmesidir.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, Ebeleri bu konularda
bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur.
2. Her birim sorumlusu aynı zamanda kalite bölüm sorumlusudur ve kalite yönetim direktörü ile birlikte kalite
çalışmalarını sürdürür.
3. Doğum Salonunun hizmette birinci derecede amiri olup, servis uzmanlarının ve Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürünün direktifleri ile hasta tedavi bakımını en iyi şekilde yapılmasıyla ve servisteki düzen ve disiplini
sağlamakla yükümlüdürler. Serviste halledilemeyen sorunlarda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile görüşür,
fikir alır.
4. Servis demirbaş ve tüketim malzemelerini teslim alır. Bunların muhafazasından, bakım ve onarımından ve
yerinde kullanılmasından sorumludur.
5. Servisin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzeninden sorumludur.
6. Hemşirelerin çalışma saatlerini düzenler, gerekli durumlarda izin isteğini nöbet değişikliği yapılmasını sağlar
7. Gebenin Kliniğe kabulünü yapar yatağına yerleştirilmesine yardım eder, ordera göre gerekli cihaz ve ekipman
desteğini sağlayarak tedavisini yapar.
8. Gebeyi fiziki muayene için masaya alarak değerlendirir. Müdahale gerekiyorsa doktora haber verir
9. Hastanın hikayesinde ve yapılan tetkik sonuçlarında Anti HCV ,Anti HIV, HBsAg,,WDRL ve Rh
uygunsuzluğu varsa kırmızı kalemle gözlem kağıdına not düşer.
10. Yatan hastanın normal doğum eyleminde doktorun tabelasına yazdığı tedaviyi uygular.
11. Doğum eylemi başlamışsa doğumu yaptırır, uygun olmayan durumda doktora haber verir.
12. Doktorun sezaryen karar verdiği hasta için ameliyathaneye haber verir, hastayı sezaryana hazırlar. Personel
eşliğinde ameliyathaneye teslim edilmesini sağlar. Hasta yatağının hazırlanması için kadın doğum servisine
haber verir.
13. Doğum eylemi sonunda Hastayı ameliyathane/servis çalışanlarına teslim eder.
14. Hamileliği sonlandırılacak hastanın yatış işlemlerinden sonra ordera göre tedavisini yapar.
15. Kanamalı hastalarda kanama takibi yapar, Gerekli durumda doktora haber verir. Doktorun uygun gördüğü
tedaviyi uygular. Müdahale gerekiyorsa hastayı müdahaleye hazırlar.
16. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlanmasını sağlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası
izler, hasta ile ilgili numuneleri alınıp, uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar. Hastayı
ameliyata hazırlar.
17. Hemşirelik hizmetleri ile alakalı kayıtların doğru eksiksiz zamanında tutulmasını ve hasta dosyasında muhafaza
edilmesini sağlar.
18. Servis hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve
motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar, performans değerlendirilmeleri yaparak geri bildirimde bulunur,
birimiyle alakalı düzeltici-önleyici toplantılara katılır, faaliyetleri düzenler.
19. Bakım sonuçlarını değerlendirerek gerektiğinde yeni gereksinim ve sorunlara yönelik bakım planını gözden
geçirmek ve yeniden düzenlemek,
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20. Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydetmek ve uygulamak,
21. Kalite sistemi faaliyetlerinin bağlı biriminde sağlıklı yürütülmesini sağlar. Verimliliğin artırılması için
yönetime önerilerde bulunulur.
22. İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek, uygunsuzlukları Farmakovijilans sorumlusuna haber vermek.
23. İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. Enfeksiyon belirtileri saptandığında enfeksiyon
hemşiresine bildirir.
24. Hastanın güvenli bir biçimde transferini sağlar.
25. Servis istatistiklerinin idareye düzenli verilmesini sağlar.
26. Serviste tespit edilen arızaların giderilmesini sağlar.
27. Hasta ziyaretçileri ve refakatçiler ile ilgili yapılacak düzenlemelere katılır.
28. Hasta ile ilgili vizit, kurul, konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur. Hastanın muayene ve tedavi
girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.
29. Hastaların öneri dilek ve temennilerini dinler değerlendirir hastanın eğitim ve danışmanlık ihtiyacını
belirleyerek yerine getirilmesini sağlar.
30. Stajyer öğrencilerin eğitiminde gözetmen rolü oynar.
31. Narkotik ilaçların temini, kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara
uyulmasını sağlar
32. Hastanın insizyon bölgesi bakımını yapmak, gelişebilecek komplikasyonların enfeksiyon, kanama vb.) izlenmesi,
alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik bakımını
planlamak,
33. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda ürün bilgilerinin kontrolünü sağlamak, komplikasyonlarını izlemek ve
alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik yaklaşımını geliştirmek
34. Yatan hastaların eğitiminden sorumludur.
35. İstenmeyen bir olay geliştiğinde(transfüzyon reksiyonu, kesici-delici alet yaralanması, düşme, yanlış ilaç
kullanımı gibi) Kalite Yönetim birimine Olay bildirimi yapmak, düzeltici önleyici önlemler almak.
36. Serviste kullanılan ilaçlar için bir servis stoğu oluşturup, min-max seviyeleri belirlemek ve bu stoğun aylık
takibini yapmak. Nöbetlerde ilaç düşümlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapmak.
37. Acil arabasındaki ilaç ve sarf malzemelerin haftalık kontrollerini yapıp kayıt altına almak eksik malzemelerin
temini sağlamak. Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
38. Bunların dışında hemşirelik mesleğiyle alakalı işerini yürütmede servis arkadaşlarına yardımcı olmak.
39. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.
40. Görevini kalite yönetim politikası hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
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ECZANE
Eczacı
Başhekim yardımcısı

Diğer eczacılar

Görev Amacı: Yataklı tedavi kurumunun yıllık ilaç ihtiyaçlarının ve bunların muhammen bedellerinin tespitini ve
idareye bildirilmesini, ilaç ve tıbbi malzemenin evsafına uygun olarak kuruma kabulünü, bunların uygun şekilde
depolanmasını, günlük ihtiyaçların karşılanması için özel dağıtım yerinde hazır bulundurulmasını, yıl içinde miktarı
azalan ilaç ve tıbbi malzemenin zamanında alınması için ihtiyaçların idareye iletilmesini, hastalara verilecek
ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere tesliminden sorumludur.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Eczaneden servis ve laboratuvarlara günlük olarak çıkacak ilaçların umumi konsomasyonunu yaptırarak
gelir ve gider defterlerinin sarfiyat hanesine işlenmesinden sorumludur.
2. Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesinden, her ilacın
üzerine pratikte kullanılan ismini gösteren etiketler konulmasından, şiddetli ve hafif zehirli ilaçlarla,
ışıktan muhafazası gereken maddelerin tasnif edilerek ayrı dolaplara konulmasından sorumludur.
3. Uyuşturucu maddelerin gelir giderlerini Bakanlıkça hazırlanmış deftere kaydedilmesi ve bu maddelerin
saf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak
yapılmasını ve her ay sonunda bu defterin Baştabibe onaylatılmasını sağlamakla yükümlüdür.
4. Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeni ile ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi malzemenin
yetkili laboratuvarlarca muayeneleri sonunda verebileceği rapor ve Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine
göre kayıttan düşme işlemlerini yapar.
5. Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile kodekse uygun olmayanlar
hakkında ilgili tabibi uyarır.
6. İşlerin ağırlığına göre eczanedeki ilaçların bir kısmını emrindeki eczacılara teslim edebilir. Bu halde
ilaçların sorumluluğu baş eczacının kontrol altında teslim alanlara aittir.
7. Hastanenin ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirmeye, sağlanması için hazırlayacağı
listeleri Baştabibe vermeye zorunludur. Düzenleyeceği ihtiyaç listelerinin fenni şartlarını da saptar.
Alınan ilaç ve malzemenin Türk Kodeksindeki niteliklere uygun olup olmadığını tayin ve gereğinde her
çeşit analizlerini yaptırmak zorundadır. Hastanede Türk Kodeksine aykırı ilaçlar bulunmasından baş
eczacı sorumludur.
8. Her mali yılsonunda, o yıl içinde eczane deposuna ve eczaneye giriş –çıkış kayıtlarına göre ertesi yıla
devredilen ilaçları ve miktarlarını gösteren cetvellerin düzenlenmesini sağlar. Devreden miktarlarla, fiilen
mevcut olanların uygunluğunu araştırır ve bunlarla ilgili işlemleri yapar.
9. Eczacıların ecza depo memuru ile eczane memur ve hizmetlilerine hizmetle ilgili hususlarda amiri olup
bunlar arasında görev bölümü yapar. Bunların düzenli, tertipli ve verimli çalışmaları için gereken
tedbirleri alarak çalışmalarını izler ve kontrol eder.
10. Eczane ve ecza deposunda bulunan tıbbi cihaz, alet, ilaç, sıhhi malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün
demirbaş eşyanın bakım, muhafaza ve sarfından sorumludur.
11. Kendi birimi ile ilgili satın almalarda satın alma komisyonunda görev alırlar.
12. Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerini bağlı birimlerinde sağlıklı yürütülmesini sağlamak ve sağlatmak.
13. İmalat için lüzumlu toksik maddelerin tartıları bizzat eczacı tarafından yapılır. Eczacılar tabela veya
reçetelerde rastlayacakları kodekse uygun olmayan tertip hatalarında ilgili tabibi uyarırlar.
14. Eczanede veya depoda azalmaya başlayan kimyevi ve galenik maddelerle müstahzarları bir liste halinde
yazarak sağlanmaları için baş eczacıya verirler.
15. Eczacılar muayene ve teslim alma komisyonunda görev alırlar.
16. Soğuk hava deposunun sıcaklığı ve ilaçların kontrollerini yapar:
17. İlaçların miat takiplerini düzenli takip eder.
18. Görevini Kalite Yönetim Sistem Politikasına ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Kalite Birim Sorumlusu

Kalite Yönetim Direktörü

Başhekim Yardımcısı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
EFOR HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 28

Yayın Tarihi
08.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Efor
BİRİM
Efor Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer hemşireler
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Hastalara Efor çekilmesini sağlamak

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Kullandığı cihazları kullanma talimatına uygun olarak kullanmak.
Randevuya uyum sağlanmasını planlamak.
Efor çekimi için gelen hastalara, çekim için gerekli bilgileri verir, kayıtlarını yapar
Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası hedefleri ve prosedürleri uygun olarak yürütür.
Görevini, Kalite Yönetim politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Stajyer öğrencilerin eğitiminde gözetmen rolü oynar.
Serviste tespit edilen arızaların giderilmesini sağlar.
Sağlık kalite standartlarının biriminde sağlıklı yürütülmesini sağlar. Verimliliğin artırılması için yönetime
önerilerde bulunulur.
Birimin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzeninden sorumludur.
Birim demirbaş ve tüketim malzemelerini teslim alır. Bunların muhafazasından, bakım ve onarımından
ve yerinde kullanılmasından sorumludur.
Hastaların moniterizasyonu, EKG takibi ve yorumlaması (aritmi, fibrilasyon, extrasistol vb.), acil durumlarda
hekimle işbirliği sağlayarak temel / ileri yaşam desteğinin uygulanması ve uygun hemşirelik aktivitelerinin
yerine getirilmesi,
Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş
olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum
desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik
süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır,
kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.
Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir.
Tüm bu uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapmak.
İstenmeyen bir olay geliştiğinde( kesici-delici alet karalanması, düşme, yanlış ilaç kullanımı gibi) Kalite
Yönetim birimine Olay bildirimi yapmak.
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Eğitim Birimi
BİRİM
Eğitim Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Eğitim komitesinde görevli kişiler
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Eğitim faaliyetlerini yürütmek

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hemşirelik hizmetlerinin amaç ve felsefesi doğrultusunda, hastanede çalışan hemşire-ebe, hekim ve sağlık
memurlarının gereksinimlerine uygun olacak şekilde hizmet içi eğitim programlarını planlar, yürütür ve
değerlendirir.
2. Hastanede göreve başlayan tüm hemşire, ebe, hekim ve sağlık memurlarının genel oryantasyon eğitimlerini
planlar, yürütür ve değerlendirir.
3. Hizmet içi eğitim planlarını oluştururken bilimsel gelişme ve yenilikleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından iletilen gereksinimlerini ve Sağlıkta Kalite Standartlarını göz önünde bulundurur.
4. Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli hallerde ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği
yapar, eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemelerin kontrolünü sağlar.
5. Hizmet içi eğitim planlarının ve programlarının kurum prosedür ve olanakları doğrultusunda mevcut iletişim
araçlarını kullanarak duyurulmasını ve çalışanların haberdar olmasını sağlar.
6. Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgi birimlerle sürekli iletişim
halinde olur. Hemşirelerin birim bazında hazırlanan hizmet içi eğitim planlarının oluşturulmasında sorumlu
hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimleri ile ilgili önerilerde bulunur.
7. Hizmet içi eğitim ve genel oryantasyon eğitimine katılanlara ait kayıtların tutulmasını sağlar ve takibini yapar.
Gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlere ait bilgileri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne rapor olarak sunar.
8. Gerçekleştirilen eğitim programlarını değerlendirir ve sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapar, belirlenen
eksikliklere göre eğitim planlar.
9. Eğitim değerlendirmeleri sonucunda elde edilen katılım sonuçlarını Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile
paylaşır ve kurum olanakları ve prosedürleri doğrultusunda ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım/teşekkür
belgesi vb.)geliştirmeye çalışır.
10.Mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop vb. etkinliklere katılır. Eğitim
teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.
11.Hemşirelik hizmetlerinin ve hasta bakımının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapar ve projeler geliştirir.
Gerçekleştirilen araştırma ve proje sonuçlarının klinik uygulamaya yansımasını sağlar. Hemşirelik alanında
bilimsel araştırma ve çalışma yapmak isteyen hemşire, ebe ve sağlık memurlarına rehberlik eder.
12.Güncel ve mesleki yayınları izler, meslektaşlarını gelişme ve yeniliklerle ilgili bilgilendirir. Bilgi ve becerileri
arttırmak amacıyla hemşire, ebe ve sağlık memurlarının kurum dışında düzenlenen kurs, kongre, sempozyum vb.
etkinliklere katılımını teşvik eder.
13.Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık vb. hazırlar, hasta ve hasta yakınlarının
eğitimine katkıda bulunur.
14.Hastalara verilen hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine yönelik standart, politika, hedeflerin
geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.
16.Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile
İşbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.
17.Oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
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EKG
BİRİM
EKG Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer hemşireler
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: E.K.G hemşiresi olarak standartlara uygun hastaların EKG’lerini çekmek

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E.K.G hemşiresi kendi polikliniğinin düzeninden ve temizliğinden sorumludur.
E.K.G çekimi için gelen hastalara, çekim için gerekli bilgileri verir, kayıtlarını yapar.
E.K.G. cihazının çalıştırılmasından, temizliğinden ve bakımından sorumludur.
E.K.G. kullanma talimatına göre çekim yapar.
Görevini, Kalite Yönetim politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Stajyer öğrencilerin eğitiminde gözetmen rolü oynar.
Serviste tespit edilen arızaların giderilmesini sağlar.
Sağlık kalite standartlarının biriminde sağlıklı yürütülmesini sağlar. Verimliliğin artırılması için yönetime
önerilerde bulunulur.
9. Birimin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzeninden sorumludur.
10. Birim demirbaş ve tüketim malzemelerini teslim alır. Bunların muhafazasından, bakım ve onarımından
ve yerinde kullanılmasından sorumludur.
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Endoskopi Ünitesi
BİRİM
Endoskopi Hemşiresi
GÖREV ADI
Endoskopi Birimi Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Endoskopi Hemşiresi
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Tanı ve tedavi amaçlı endoskopik girişimler için bireyi bilgilendirir, işleme hazırlar, işlem sırası
ve sonrasında takip eder ve gerekli uygulamaları yerine getirir.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. İşlem öncesi, endoskopi ünitesinde gerekli olan hazırlıkları yapar.
2. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için bireyi bilgilendirir, işleme hazırlar, işlem sırası ve sonrasında takip
eder ve gerekli uygulamaları yerine getirir.
3. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, alt GİS endoskopisi, perkütan girişimler, ERCP (Endoskopik
4. Retrograd Kolanjio Pankreatografi, işlemlerinden önce hastanın hazırlıklarını kontrol eder, eksikliklerini
tamamlar.
5. Hasta güvenliği önlemlerini alır.
6. ERCP ünitesinde radyasyon güvenliği önlemlerini alır.
7. Kullanılan malzeme, alet ve cihazların temini, bakımı, temizliği ve sterilizasyonunu sağlar. Endoskopların
işleme hazır hale getirilmesi, işlemden sonra hastanın takibi ve gözlenmesi, kontamine endoskopların
dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmasını sağlar.
8. Endoskopi ünitesinin genel temizlik ve hijyenini sağlar. Sterilizasyon tekniklerini bilir, uygular ve
uyulmasını gözetir.
9. İşlemler sırasında steril şartların korunmasını sağlar.
10. Acil girişimler ve invazif girişimler için gerekli olan malzemelerin yeterli ve daima kullanıma hazır
tutulmasını sağlar.
11. Hekim istemi ile premedikasyon uygular ve hastanın güvenliğini sağlar.
12. Hastanın ve yakınlarının hastalık, tanı ve tedavi seçenekleri ile bakım konusundaki sorularını cevaplandırır,
gerekli durumlarda hekimine yönlendirir.
13. Kolonoskopiden önce barsak hazırlığı konusunda hastayı bilgilendirir.
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Enfeksiyon Kontrol birimi
BİRİM
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik hizmetleri müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol
programlarının uygulanmasında görev alan hemşireyi ifade eder.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, klinik mikrobiyoloji laboratuvarından kültür
sonuçlarını izler, günlük klinik ziyaretler yaparak ilgili hastaları değerlendirir, sorumlu hekim ve hemşirelerle
koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptar,
bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
2. Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutar, düzenli olarak gözden geçirir, belirli periyodlarla
yorumlar ve komite ve hastane yönetimine raporlar.
3. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirler ve
bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirir.
4. Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik
çalışmalara katılır.
5. En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirir.
6. Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletir, bu bölümlerin kontrol
tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlar.
7. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır.
8. Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrolü uygulamalarını izler.
9. Yataklı tedavi kurumu çalışanlarına hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim verir.
10. Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara ilişkin
sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile iletişim kurar ve değerlendirme yapar.
11. Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde etkisini
izleyerek,sonuçvedeğerlendirmelerineilişkinkomiteüyeleriylebirlikteçalışmalar yapar.
12. Enfeksiyon kontrol kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemşirelerle iş birliği yapar
13. İzolasyon yöntem ve uygulamaları konusunda danışmanlık yapar ve önerilerde bulunur.
14. Hastanenin enfeksiyon riski oluşturabilecek bütün birimlerine (çamaşırhane, morg, mutfak, atık deposu
vb.)enfeksiyon kontrol uygulamaları ile ilgili danışmanlık yapar. İzlenecek politika ve prosedürlerin
oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına katılır.
15. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikalarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek,
sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi verir, izler ve gerekli birimlerle iş birliği yapar.
16. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen enfeksiyon kontrolü ile ilgili kayıtlı ve istatistikleri
tutar, indikatörleri takip eder.
17. Enfeksiyon Kontrol Ekibi ile birlikte personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek,
koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profil aksi programlarını düzenlemek
ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunur.
18.Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi ile iş birliği yaparak hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim
gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur ve her düzeydeki çalışanların hizmet içi eğitim etkinliklerine
katılır.
19. Mesleki gelişimi için seminer, kongre, toplantı ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder veya
geliştirir.
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20. Enfeksiyon kontrolü ile ilgili araştırma yapar ve yapılan araştırmalara katkıda bulunur.
21. Üç ayda bir sürveyans çalışmalarını değerlendirir, yorumlar, komite ve hastane yönetimine raporlar.
22. Antibiyotik direnç durumlarını takip eder, komite ve hastane yönetimine raporlar.
23. Uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde görev alık, komite ile birlikte antisepsidezenfeksiyon-sterilizasyon konularında standart oluşturulmasına katkı sağlar ve bu konuda gerekli
eğitimleri verir.
24. Öğrenci hemşireleri eğitimlerine katkıda bulunur.
25. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon
Kontrolü açısından izler.
26. Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyonlara yol açabilecek durumları kayıt altına alır ve komiteye
bildirir.
27. El hijyeni uyum gözlemini yapar. Belirlenen periyotlar halinde el hijyeni gözlemlerine ilişkin rapor
Hazırlar ve hazırladığı raporu hastane yönetimi ve tüm çalışanlarla paylaşır.
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Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Teknikeri

Fizik Tedavi Hizmetleri Sorumlusu, Başhekim Yardımcısı, Hastane
Yöneticisi/Başhekim, Fizyoterapist
Diğer Fizyoterapi Teknikeri ve Fizyoterapistler
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kurumun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Hasta ve Çalışan Güvenliği
Kriterlerine Uygun Şekilde Gerçekleşmesini Sağlamak
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin verdiği program çerçevesinde fizik tedavi ve temel tıbbi
egzersizlerinin uygulanmasına yardımcı olur.
2. Fizyoterapi ve Elektroterapi uygulaması sırasında istenmeyen durumların oluşmaması için tedavi
boyunca hastanın başında bulunması ve istenmeyen durumların oluşması halinde ilgili kayıtları tutup
gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
3. Fizyoterapi ve Elektroterapide kullanılan aletleri kullanma talimatlarına uygun şekilde kullanır ve
saklar. Cihaz arızası hallerinde bildirim yapıp, bakım ve onarım adımlarını takip eder.
4. Fizyoterapi ve Elektroterapiye gelen hastaların günlük tedavi kartlarını HBYS sistemine işler. Günlük
aldıkları hasta sayısı, yeni tedaviye başlayan ve tedavisi sonlanan hastaların listesini tutup Anabilim Dalı
sekreterliğine teslim eder.
5. Fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, sağlığın geliştirilmesi programlarına katılır.
6. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği çerçevesinde Anabilim Dalı Başkanının verdiği görevleri
yerine getirir.
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FİZİK TEDAVİ BÖLÜMÜ
BİRİM
Fizyoterapist
GÖREV ADI
Fizik tedavi sorumlu hekimi, Başhekim Yardımcısı
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer fizyoterapistler
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak
için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarım planlar ve uygular.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve
rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve
rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisi ve tedavi için
yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması
veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.
2. Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.
3. Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.
4. Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple
birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.
5. Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını
sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın
uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.
6. Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya
çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.
7. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği çerçevesinde Anabilim Dalı Başkanının verdiği görevleri yerine
getirir.
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Hasta Hakları Birimi
BİRİM
Hasta Hakları Birimi Sorumlusu
GÖREV ADI
Başmüdürlük
AMİR VE ÜST AMİRLER
Sosyal Hizmet Uzmanı
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Hastanede, Hasta Hakları Uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin
"Hasta Haklarından" faydalanabildiği, hak ihlallerinden korunabildiği ve gerektiğinde hukuki korunma
yollarını fiilen kullanabildiği şekilde planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile
ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin sunumunu sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu yapmak.
2. Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak, başvuru sahibine
bilgi vermek, danışmanlık yapmak.
3. Başvurular yerinde çözülürse, "Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri" ne (Formata uygun olacak şekilde)
doldurmak. Yerinde çözülemeyen sorunlar için ise hasta hakları başvuru formunu doldurarak internete
kaydetmek ve hasta hakları kuruluna ilgili belgelerle birlikte göndermek.
4. Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresini bilgilendirir.
5. Hakkında başvuru yapılan çalışan hakkında aynı gün Kurul Başkanı imzası ile "Bilgi Formu" doldurur
ve şikâyet edilen kişiden bilgi ister.
6. Bilgi isteme formunda bilgi istenen kişinin ismi dışında kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını sağlamak,
formu imza karşılığı teslim etmek ve imza karşılığı almak.
7. Bilgi Formu' nun 2 gün içinde cevaplandırılmasının takibini yapmak.
8. Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek.
9. Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak.
10. Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim
konularını belirlemek, uygun zaman, yer, uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmeleri
konularında hasta hakları kurulu ile işbirliği yapmak, Hasta Hakları İl Koordinatörüne bilgi vermek ve
görüşlerini almak.
11. Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitimlerin uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda
hasta hakları il koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak.
12. Eğitime katılan çalışanlar için ödül sistemini hasta hakları il koordinatörü ile birlikte geliştirmek.
13. Kendi kurumundaki eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek, yürütmek ve eğitim materyali
geliştirmek.
14. Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılmak.
15. Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak.
16. Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları memnun
etmeye ve alınan kararlara hastaları da dâhil etmeye yönelik uygulamaları başlatmak.
17. Yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek hasta hakları birimi ve çalışmaları hakkında bilgi vermek.
18. Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata
göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek.
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19. Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak.
20. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.
21. Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygun çalışır.
22.Sağlık Kurumlarında Hasta Hakları ihlallerinin bildirilmesi amacıyla oluşturulacak ücretsiz iletişim araçlarının
(telefon, faks, internet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
23.Hasta Hakları ihlallerine ilişkin birime ulaşan incelenmiş, değerlendirilmiş veya sonuçlandırılmış başvuruları
kayıt altına almak
24.Yapılan çalışmalarını 6 ayda bir İl Sağlık Müdürlüğüne rapor etmek.
25.Şikâyet bildirim formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ve formu elektronik ortama
aktarmak.
26.Hastane Hizmetleri konusunda yapılan şikâyetleri konularına göre sınıflayarak hastane yönetimine sunmak.
27.Hasta Hakları uygulamalarına ilişkin bilgileri rapor etmek.
28.Hasta hakları ihlallerine ilişkin birime ulaşan incelenmiş, değerlendirilmiş veya sonuçlandırılmış başvuruları
dosyalamak.
29.Hasta ve çalışan memnuniyet anketleri yaparak anket sonuçlarını kurula sunar.
30.Dilek-şikâyet ya da önerileri değerlendirip sonuçları kurula sunar.
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Diyaliz birimi
BİRİM
Hemodiyaliz Teknisyeni
GÖREV ADI
Başhekimlik
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diyaliz teknikerleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin
yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Diyaliz merkezinin teknik alt yapısı ile ilgili problemleri gidermek, diyaliz seansı öncesinde, sırasında ve
sonrasında her türlü hizmet ve takibi yapmak, diyaliz hizmetini aksatmayacak şekilde hazır vaziyette
bulundurmak ve görev alanına giren diğer problemleri derhal sorumlu hekime bildirmekle görevlidir.
2. Her 3-6 ayda bir su sisteminden elde edilen suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin takibinden, bu
numunelerin hıfzıssıhha merkez başkanlığına gönderilmesinden ve sonuçlarının dosyalanmasından diyaliz
teknisyeni veya teknikeri sorumludur.
3. Depo içindeki malzemenin düzeninden sorumludur. Günlük malzeme teknisyen kontrolünde hemşireye
teslim edilir.
4. Su deposunda bulunan su seviyesini, tuz tankı tuz seviyesi, filtreler, motor ve tankların kontrol işlevinin
sağlanması.
5. Günlük su deposundaki diyaliz için hazırlanan suyun kitlerle analizinin yapılması.
6. Su deposunda bulunan su seviyesini tuz tankını kontrol eder, gerekli cihazların alt yapılarını temin eder.
7. Günlük su deposundaki diyaliz için hazırlanan suyun analizini yapar.
8. Her 3 ayda bir depo suyunun bakteriyel incelenmeleri için numuneleri hıfzıssıhha merkez başkanlığına
gönderir
9. Depodaki filtreleri motor ve tankların kontrol ve işlevinin sağlanması.
10. Diyaliz ünitesinde aletlerin elektrik ile ilgili problemlerinden sorumludur.
11. Diyaliz Yönetmeliğin 25. maddesinin 5.fıkrası gereğince: Tekniker /teknisyen; diyaliz merkezinin
/ünitesinin teknik alt yapısı ile ilgili her türlü problemlerin çözülmesi, teknik hizmet ve takibi yapmakla,
diyaliz cihazlarını hizmeti aksatmayacak şekilde hazır vaziyette bulundurmakla ve görev alanına giren diğer
problemleri mesul müdür ve sertifikalı tabibe bildirmekle görevlidir. Ayrıca, su sisteminin bakımının
yapılması ve hemodiyaliz cihazının diyalize hazırlanması işlerini yürütür.
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Hemşirelik Hizmetleri
Başhemşire Yardımcısı
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcıları

ve hemşirelik hizmetleri müdürlüğünün kurumsal politika ve hedefleri
doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütmesinin denetlenmesinde Hemşirelik hizmetleri
müdürüne yardımcı olan ve yetkilendirilen görevleri yürüten, Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün hizmetle ilgili
vereceği görevleri yerine getirmekle ve Müdürün bulunmadığı hallerde kendisine vekâlet etmekle yükümlü kişidir.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hemşirelik hizmetlerine yönelik yönetsel raporları ve önerileri Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne sunar.
2. Süpervizör (Nöbetçi Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu) hemşirelerin, servis sorumlu hemşirelerinin
çalışmalarını planlar ve raporlarını değerlendirir.
3. Servis/Ünite Sorumlularının düzenlediği ve Süpervizör (Nöbetçi Hemşirelik Hizmetleri
Sorumlusu)hemşirelerin kontrol ettiği çalışma listelerini onaylar.
4. Tüm hemşirelerin bilgi formlarının ve kişisel dosyalarının tutulmasını sağlar.
5. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışanların işbirliğini sağlar.
6. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonların işleyişlerini kontrol eder,
danışmanlık yapar.
7. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirildiğinde kurum tarafından oluşturulan komite/kurul
toplantılarına katılır.
8. Alana ilişkin hizmet standartlarını ve protokolleri belirler, uygulamaların bu çerçevede yapılmasını sağlar.
9. Hemşirelerin iş doyumunu ve çalışma isteğini artırmaya yönelik çalışmalar planlayarak Hemşirelik
Hizmetleri Müdürü’ne önerir, gerektiğinde uygulamaya koyar. İş doyumunu olumsuz etkileyen durum ve
koşulları rapor eder.
10. Kurumda sunulan hemşirelik bakım hizmetinin kalitesini artırmak için kurum içi-kurum dışı seminer,
konferans ve çalışma grubu gibi etkinliklere katılır ve hemşirelerin katılımını sağlar.
11. Hemşire öğretim elemanları ile koordineli çalışarak öğrenci hemşirelerin klinik eğitimlerine destek olur.
12. Hemşirelerin iş ile ilgili sorun ve şikâyetlerini dinler, çözüm bulmaya çalışır, çözümlenmesi konusunda
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’ne önerilerde bulunur.
13. Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda diğer disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar ve rapor
eder.
14. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan tüm hemşirelerin ve yeni işe başlayan hemşirelerin
eğitim programlarının yürütülmesi ve sürekliliğini sağlar
15. Eğitim materyali arşivi geliştirir. Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygulanmasını sağlayıcı
çalışmalar yapar.
16. Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesi ve hasta bakımına yönelik araştırma ve projeleri planlar,
sonuçlarını uygulamaya koyar.
17. Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar.
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Hemşirelik Hizmetleri
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Başmüdür

Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Görev Amacı: Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, organize edilmesi, değerlendirilmesi ve koordine
edilmesinden; kalite, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürekli geliştirilerek kurum politikaları doğrultusunda
yerine getirilmesi.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve kayıt
altına alınmasını sağlar.
2. Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine
uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur.
İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi
olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar.
3. Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve uyumunu
sağlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler. ç) Hemşirelik
hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin ve Ek-1’deki formların geliştirilmesini ve düzenli olarak
kullanılmasını sağlar.
4. Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma
çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum
eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesini sağlar.
5. Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği
yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.
6. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.
7. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur.
Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.
8. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar. ı) Hastane ve
sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.
9. Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum
planlamaları yapar, protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli durumlarda uygulamaya
koymak üzere ekibini hazırlar.
10. Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.
11. Hemşirelik Hizmetleri organizasyonu yapmak
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İdare
BİRİM
İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü
GÖREV ADI
Başmüdür, Başhekim
AMİR VE ÜST AMİRLER
Müdür yardımcısı
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: İdari ve mali hizmetler; temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin
hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan, insan kaynakları, özlük, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik,
mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak bütçe ve muhasebe,
raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin
bütünüdür.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer
birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini
sağlamak.
2. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve
ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
3. Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin
çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
4. Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının
yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve
onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
5. Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda
kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep
edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.
6. Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde
gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
7. Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
8. Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde
yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
9. Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak
yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve
doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.
10. Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim,
kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
11. Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve
işlemlerini yürütmek.
Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin
stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli
olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
12. İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer
birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini
sağlamak.
13. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve
ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.
14. Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin
çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
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15. Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının
yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve
onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
16. Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda
kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep
edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.
17. Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde
gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
18. Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
19. Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde
yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
20. Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak
yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve
doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.
21. Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim,
kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
22. Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve
işlemlerini yürütmek.
23. Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok
yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak
takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
24. Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet
analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına
yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistikî verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili
birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak.
25. Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve değişken
giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
26. Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
27. Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
28. Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını
memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
29. Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
BİRİM
Kalite Yönetim Birimi çalışanları
GÖREV ADI
Kalite Yönetim direktörü, başhekim yardımcısı
AMİR VE ÜST AMİRLER
Kalite Yönetim birimi çalışanları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: sağlıkta kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunun; sürekliliğini,
yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
2. KYB, SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
3. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir. Değerlendirme
sonuçlarına göre düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatır. Takibini yapar.
4. Öz değerlendirmeleri yönetir.
5. Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
6. HKS çerçevesinde hazırlanan;
7. Yazılı düzenlemeleri kontrol eder,
8. Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder. Kalite yönetim direktörü; yazılı düzenlemelerin kontrolü
prosedürüne uygun hareket eder ve işleyişi sağlar.
9. Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
10. HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
11. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.
12. Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.
13. KYB' ne bildirilen GRS bildirim formlarını ilgili komitelere iletir.
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KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
BİRİM
Kalite Yönetim Direktörü
GÖREV ADI
Başhekimlik
AMİR VE ÜST AMİRLER
Kalite Yönetim birimi çalışanları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: sağlıkta kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunun; sürekliliğini,
yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
HKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
Bölüm hedeflerine ilişkin yapılan analizleri değerlendirir.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin çalışmalarına katılır.
Doğal üyesi olduğu Hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği, enfeksiyon ve eğitim komitesi
üyelerini komite toplantıları öncesi bilgilendirir.
Bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak uygunsuz durumlarda düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder.
Üst yönetim, bölüm yöneticileri ve bölüm sorumluları ile birlikte HKS kapsamında hedefleri belirler.
Hedeflere ilişkin öz değerlendirmelere katılır.
Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
SKS çerçevesinde hazırlanan Yazılı düzenlemeleri kontrol eder.
Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirir.
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Kan alma birimi
BİRİM
Kan Alma Birimi Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer kan alma hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kan alam ünitesine gelen hastaların kanını almaktan sorumludur.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Laboratuvar Kayıt birimine gelen hasta ismiyle otomasyondan taranarak istenen tetkiklere ait barkod çıkarılıp
uygun tüplere yapıştırılarak hastaya sıra numarası vererek ve sırası geldiğinde kan alma odasına girmesi için
kan alma odasına yönlendirmek.
2. Sonuçları alması için bir barkodun hastaya verilmesi.
3. Müracaat eden kişi kan alma koltuğuna oturtularak istenilen tahlile göre kan alınır,
 Otoanalizör için 5ml düz kan,
 Sedimantasyon için 0,4ml sitratlı tüpler kan ile 2ml.’ye tamamlanır,
 Hematoloji laboratuvarı için EDTA’ lı tüpe 2 ml kan alınır.
 Koagülasyon tahlilleri için 1,8 ml kan konulur,
 Hormon lab. için 5 ml düz kan
 Seroloji laboratuvarı için 5 ml düz kan
 Eliza laboratuvarı için 5 ml düz kan
4. EDTA lı tüpler birkaç kez elle alt üst edilerek kanın sitratla ve EDTA ile iyice karışması ve homojen yapının
bozulmaması sağlamak.
5. Alınan kan numuneleri ilgili birimler tarafından alınmasını sağlamak.
6. Kan alma odasının temizlik ve düzeninden sorumludur.
7. İstenmeyen bir olay geliştiğinde(kesici-delici alet yaralanması, düşme gibi) Kalite Yönetim birimine Olay
bildirimi yapmak, düzeltici önleyici önlemler almak.
8. Görevini kalite yönetim politikası hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
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SAĞLIK HİZMETLERİ
BİRİM
Klinik psikoloğu
GÖREV ADI
Başhekim yardımcısı, başhekim
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer psikologlar
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun, hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri

hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren,
denetleyen ve tabip tarafından yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Klinik psikolog, mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruhsal sorunlarının çözümlenmesine
yardım edecek yetenekte, psikoloji öğretimi yapan herhangi bir fakülte veya yüksekokul mezunu sağlık
personelidir.
2. Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde hastaların meşguliyet tedavileri ile hastanelerdeki hemşirelerin
psikiyatrik hastaların bakımları konusunda eğitimi çalışmalarında kendilerine verilen görevleri yaparlar.
3. Psikologlar, meslek usul ve teknikleri (mülakat, psikoanalitik vb.)kullanarak hastaların ruhsal
problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri (Zekâ, kişilik vb.)uygular, yorumunu yapar.

Hastalığın teşhis ve tedavisinde, hastaların tabiple işbirliği kurmasında yardımcı olur.
4. Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izler, bulguları ilgili uzman tabibe verir. Hasta personel
ilişkilerinin, tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde gelişmesi için gerekli koordinasyonu
sağlar.
5. Servisteki test malzemesinin iyi kullanılmasından ve bakımından sorumludur.
6. Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi
uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik
psikologun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar.
Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti
verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.
7. Uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan psikologları doğrudan
ilgilendiren durumlarda ayaktan, yatan ve kronik hastalığı olan hastalara ve yakınlarına klinik
psikologun ve/veya psikiyatri uzmanının sorumluluğunda psikolojik destek hizmetleri verir.
8. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde görev alır.
9. Çalıştıkları kuramlarda diğer çalışanlara yönelik psikolojik destek eğitimleri verir.
10. Psikoteknik değerlendirme yapar.
11. Eğitimini almış olduğu alanda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara duygu,
düşünce, davranış ve bedensel hastalıkların ilişkileri, tutumların ve davranışların değiştirilmesi,
stres gibi insan davranışları, hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgi verir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUTEMETLİK VE MAAŞ İŞLEMLERİ MEMURU
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 44

Yayın Tarihi
09.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Döner sermaye birimi
BİRİM
Mutemetlik ve Maaş İşlemleri Memuru
GÖREV ADI
İdari ve Mali Müdür, Başmüdür
AMİR VE ÜST AMİRLER
Birimde Çalışan Diğer Memur
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Çalışanlarının maaş, ek ödeme, nöbet, ,icap, görev yollukları, icra, hekimlerin poliçe ödemeleri ve
giyim ödemelerini zamanında ve tam yatırmak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.Hastane Çalışanlarının maaş işlemlerini hazırlamak ve yapmak.
2.Sabit ve sabit dışı ek ödemeleri hazırlamak ve yapmak.
3.İdarecilerin sabit dışı ek ödemelerini hazırlamak ve yapmak.
4.SGK kesenek işlemlerini gerçekleştirmek.
5.Radyoloji fiili hizmet (aylık ve yıllık) işlemlerini yapmak.
6.Muhtasar Vergi Beyannamesini hazırlamak ve ilgili yerlere iletmek.
7.Nöbet ve İcap bordrolarını hazırlamak.
8.Ek ödemeye esas hekim puantaj cetvellerini hazırlamak.
9.Stajer öğrenci maaşlarını yapmak
10.Personel Bordro dökümlerini hazırlamak.
11.Geçici ve sürekli görev yolluklarını yapmak.
12.İcra yazışma ve işlemlerini takip etmek.
13.Sendika üyelik ve üyelik den çekilme işlemlerini yazışma-kesinti işlemlerini yapmak.
14.Hekimlere ait poliçe ödeme işlemlerini yapmak.
15.Yıllık giyim yardımları ödemelerini hesaplamak ve yapmak.
16.Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 45

Yayın Tarihi
07.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Müdür Yardımcılığı
BİRİM
Müdür Yardımcısı
GÖREV ADI
Başmüdür
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer müdür yardımcıları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Birimlerin faaliyetlerinin ve yardımcı sağlık hizmetlerinin mevzuata ve amaca uygun bir şekilde
yerine getirilmesinin temini için üst makamlar tarafından karar verilen faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1. Hastane Müdürünün ve Başmüdürünün kendisine vereceği idari, mali ve teknik görevlerde kanun, tüzük
yönetmelik ve genelgelere göre hizmet görmek,
2. Kendisine bağlı olan birimlerin görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini sağlamak,
3. Dışarıdan alınan hizmetlerin (temizlik, otomasyon, yemek, teknik bakım) sözleşme ve şartnamelere uygun
olarak yerine getirilmesini sağlamak,
4. Sorumluluk alanındaki hizmet alım teknik şartnamelerini hazırlamak,
5. Çalışan personelin durum ve yeteneklerini göz önüne alarak hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
6. Üst makamlar tarafından verilen emir ve görevleri yerine getirmek,
7. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönergelerde bulunan ve üst makamların kendisine vereceği görevleri yapmak,
8. Kendisine bağlı birimlerde SKS faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan dokümanların uygulanmasını
sağlamak, bu dokümanların sürekli geliştirilmesi için öneriler geliştirmek,
9. Müdürün yokluğunda onun görevlerini yerine getirmek,
10. Eğitime katılmak, personelin eğitime katılmasını sağlamak,
11. Görev aldığı kurullarda toplantılara katılmak,
12. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönergelerde kendisine verilen yetkileri kullanmak
13. Kendisine bağlı birimlerin yıllık izinlerini planlamak,
14. Birim içinde görev dağılımlarını planlamak,
15. Üst makamlar tarafından verilen görevleri bağlı birimlerde yürütülmesini sağlamak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ODYOMETRİST GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 46

Yayın Tarihi
09.12.2020

Revizyon No
02

Revizyon Tarihi
05.11.2021

Sayfa No: 1/1

Odyoloji Ünitesi
BİRİM
Odyometrist
GÖREV ADI
Kulak Burun Boğaz Bölümü Sorumlu Hekimi /Başhekim Yardımcısı
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Odyometrist
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Odyoloji bölümünde görevi kapsamında çalışmak

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetritestlerini yapar, işitme kaybı çeşidi seviyesi ve
hastanın kooperasyonu ile ilgili bilgileri test formuna kayıt eder.
2. İlgili uzman tabip denetiminde vestibüler testler ve oto akustik emisyon uygulamaları yapar.
3. İşitme tarama programında ve gürültü ölçümlerinde görev alır.
4. İşitme cihazı uygulamasına yönelik kulak kalıbı ölçüleri alır, uygun görülen cihazların kazanç ve
çıkış değerlerini ölçer ve ayarlarını yapar.
5. Odyometri cihazının bütün bakım temizliğinden, çalıştırılmasından sorumludur.
6. Hastaya yaptığı işlem hakkında işlem öncesi ve sonrası bilgi verir.
7. Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik
kullanımından sorumludur.
8. Varsa cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları güncelliği kontrol ederek cihaz çalıştırır.
Cihaz bakım formlarını takip eder.
9. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet
üretmek veya üretilmesini sağlar.
10. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri, prosedürlerine uygun olarak yürütür.
11. Mesai saatleri dışında acil hallerde Sorumlu Hekim tarafından yapılan çağrıya uyarak hastaneye
gelir.
12. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği çerçevesinde Anabilim Dalı Başkanının verdiği
görevi ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
POLİKLİNİK HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 47

Yayın Tarihi
09.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Poliklinik
BİRİM
Poliklinik Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer poliklinik hemşiresi
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Poliklinik hemşiresi kendi polikliniğinin düzeninden ve temizliğinden sorumluluğunu almak

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Poliklinik hemşiresi kendi polikliniğinin düzeninden ve temizliğinden sorumludur.
2. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere
uyar/uyulmasını sağlar.
3. Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli, temiz ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
Gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde başhemşireliğe görüş bildirir.
4. Hastanın tanı ve tedavisi için gerekli birimlere yönlendirir.
5. Muayene için gelen hastaların, muayene için gerekli bilgileri verir, kayıtlarını yapar yol gösterir. Doktor
muayenesine saatini bildirir ve beklemesi için yer gösterir.
6. Doktora hasta muayenesinde yardımcı olur. Gereken durumlarda tansiyon, ateş ve nabız alır. Doktora bilgi
verir. Hasta muayenesi için mahremiyetinin korunmasında güvenli ortamda muayene olması sağlanır. Tahlil
istenen hastalara yol gösterir.
7. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıtları yapar.
8. Hastaya tıbbi ve psikolojik bakımdan devamlı ilgilenecek yapıda ve yetenekte yardımcı sağlık personelidir.
9. Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
POLİKLİNİK SEKRETERİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 48

Yayın Tarihi
09.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Poliklinik
BİRİM
Poliklinik Sekreteri
GÖREV ADI
Hastane Müdür Yardımcısı
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Poliklinik Sekreteri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Bölümüne ait poliklinik hizmetlerini yürütmek

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Görevlendirildiği poliklinikte tüm kayıtları düzenli ve eksiksiz hazırlamakla görevlidir.
2. Hastaneye gelen bütün hasta ve hasta yakınlarını güler yüzle karşılaşmak.
3. Görevlendirildiği poliklinikte hekime muayene sırasında yardımcı olmak
4. Poliklinikte tüm temizlik ve düzeni sağlamak.
5. Poliklinik çalışma düzenindeki aksaklıkları hastane müdürüne bildirmek. Poliklinik cihazları ile ilgili
malzeme talep prosedürüne uygun olarak gerekli malzeme isteminde bulunmak ve arıza bildirimlerinde
bulunmak.
6. Poliklinik cihazlarıyla ilgili arıza prosedürüne uygun olarak gerekli arıza bildirimlerinde bulunmak.
7. Hastaların şikâyet ve önerilerini zamanında ve doğru şekilde idareye iletmek ve memnuniyet ölçme ve
değerlendirme prosedürünü uygulamak.
8. Zorunlu kurum içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılmak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
POST-OP UYANDIRMA HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ
VE SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 49

Yayın Tarihi
09.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Post-Op Uyandırma Odası
BİRİM
Post-Op Uyandırma Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Post-Op Uyandırma Hemşiresi
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Ameliyat için gelen her hastanın damar yolunu açmak, sıvı izlem ve ANTA takibini yapmak,
ameliyat sonrası hastaları servise nakledilmeden önce uyanmalarını ve kısa süreli cerrahi komplikasyonların
düzeltilmesini sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hastayı ameliyathaneden anestezi teknisyeni eşliğinde uyanma odasına alır.
Hastanın monitorize edilmesini sağlar,
Vital bulguları takip eder,
Hastanın bilincinin tam açılıp açılmadığını kontrol eder,
Post-op aneljezisini sağlar,
Post op hava yolu tıkanıklığı, hipoksi ve aspirasyon gibi hayati tehdit eden sorunların varlığını
kontrol eder.
7. Rejionel anesteziye bağlı duyu motor blok devam ediyor mu kontrol eder.
8. Uygulanan cerrahiye bağlı kanama gözlemini yapar,
9. Post op hemşire gözlem formu doldurur,
10. Herhangi bir sorun olduğunda anestezi uzmanına haber verir, Anestezi uzmanı uygun gördüğünde
hastanın ilgili servise naklini sağlar.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞ ECZACI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 50

Yayın Tarihi
20.12.2021

BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER
GÖREV DEVRİ

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

ECZANE
Baş Eczacı
Başhekim yardımcısı

Diğer eczacılar

Görev Amacı: Yataklı tedavi kurumunun yıllık ilaç ihtiyaçlarının ve bunların muhammen bedellerinin tespitini ve
idareye bildirilmesini, ilaç ve tıbbi malzemenin evsafına uygun olarak kuruma kabulünü, bunların uygun şekilde
depolanmasını, günlük ihtiyaçların karşılanması için özel dağıtım yerinde hazır bulundurulmasını, yıl içinde miktarı
azalan ilaç ve tıbbi malzemenin zamanında alınması için ihtiyaçların idareye iletilmesini, hastalara verilecek
ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere tesliminden sorumludur.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Eczane personelinin görevlerini yerine getirmesinden, eczane içi genel düzen, iş takibi ve personelin
sorumludur.
2. İlaç ve tıbbi malzeme alımları için ihale listesi hazırlar, satın alma birimine gönderir.
3. Alımı gerçekleşen ve muayenesi yapılan ürünlerin HBYS’ ye kaydedilerek eczaneye kabulünü sağlar.
4. Eczaneye kabulü yapılan ürünlerin özelliklerine uygun şekilde sınıflandırılarak uygun ve güvenli
koşullarda saklanmasını sağlar.
5. Saklama koşullarını takip eder, uygunsuzluk durumlarında gerekli önlemleri alır ya da alınmasını sağlar.
6. Uyuşturucu ilaçların ilgili mevzuat uyarınca kontrolünü sağlar ve kayıtlarını tutar.
7. İlaç ve tıbbi malzemelerin stok ve miat durumlarını kontrol eder ya da edilmesini sağlar.
8. Miadı yaklaşan ürünler için firmalarla iletişime geçerek değişimini sağlar.
9. Hekimlerden ya da birimlerden gelen ilaç ve tıbbi malzeme istemlerini kontrol eder, uygun şekilde
hazırlanmasını ve kullanılacağı birime transferini sağlar.
10. Birimlere gönderilen ilaç ve tıbbi malzemelerin eczane stoğundan düşülmesini sağlar.
11. Uygun olmayan ürünlerin imhasını sağlar.
12. Eczanede tutulan tüm kayıtların düzenli tutulmasını ve saklanmasını sağlar.
13. Eczanede kullanılan tıbbi cihazların envanterini güncel tutar, bakım ve kalibrasyon durumlarını takip
eder.
14. Güvenli ve akılcı ilaç uygulamaları ile ilgili olarak hekimlere ve hemşirelere bilgi ve danışmanlık
hizmeti verir.
15. İlgili mevzuat çerçevesinde kırmızı, yeşil, mor reçete işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
16. Görevini Kalite Yönetim Sistem Politikasına ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SATIN ALMA MEMURU GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 51

Yayın Tarihi
09.12.2020

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

İDARİ
BİRİM
Satın Alma Memuru/Sekreter
GÖREV ADI
İdari ve Mali Müdür
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Satın Alma Memurları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Satın alama faaliyetlerini yürütmek

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale Usulü ile alımı yapılacak olan ve birimlerin ihtiyacı olan bütün
alımların ihale dokümanını hazırlar.
2. İhalelerin yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesini sağlar.
3. İhale ilanının yapılmasını sağlar.
4. İhaleye ait verilen teklifleri kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar teslim alarak, ihale komisyona teslim
eder.
5. İhalede tutulacak olan tutanakları düzenler.
6. İhale komisyonunun almış olduğu kararlarla ilgili yazışmaları yapar.
7. Kesinleşen ihalelerle ilgili sözleşmeleri düzenler.
8. Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Yataklı Tedavi Kurumu YönetmeliğiMADDE:155’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu
yükümlülükler;
1. Satın alma memuru yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane müdürünün emirlerine göre, satın alma ile
ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür.
2. Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde satın alma memuru elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle, satın
alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapar avansın usulü dairesinde mahsubunu yaptırır.
9. Alımı kendisine emredilen şeyleri ayrıntılarıyla ayrı bir deftere kaydeder.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 52

Yayın Tarihi
07.12.2020

BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER
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Servis Hemşiresi
Hemşire
Servis Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Servis Hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla
ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde
hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili
ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik
bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
2. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan
yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.
3. Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen
tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve
tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği
açısından gerekli tedbirleri alır.
4. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara
göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
5. Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi
hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin
yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
6. Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde
gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
7. Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim
etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan
kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
8. Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel
etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek
verir ve katkıda bulunur.
9. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının
yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
10. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu,
mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
11. Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.
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Servis Sorumlu Hemşire
Sorumlu Hemşire
Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü
Servis Hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Sorumlu hemşire, servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci
doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden
sorumludur.
BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar. Hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde,

hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler
yapar. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde
bulunur. Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite/servis hemşirelerinin katılmalarını sağlar.
2. Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını, eczane tarafından kliniğe gönderilen

ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar.
3. Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini

sağlar.
4. Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar,

geri bildirimde bulunur.
5. Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda servis/ünite içinde gerekli

düzenlemeleri sağlar.
6. Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, başhemşirenin onayına sunar.
7. Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde bulunur.
8. Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.
9.

İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

10. Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.
11. Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar.
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Radyoloji birimi
BİRİM
Sorumlu Röntgen Teknisyeni
GÖREV ADI
Sorumlu radyoloji uzmanı, Başhekimlik
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Röntgen teknisyenleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve teknik gerektiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile
ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bağlı bulunan birimleri her gün gezerek herhangi bir problem olup olmadığını kontrol eder.
Mevcut birimlerin aylık çalışma programını hazırlar.
Mevcut birimlerin malzeme ihtiyaçlarını hastane eczanesinden temin eder.
Mevcut birimlerdeki her türlü araç ve cihazların bakımının yapılmasını sağlar.
Mevcut birimlerdeki teknik arızaların bakım ve onarım için gerekli idari girişimleri yapar.
Birimlerdeki röntgen teknisyenlerinin vardiya ve nöbet çizelgesini düzenler.

7. Birimlerdeki röntgen teknisyenlerinin ihtiyaç, şikâyet ve beklentilerini giderir veya idari
girişimleri başlatır.
8. Birimlerdeki yetersiz cihazları, gerekli cihaz ve araçların sağlanması için üst makamlara bilgi verir.
9. Birimlerdeki aylık ve üç aylık istatistikleri yapar. Sonucu istatistik birimine bildirir.
10. Birimlere alınan malzemelerin satın alımlarında, satın alma komisyonunda üst makamların emri
doğrultusunda görev alır.
11. Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
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Odyoloji Ünitesi
BİRİM
Odyolog
GÖREV ADI
Kulak Burun Boğaz Bölümü Sorumlu Hekimi/ Başhekim Yardımcısı
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Odyologlar
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Odyoloji bölümünde görevi kapsamında çalışmak

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekimin yönlendirmesiyle tanısal testlerin
gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların
belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.
İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.
Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.
Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir
monitörizasyonu yapar.
Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlarını yapar.
İşitsel algı değerlendirmesi, rehabilitasyonu ve vestibüler rehabilitasyon yapar.
İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.
Yazılı teşhis raporları hazırlamak.
Değişiklik, ilerleme ve tedavileri kaydederek hasta kayıtlarını oluşturmak.
Araştırma programlarına katılarak; yeni ekipman, cihaz ve teknikleri değerlendirmek.
Odyometri cihazının bütün bakım temizliğinden, çalıştırılmasından sorumludur.
Hastaya yaptığı işlem hakkında işlem öncesi ve sonrası bilgi verir.
Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik
kullanımından sorumludur.
Varsa cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları güncelliği kontrol ederek cihaz çalıştırır.
Cihaz bakım formlarını takip eder.
Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet
üretmek veya üretilmesini sağlar.
Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri, prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Mesai saatleri dışında acil hallerde Sorumlu Hekim tarafından yapılan çağrıya uyarak hastaneye
gelir.
Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği çerçevesinde Anabilim Dalı Başkanının verdiği
görevi ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.
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BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER

Yoğun Bakım Ünitesi
Yoğun Bakım Hemşiresi
Servis Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

GÖREV DEVRİ

Yoğun Bakım Hemşireleri

Görev Amacı: Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını
yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları
ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu hemşiredir.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.Hemşirelik bakımı:
1. Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
2. Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları uygular ve değerlendirir.
3. Hastaların monitorizasyonu sağlar. Monitorizasyonda non-invazif monitörizasyon tekniklerini kullanır.
Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar.
4. ç) Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik
bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.
5. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir,
ventilatördeki hastaya bakım verir.
6. Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar
(sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar,
uygular ve değerlendirir.
7. Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için
uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve
değerlendirir.
8. Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve uygular.
9. Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte gerekli planlamayı yapar ve uygular.
10. Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.)
hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar.
11. Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve kan/kan ürünleri transfüzyonu
işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar ortaya çıkar ise durumu hekime
bildirir ve kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular. i) Pace makerli hastayı izler,
bakımını bilir ve uygular.
12. İntra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.
13. Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre
hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını
sağlar.
14. Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını
sağlar.
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1. Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki değişiklikleri değerlendirir, kaydeder, normalden
sapmaları hekime bildirir.
2. Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planının oluşturulmasına
katkıda bulunur.
3. Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif tanı ve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayı hazırlar,
işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler.
4. Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerini toplar; laboratuvara gönderir,
değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.
5. Her yaş grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ve olabilecek yan etkilerini bilir;
ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim istemine göre hastaya enteral, parenteral
ve haricen verilecek ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini, hastanın tedavi ve
bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve gerektiğinde ilgililere rapor eder.
6. Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
7. Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir.
8. Konsültasyonun yapılmasını takip eder; katılır.
9. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş
olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum
desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik
süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır,
kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.
10. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda
temel/ileri yaşam desteğinin uygulanmasını sağlar ve uygun hemşirelik aktivitelerini yerine getirir.
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YOĞUN BAKIM
BİRİM
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer yoğun bakım hemşiresi
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Yoğun bakım faaliyetlerini yürütmek

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, hemşireleri bu konularda
bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur
Her birim sorumlusu aynı zamanda kalite bölüm sorumlusudur ve kalite yönetim direktörü ile birlikte kalite çalışmalarını
sürdürür.
Servis Hemşirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup, servis uzmanlarının ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün
direktifleri ile hasta tedavi bakımını en iyi şekilde yapılmasıyla ve servisteki düzen ve disiplini sağlamakla yükümlüdürler.
Acil durumları saptayarak kurum politikalarına uygun şekilde girişimde bulunmak, kayıt etmek, acil müdahale
malzemelerinin kullanıma hazır tutulmasını sağlamak.
Yoğun bakım ekibi, hasta ve hasta yakınları ile işbirliği sağlamak ve iletişimi geliştirmek,
Hastaya güvenli bir ortam sağlamak,
Servis demirbaş ve tüketim malzemelerini teslim alır. Bunların muhafazasından, bakım ve onarımından ve yerinde
kullanılmasından sorumludur.
Servisin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından tertip ve düzeninden sorumludur.
Hastaların öneri dilek ve temennilerini dinler değerlendirir hastanın eğitim ve danışmanlık ihtiyacını belirleyerek yerine
getirilmesini sağlar.
Stajer öğrencilerin eğitiminde gözetmen rolü oynar.
Hemşirelik öyküsü almak; hemşirelik tanısı koymak; kaydetmek, hemşirelik ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yaparak hasta
bakım planını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
Hemşirelik hizmetleri ile alakalı kayıtların doğru eksiksiz zamanında tutulmasını ve hasta dosyasında muhafaza edilmesini
sağlar
Bakım sonuçlarını değerlendirerek gerektiğinde yeni gereksinim ve sorunlara yönelik bakım planını gözden geçirmek ve
yeniden düzenlemek,
Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydetmek ve uygulamak, Hemşirelik
uygulamasının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek,
Kalite sistemi faaliyetlerinin bağlı biriminde sağlıklı yürütülmesini sağlar. Verimliliğin artırılması için yönetime
önerilerde bulunulur.
Hastaların bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak gereğinde uygun oda ve yatak ayrımını yapar, Hasta bakım ve servis
düzeni ile ilgili tüm hemşirelik faaliyetlerini izler kayıtları tutar sorunları saptar ve gerekli çalışmaları başlatır.
Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlanmasını sağlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler, hasta ile
ilgili numuneleri alınıp, uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar. Hastayı ameliyata hazırlar.
İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. Enfeksiyon belirtileri saptandığında enfeksiyon hemşiresine bildirir.
Hastanın güvenli bir biçimde transferini sağlar.
İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek, uygunsuzlukları farmakovijilans sorumlusuna bildirmek,
Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izlemek, ekiple ( diyetisyen, f fizyoterapist vb.) bilgi alışverişinde bulunmak,
Servis hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve
motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar, performans değerlendirmeleri yaparak geri bildirimde bulunur.
Hemşirelerin çalışma saatlerini düzenler, gerekli durumlarda izin isteğini nöbet değişikliği yapılmasını sağlar.
Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik nöbet ve kayıtlarını nöbet
değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim etmek,
Narkotik ilaçların temini, kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar
Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan skorlama sistemlerini uygulamak ve değerlendirmek,
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28. Hastaların monitarizasyonu, EKG takibi ve yorumlaması (aritmi, fibrilasyon, extrasistol vb.), acil durumlarda hekimle
işbirliği sağlayarak temel / ileri yaşam desteğinin uygulanması ve uygun hemşirelik aktivitelerinin yerine getirilmesini
sağlamak,
29. Aspirasyon, oksijen tedavisi, kan gazı izlemi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar
(sonda-katater bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlamak, uygulamak
ve değerlendirmek,
30. Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını
planlanmak, uygulamak ve değerlendirmek,
31. Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik
yaklaşımını sağlamak, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, değerlendirmek,
32. Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemi
ve uygun pozisyonunu sağlamak, nörolojik değerlendirmeleri yapmak,
33. Hastanın ameliyat sonrası hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
34. Hastanın insizyon bölgesi bakımını yapmak, gelişebilecek komplikasyonların enfeksiyon, kanama vb.) izlenmesi, alınacak
önlemlere ilişkin hemşirelik bakımını planlamak,
35. Hastaların beslenme gereksinimlerini belirlemek (enteral ve parenteral beslenme) gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını
planlanmak ve uygulamak, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlamak,
36. Yatan hastaların eğitiminden sorumludur.
37. İstenmeyen bir olay geliştiğinde( kan transfüzyonu reksiyonu, kesici-delici alet karalanması, düşme, yanlış ilaç kullanımı
gibi)Kalite Yönetim birimine Olay bildirimi yapmak.
38. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda ürün bilgilerinin kontrolünü sağlamak, komplikasyonlarını izlemek ve alınacak
önlemlere ilişkin hemşirelik yaklaşımını geliştirmek.
39. Serviste kullanılan ilaçlar için bir servis stoğu oluşturup, min-max seviyeleri belirlemek ve bu stoğun aylık takibini yapmak.
İlaç düşümlerinin yapılıp-yapılmadığını kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapmak.
40. Acil arabasındaki ilaç ve sarf malzemelerin haftalık kontrollerini yapıp kayıt altına almak eksik malzemelerin temini
sağlamak.
41. Bunların dışında hemşirelik mesleğiyle alakalı işlerini yürütmede servis arkadaşlarına yardımcı olmak Ve Tüm bu
uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapmak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
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Hastane Tıbbi Atık Bulunan Tüm Birimler
Tıbbi Atık Personeli
Hastane Müdürü/ Hastane Müdür Yardımcısı /Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi

Diğer temizlik personelleri
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda tıbbi atık toplama ve
taşıma hizmetlerinin getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak.

GÖREV DEVRİ

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Görev alanları/ görev birimleri idari amirler tarafından kendisine bildirilir ve gerekli görüldüğü takdirde
değiştirilebilir.
2. Görev alanları/ görev birimleri ile ilgili idari amirlerin vereceği görevleri yerine getirirler.
3. Görevlendirildikleri alan/ birimler ile ilgili görev tanım ve prosedürlere uygun olarak görev yaparlar.
4. “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ” ne uygun olarak çalışırlar.
5. Kendileri ile ilgili düzenlenen eğitim ve toplantılara katılırlar.
6. Görevini kurumunun kalite politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
7. Hastane tıbbı atık personellerinin mesai saati, çalışma listeleri alan/birim hemşiresi veya idari amiri
tarafından hazırlanarak, Hastane Müdür Yardımcısı ya da Hastane Müdürü tarafından onaylanır.
8. Görev alanlarında karşılaştıkları sorunları sıralı olarak amirlerine bildirirler.
9. Mesai başlangıcında görev yerindeki kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak iş kıyafetlerini giymiş olarak
hazır bulunurlar.
10. Çalışmaları sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli
elbise giyerler.
11. Temizlik planı doğrultusunda sorumlu olduğu alanın günlük temizliğini yaparak, ilgili kayıtlarının
tutulmasını sağlarlar.
12. Kendisine verilen doküman ve ilgili kayıtların saklanması ve tutulmasından sorumludurlar.
13. Görevli personel, atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerlerdeki tıbbi atıkların her gün belirlenmiş
saatlerde toplanmasından sorumludur.
14. Görevli personel tıbbi atık torbalarını ağızları sıkıca bağlanmış olarak, sıkıştırmadan atık taşıma aracına
yükler ve belirlenmiş olan tıbbi atık taşıma asansörünü kullanarak geçici atık deposuna taşır.
15. Depolanan atıkların anlaşmalı firma görevlisine teslim edilmesinden sorumludur.
16. Taşınma sırasında torbaların yırtılması, delinmesi durumunda, bu torbayı ikinci bir torbaya koyar ve
kirlenen yüzeyleri dezenfekte eder(1/10 oranında çamaşır suyu ile).
17. Atık taşıma araçlarını her gün düzenli olarak temizler ve dezenfekte eder.
18. Geçici atık deposundan sorumlu olup, depo kapılarını kullanımları dışında daima kilitli tutar ve yetkili
olmayan kişilerin girmesine izin vermez.
19. Geçici atık deposunun günlük ısı ı takibini yaparak, ilgili formlara kaydeder.
20. Atıkların boşaltılmasını takiben depoyu Tıbbi Atık Depo Temizlik planına göre temizler, bir sızıntı
olduğunda dezenfekte eder (1/10 oranında çamaşır suyu ile ).
21. İlgili kayıtların Tıbbi Atık Temizlik ve Takip Formuna tutulmasından sorumludur.
22. Atıkların toplanması, taşınması ya da depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda “İş Kazası
İnceleme Formu ” doldurularak Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine bildirilir.
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Hastane Tüm Alan ve Birimleri
Hastane temizlik personeli
Hastane Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı

Diğer Hastane Temizlik Elemanı
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin
belirlediği standartlarda hastane temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğinin
sağlanması.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Görev alanları/ görev birimleri idari amirler tarafından kendisine bildirilir ve gerekli görüldüğü takdirde
değiştirilebilir.
2. Görev alanları/ görev birimleri ile ilgili idari amirlerin vereceği görevleri yerine getirirler.
3. Görevlendirildikleri alan/ birimler ile ilgili görev tanım ve prosedürler ile “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği ” ne uygun olarak çalışırlar.
4. Kendileri ile ilgili düzenlenen eğitim ve toplantılara katılırlar.
5. Görevini kurumunun kalite politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
6. Hastane tıbbı atık personellerinin mesai saati, çalışma listeleri alan/birim hemşiresi veya idari amiri
tarafından hazırlanarak, Hastane Müdür Yardımcısı ya da Hastane Müdürü tarafından onaylanır.
7. Görev bölgelerinde birim amirlerinin belirttiği görevlerde kendisine yardımcı olur.
8. Görev alanlarında karşılaştıkları sorunları sıralı olarak amirlerine bildirirler.
9. Temizlik planı doğrultusunda sorumlu olduğu alanın günlük temizliğini yaparak, ilgili kayıtlarının
tutulmasını sağlarlar.
10. Görev yerlerinde temizlik yapılması için kendilerine teslim edilen araç, ekipman ve malzemeleri (uygun
renkli bez ve kovalar) kullanır, bunların muhafaza ve temizliğini yapar.
11. Sorumlu oldukları birim ve alanların temizliğinde kullanılacak malzemeleri, kendilerine belirtilen gün ve
saatlerde, malzeme istem formu eşliğinde ilgili depodan alır.
12. Sorumlu oldukları alan/birimdeki doktor, hemşire ve personel odaları ile alanların temizliğini yapar
(dolap, masa, banko, deskler, koltuk ve sandalyeler, telefon ahizesi ile kordonu ve tuşları, elektrik
düğmeleri, kapı kolları, cam ve kenarları, tedavi ve pansuman arabaları, cerrahi / tıbbı malzemelerin,
pnömatik sistem ve kutularının, tuvalet, klozet, lavabo, musluk, ayna vb. temizlenmesi) ve çöplerin
toplanıp alınmasını sağlarlar.
13. Görev alan/birimlerindeki hasta bekleme alanı / koltuklar ve sekreter deskleri, yangın panoları ve
asansörlerin temizliğini yapar.
14. Tıbbi atıkları; kırmızı renkli, üzerinde tıbbi atık yazılı poşetlerde toplayarak ve üzerine klinik isim
etiketini yapıştırır ve birimdeki tıbbi atık konteynırında biriktirir.
15. Evsel atıkları; siyah renkli evsel atık yazan poşetlerde, cam atıkları; mavi renkli cam atık yazan poşetlerde
toplayarak atık depolama alanında bulunan konteynırlara boşaltır.
16. Görev bölgelerinde bulunan kirli çamaşırları gün içinde çamaşırhaneye götürür, temizlerini alır.
17. Görev bölgelerinde bulunan perdeleri sorumlu hemşirelerin talimatı doğrultusunda toplayarak yıkanması
için çamaşırhaneye götürür ve temizlendikten sonra yerlerine takar.
18. Sorumlu oldukları birim ve alanlardaki tuvalet ve lavabolarda kullanılan malzemelerin kontrolü yaparak
ilgili depodan teminini sağlar (sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu vb.)
19. Hasta ve yaşlı bakım elemanının bulunmadığı durumlarda hasta transferini sağlar.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
LABORATUVAR TEKNİK PERSONELİ GÖREV YETKİ
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Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Laboratuvar Teknik Personeli
Başhekim / Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Hekimi
Diğer Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Teknik Personeli

GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı işleyişinin düzenini sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1.
Çalıştığı birimin görevlerini kalite süreçlerine uygun olarak eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle
sorumludur.
2.
Laboratuvar temizlik ve düzeninden sorumludur.
3.

Kullandığı cihazların bakım, kontrol ve temizliğini sağlar.

4.

Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır.

5.

Biyo-emniyet kurallarına uyar.

6.

Bulunduğu birimin kayıtlarını düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dosyalar.

7.

Görevi ile ilgili olarak nöbet tutar.

8.

Mikrobiyoloji laboratuvarı otomasyon programı bünyesinde gerekli kayıtları yapar.

9.

Bağlı olduğu birim yöneticisi ve sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KALİTE BİRİM SORUMLUSU GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 61
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Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Birim Sorumlusu
Başhekim/ Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Hekimi
Diğer Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Teknik Personeli
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Hastanede Sağlıkta Kalite Standartlarını uygulamak ve uygulatmak.
BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
Kalite Yönetimi felsefesinin yerleşmesi için bağlı hizmet birimlerinde gerekli eğitimleri, planlama
faaliyetlerini ve uygulamaları gerçekleştirir.
2.
Kalite sistem belge yönetiminin hazırlanmasını ve koordinasyonu sağlar.
3.
Kalite El Kitabının ve Kalite Sisteminin gerektirdiği prosedür, talimat ve diğer dokümanın
hazırlanmasını, güncellenmesini, dağıtımını, revizyonunu ve muhafazasını sağlar.
4.
Kalite Eğitim Planlarını hazırlamak, koordinasyonu ve uygulanmasında Kalite Koordinatörlüğünün
verdiği görevleri yerine getirir.
5.
Kalite sorunlarını belirler, iyileştirme önerileri geliştirir.
6.
Uygun olmayan hizmete ilişkin önleyici ve düzeltici faaliyetleri başlatır ve koordinasyonunu
sağlar.
7.
Kalite indikatörlerinin geliştirilmesinde Kalite Koordinatörlüğüne yardımcı olur, kalite
ölçümlerinin hedeflere göre istatistiksel metotlarla değerlendirilmesi ve sonuçlarının raporlanması
konusunda çalışır.
8.
İç Denetimlerin ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlar.
9.
Kurum içerisinde, iç ve dış müşterilerin güvenliğini tehdit eden durumları ortadan kaldırmak
amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetleri destekler ve koordine eder.
10.
Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir.
11.
Prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.
12.
Yazışmaların kurallara ve formasyona uygunluğunu kontrol eder.
13.
Hizmet birimi sorumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
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Tıbbi Laboratuvar
Laboratuvar Uzmanları
Başhekim
Diğer Tıbbi Laboratuvar Uzmanı

GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Tıbbi Laboratuvarın işleyişinin düzenini sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1. Laboratuvar güvenliği de dâhil laboratuvarın yönetimi ve tüm faaliyetlerin mevzuata ve kalite yönetim
sistemine göre yürütülmesini sağlar.
2. Laboratuvarın malzeme gereksinimi belirler. İhale hazırlığı için teknik şartnameleri hazırlar, laboratuvar
testlerinin maliyet etkin yürütülmesini ve kalite standartlarına uygun çalışılmasını sağlar.
3. İç ve dış kalite kontrol çalışmalarının yapılmasını sağlar, sonuçları değerlendirir.
4. Klinik örneklerin uluslararası standartlara uygun olarak alınmasını, çalışılmasını laboratuvar
hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini ve sonuçların ilgililere zamanında ulaşmasını sağlar.
5. Laboratuvar personelinin tüm faaliyetlerini izler, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek
hizmet içi eğitim programlarının planlamasını ve çalışanların katılımını sağlar.
6. Teknik personele iç ve dış kalite kontrol değerlendirme, kalite standartları konusunda eğitim verir.
7. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin, araştırma görevlilerinin ve diğer lisansüstü program öğrencilerinin
eğitimi ile ilgili faaliyetleri yürütür.
8. Laboratuvar alanında yenilik ve değişiklikleri izleyerek, öneriler geliştirir, uygulanması için öneri verir.
9. Gerektiğinde testi isteyen hekime test süreci, sonuçları, sonuçların yorumlanması ve ileri tetkik
gerekliliği konusunda bilgi ve danışmanlık hizmeti verir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ LABORATUVAR SORUMLU TEKNİKERİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No
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Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Sorumlu Teknikeri
Başhekim / Tıbbi Laboratuvar Sorumlu Hekimi
Diğer Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Tıbbi Laboratuvarın işleyişinin düzenini sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1. Laboratuvar iş akış sistematiği, iş görev ve tanımına göre hazırlanan talimatlara göre laboratuvar
uzmanları kontrolünde işlerin teknik personel ile birlikte yürütülmesini sağlar ve denetler.
2. Laboratuvarda çalışan teknik personelin iş dağılımını düzenler.
3. Depoya giren her türlü ekipman, kit, kimyasal ve sarf malzemenin envanter listesi, bakım ve
kalibrasyonu ile ilgili kayıtları tutar, muhafaza eder.
4. Personel izinlerini işleyiş aksamayacak şekilde ayarlamasını sağlar ve ilgili birim sorumlularına bildirir.
5. Teknik personel ve laboratuvar uzmanları arasındaki iletişimi sağlar.
6. Firma cihazlarının periyodik bakımları ile ilgili prosedürlerin hazırlanmasını ve bu konu ile ilgili olarak
firma ile ilişkileri düzenler.
7. Laboratuvara ait büro malzemesi, temizlik malzemesi, kırtasiye ve basılı malzemelerin teminini sağlar.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIBBİ LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
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Tıbbi Laboratuvar
Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni
Başhekim /Tıbbi Laboratuvar Uzman Hekimi ve Sorumlu
Teknikeri
Diğer Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Tıbbi Laboratuvarın işleyişinin düzenini sağlamak.
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1. Laboratuvar ortamını, cihazları, bakım, temizlik, kitlerin kontrolü gibi işlemleri yaparak analiz öncesi
ve analiz evrelerine hazır hale getirir.
2. Testin çalışılması için gerekli malzemede eksiklik varsa tespit eder ve laboratuvar sorumlusu teknikerine
bildirir.
3. İç ve dış kalite kontrol çalışmasını yapar, sonuçlarını laboratuvar sorumlusu teknikerine yazılı olarak
bildirir.
4. Çıkan sonuçların teknik onayını yapar, uyumsuz sonuçları laboratuvar araştırma görevlisine bildirir.
5. Laboratuvar cihazlarına ait tüm yazılı kaynakları(bakım, iç kalite kontrol, kalibrasyon)eksiksiz doldurur.
6. Çalışması tamamlanmayan örnekleri gün içerisinde takip eder, durumu laboratuvar sorumlu teknikerine
bildirir.
7. Cihazların günlük, haftalık, aylık bakım ve kalibrasyonlarını gerçekleştirir, kaydını tutar.
8. Atıkların güvenli şekilde atılmasını sağlar.
9. Laboratuvar hizmet içi eğitime katılır.
10. Laboratuvar uzmanları, araştırma görevlileri ve laboratuvar sorumlu teknikeri tarafından verilen
görevleri yerine getirir.
11. Nöbetçi personele düzenli çalışma ortamı bırakır.
12. Nöbet teslimi yapmadan ve nöbet defterini doldurmadan laboratuvarı terk etmez
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Patoloji Laboratuvarı
BİRİM
Patoloji Teknisyeni
GÖREV ADI
Patoloji Sorumlu Hekimleri
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Patoloji Teknisyenleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Laboratuvar belirlenen politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda teknisyenlik
hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1.
2.
3.
4.

Her gün servisin işleyişi ile ilgili rutin denetimleri yapar.
Denetim sonucu sorumlu kontrol parametreleri formu doldurur.
Çalışma alanındaki kişisel koruyucu ekipmanlar kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar
Ünitede bulunan tüm tıbbi ve sarf malzemelerin kritik stok seviyeleri ve miat kontrolleri yapar.
Laboratuvar içindeki malzeme istemlerini yapar.

5. Serviste çalışanların rotasyon çizelgeleri her ayın sonunda bir sonraki ay için oluşturup onaylatıldıktan
sonra panoya asarak hazır bulundurur.

6. Personeller arasındaki iletişimi iyi tutmaya çalışır.
7. Doktorlar, teknikerler ve sekreterler arasındaki iletişimi sağlar.
8. Kalite dosyalarının kontrolünü ve düzenlemesini yapar.
9. Gelen malzemelerin doğruluğu açısından kontrollerini sağlar.
10.Materyal kabulünde gelen materyalin kontrolünü yapar. Herhangi bir uygunsuzlukta numunenin reddini
sağlar.

11.Hasta evrak arşivlerinin kontrolünü sağlar.
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Patoloji Laboratuvarı
BİRİM
Patoloji Teknikeri
GÖREV ADI
Patoloji Sorumlu Teknisyeni, Başhekim Yardımcısı
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Patoloji Teknisyenleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Laboratuvar belirlenen politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda teknisyenlik
hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler

1. Bilimsel yöntemler eşliğinde doku kesitleri hazırlamak ve muayene sonucunu belirlemek,
2. Kesit aldığı dokuları depar afinize etmek,
3. Otopsi ve ameliyatlardan çıkarılan parçalardan önlemler almak ve onları ayırmak,
4. Takibi tamamlanmış vakaları bloklamak,
5. Uzmana materyallerin makroskopik incelemelerinde yardımcı olmak,
6. Makroskopik tarifleri yazmak ve numaralandırmak,
7. Vakaları blokladıktan sonra mikrotom ile kesmek ve lam üzerinde kesit almak,
8. Biyopsi dışında gönderilen sitolojik tetkiklerin kabul ve boya işlemlerini yapmak,
9. Boyanan materyalleri (sitolojik) kapatmak ve ilgili uzmana teslim etmek,
10.Çalıştığı laboratuvar malzemelerinin bakım ve temizliğini yapmak,
11.Laboratuvarda kayıtların usulüne uygun yapılmasını sağlamak,
12.Manuel ya da otomatik doku takibi yapmak,
13.Analiz bulguları, test ve deneyleri rapor etmek,
14.Blok ve lam arşivi yapmak,
15.Su banyosu için kesit işlemi uygulamak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
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PSİKİYATRİ SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLUKLARI
Doküman No
KU. YD. 68

Yayın Tarihi
21.09.2021

BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER
GÖREV DEVRİ

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Psikiyatri Servisi
Hemşire
Psikiyatri Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Diğer Hemşireler
Görev Amacı: Hastayla Biyo-Psiko-Sosyal Bir Bütünlük İçerisinde, Terapötik İletişim Tekniklerini Ve Kanıta Dayalı
Değerlendirme Araçlarını Kullanarak Hasta Bakımını Sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
Hemşirelik Bakımı:
1. Hasta güvenliği açısından riskli olabilecek eşyaların kontrolünü yapar, emanete alır, kaydeder ya da
ailesine ulaştırır.
2. Hastanın ihtiyacı olan kişisel eşyalarının (pijama, terlik, havlu gibi) ailesi tarafından temin edilmesini
sağlar.
3. Riskli davranışlara (intihar, şiddet, kendine ve/veya çevresine zarar verme, kötüye kullanım, ihmal)
ilişkin öykü alır, risk düzeyini değerlendirir.
4. Hastaların öz bakımını yapması için teşvik eder, destekler, gerektiğinde yapar.
5. Hastanın özel gözlem, ziyaret, telefon izni ve tedbirlerin planlamasına katkıda bulunur, kararı uygular.
6. Hasta ziyaretçilerini ve getirdiklerini denetler.
7. Hastanın bakım gereksinimlerini ve sorunlarını belirler, hasta bakımında hemşirelik süreci sistemini
kullanır.
8. Beslenme, kilo takibi, uyku takibi, ilaç yan etki takibi yapar.
9. Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin tespit ve teminini sağlar.
10. Belirli aralıklarla ve gerek görüldükçe hasta odaları ve eşyaları kontrol edilir.
11. Hasta yakını ve hekim ile iletişim kurarak hastanın servise kabul ediliş biçimine karar verir.
Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma:
1. Hastaların en az kısıtlayıcı olan çevrede güvenli tedavi ve hizmet almalarına yardımcı olur.
2. Hastaların ruhsal ve fiziksel sağlığının değerlendirildiği, planlanan hemşirelik uygulamaları
doğrultusunda hasta sorunlarının ele alındığı planlı ve düzenli görüşmeler yapar.
3. Tecrit ya da tespit gerekiyorsa, bu işlemlerle ilgili hastaya açıklama yapar, güven verir ve sık aralarla
gözlemler, gözlemleri kaydeder, olası riskler için tedbir alır.
4. Hastanın kendine ya da çevresine zarar verme riskini gösteren belirtileri takip eder, kriz ve acil durum
oluşmasını engelleyici, önleyici yaklaşımlar uygular.
5. Psikiyatrik acil durumları yönetir ve etkili acil bakımı başlatır.
6. Bununla birlikte hemşirelik bakımı yapar, Hemşire ön değerlendirme formunu hastanın kliniğe kabulü
ile birlikte doldurup düşme, kısıtlama, izolasyon, bası yarası vb. durumlarda hemşirelik değerlendirme
ve tedavisini yapar.
Eğitim ve danışmanlık:
1. Tedaviyle ilgili gözlemleri doğrultusunda ekibe tıbbi tedaviye ilişkin gerekli önerilerde bulunur.
2. Ruh sağlığı ekibinin önemli bir üyesi olarak grup terapisi görüşmelerine katılabilir.

3. Ruh sağlığı hizmetinin etkinliği için gerekirse başka birimlerden ya da disiplinlerden danışmanlık alır,
danışmanlık alması için bireyi/aileyi yönlendirir.
4. Yararlı ve kullanabileceği destek sistemlerini ve toplum kaynaklarını değerlendirir, bireyi/aileyi
yönlendirir.
5. Hastanın gelişim düzeyi, öğrenme istekliliği, bilgilenme ihtiyacı, kültürel yapısı ve inançlarını göz önüne
alarak sağlık eğitimini ve hasta eğitimini planlar.
6. Hastayı ve aileyi desteklemede stresle baş etme, stigmatizasyon, kişiler arası ilişkiler, farkındalık ve
girişkenliği artırma, problem çözme becerisi, sosyal beceriler eğitimi gibi konularda psiko-eğitim
programlarını planlar ve uygular.
7. Hasta ve ailesine; ilaçların etki ve yan etkileri konusunda gerekli eğitimleri planlar, uygular, eğitimin
etkinliğini değerlendirir.
8. Klinikte çalışan destek hizmet personeline hasta ve yakınlarıyla iletişim ve yaklaşımlar konusunda
eğitim ve danışmanlık sağlar.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
PSİKİYATRİ SERVİS UZMANLARI GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 69

Yayın Tarihi
21.09.2021

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Psikiyatri servisi
BİRİM
Psikiyatri Servis Uzmanları
GÖREV ADI
Başhekim Yardımcısı, Başhekim
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Psikiyatri Servis Uzmanları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Servis ve poliklinik hizmetlerini düzenli olarak yürütmek
Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hastaların klinik durumunu ve bakım ihtiyaçlarını, fizik muayene, öykü ve biyopsikososyal faktörleri
kapsayacak şekilde değerlendirilir ve kayıt altına alınır.
2. Psikiyatri hekimi klinik karar verici olarak ruh sağlığı ekibi (hemşire, personel ve psikolog) içinde
koordinasyonu sağlar.
3. Psikiyatrik hizmetin kaliteli olarak verilebilmesi için değerlendirme, tanı, tedavi, diğer birimlere
yönlendirme ve tedaviyi sonlandırma, izlem ve rehabilitasyon görevlerini yerine getirir.
4. Hasta bakımı sırasında meydana gelen tüm değişiklikleri takip eder gerekirse bakım planını günceller.
5. Hasta ve yakınlarına, hastalığın seyri, hastalık riskini arttıran ve azaltan faktörler, tedavi seçenekleri,
olası ilaç yan etkileri, sağlık kuruluşuna başvurması gereken durumlar, yaşam alanında belirlenen
risklerin azaltılmasına yönelik tedbirleri kapsayacak şekilde psiko eğitim düzenler.
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Doğumhane
Servis Ebesi
Birim Sorumlusu, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Diğer Servis Ebeleri
sağlığını korumak üzere, ebelik mesleği ve hizmetlerinin çağdaş ölçütlere

uygun şekilde düzenlenmesidir

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Kurumlarda doğum işleriyle vazifelendirilmiş ebeler, müracaat eden kadınların doğuma hazırlanmaları için
yetkileri dâhilinde her türlü tedbirleri alır ve hazırlıkları yaparlar.
2. Meslek ve sanatlarının gerektirdiği şekilde ana ve çocuğu muayene ederler.
3. Özellikle çocuk kalp seslerini yakından izler, müşahedelerine yazarlar.
4. Gerekli gördükleri hallerde her türlü genital muayeneleri de yaparlar, müşahedelerini bir not halinde de yazarak
tespit ederler ve doğumun seyrini dikkatle ve sürekli bir şekilde izlerler.
5. Doğum yöntemi, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Doğum Eylemi Yönetim Rehberi doğrultusunda
belirlenmelidir.
6. Her loğusa Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda izlenmelidir.
7. Karşılaşılan acil obstetrik vakaya Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberine göre
mevcut koşullarda yapılabilecek en uygun ve doğru müdahalenin yapılması, gerektiğinde vakanın durumuna göre
ilk müdahaleden sonra acil obstetrik bakım sevk sistemine göre uygun olan sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
konusunda hekime yardımcı olur.
8. Doğum sürecini yönetir; travay sırasında anne ve bebeğin sağlığını izler, tabibin olmadığı hallerde acil normal
doğumları yaptırır, gerektiğinde epizyotomi uygular.
9. Doğum surecinde normal den sapmaları belirler, acil durum tedbirlerini alır ve tabibe haber verir, tabibin
direktifleri doğrultusunda acil müdahalede bulunur.
10. Doğum sonrası dönemde; yenidoğanın ilk bakim ve muayenesini yapar, hekimin olmadığı acil durumlarda
resusitasyon gerçekleştirir, anneye emzirme eğitimi verir, annenin bakim ve izlemini yapar, normalden sapmaları
tespit ederek hekime bilgi verir.
11. Acil obstetrik durumlarda hekimin istemi doğrultusunda tanımlanan ilaçları uygular.
12. Doğan çocukların cinsiyetini, boy ölçüsünü, kafa çaplarını, göğüs çevresini, beden ağırlığını, yapısında mevcut
bütün arızaları ve anormallikleri, kalıtsal belirtileri, plasenta ve kordonun niteliklerini tespit ve kaydederler.
13. İkiz veya daha fazla sayıda doğan çocukların doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğduklarını, ölü doğanların;
doğumdan sonra bir müddet daha teneffüs edip etmediklerini dikkat ve titizlikle tetkik ve kaydederler.
14. Doğan çocukların birbirlerine karıştırılmamasına son derece dikkat ederler ve bu amaçla her doğan çocuğun
bileğine anne ad ve soyadını, cinsiyetini doğum tarih ve saatini belirten bir kart / bileklik bağlamak zorundadırlar.
Bu etiket, çocuk hastaneden çıkıncaya kadar bileğinde bırakılır. Ayrıca bu hususta kurum İdaresince konulmuş
usuller varsa onları da uygularlar.
15. Doğan çocukların göbeğinin usullere uygun olarak kesilip bağlanması ve sarılması, çocuklar için tedbirlerin
alınması ebelerin görevidir.
16. Doğum odalarının doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve kullanmaya elverişli
bir şekilde bulundurulmasını sağlarlar.
17. Ebe ve ebe hemşireler, bu asli görevleri yanında hemşirelerin gördükleri hizmetleri de görmek ve kurumlarda
onların uymak zorunda bulunduğu hükümlere uymakla yükümlüdürler.
18. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışırlar.
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Yenidoğan Yoğun Bakım
BİRİM
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Yeni Doğan Yoğun bakım hastalarının bakımı ve güvenliğini hemşirelik uygulamalarını, bakım
yönetimi girişimlerini ve diğer yönetim aktivitelerini planlamak, idare etmek, koordine etmek ve değerlendirmekten,
hastane politika ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.
2.
3.
4.
5.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin dış ortama uyumunu sağlamak,
Yenidoğanda belirlediği anormal durumlar hakkında hekimi bilgilendirmek,
Yeni doğanın enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri almak,
Bebek hastalandığında bulgularını kapsamlı olarak yorumlayabilmek,
Bebeğin beslenmesi ve emzirme tekniği konusunda ve yenidoğan davranışları hakkında anneyi
bilgilendirmek,
6. Yenidoğana gerektiğinde ilaç uygulamaları yapmak, yer alır.
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Yenidoğan Yoğun Bakım
BİRİM
Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
GÖREV ADI
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kurumun ve başhemşirenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda
Yenidoğan yoğun bakım hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1.Başhemşirelik tarafından belirlenmiş, politika, hedef, kural ve düzenlemelere uymak/uyulmasını sağlamak
2.Hizmet sunumu ile ilgili prosedür ve talimatların geliştirilmesi ve uygulamaya sokulması çalışmalarına
katılmak
3.Acil durumları saptayarak kurum politikalarına uygun şekilde girişimde bulunmak, kayıt etmek
4.Acil müdahale malzemelerinin kullanıma hazır tutulmasını sağlamak
5.Kendine bağlı çalışanların çalışma düzenini sağlamak
6.Kendine bağlı personelin sorun ve şikâyetlerine çözüm arar. Çözümlenemeyen sorunları ilgili yerlere
iletir.
7.Araç ve gereçlerin sayı ve niteliklerini değerlendirmek, yeterliliğini sürdürecek şekilde planlar yapmak
8.Ünitenin ilaç ve malzeme teminini sağlamak
9.Hekşmlerin öngördüğü tedavi planını uygulamak
10.Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlamak, ilgili hemşirelik işlevlerini yerine getirmek
11.Hekim vizitlerine katılarak bilgi alışverişinde bulunmak
12.YDYD ekibi hasta ve hasta yakınları ile ilgili işbirliği sağlamak ve iletişimi geliştirmek
13.Hasta ziyaretlerinin hastane kurallarına uygun olmasını, hastaya zarar verilmeyecek biçimde yapılmasını
sağlamak
14.Hastaya güvenli bir ortam hazırlamak
15.Hastaların belirti, tepki ve gelişimi hakkında doğru rapor verilmesini kayıtların tutulmasını sağlamak
16.Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol
etmek
17.Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına almak
18.Hemşirelik öyküsü almak, hemşirelik tanısı koymak, kaydetmek, hemşirelik ekibinin diğer üyeleri ile
işbirliği yaparak hasta bakım planını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak
19.Bakım sonuçlarını değerlendirerek gerektiğinde yeni gereksinim ve sorunlara yönelik bakım planını
gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek
20.Hemşirelik uygulamasının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmek
21.Hemşirelik bakımı
22.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulamasına katılma
23.Eğitim ve danışmanlık
24.Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlana tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydetmek ve uygulamak
25.Hastanemizden hizmet alan hastaların fiziksel mahremiyetini ve kayıtlı bilgi mahremiyetini prosedür
ve talimatlar doğrultusunda korumak
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Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışanı
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu, Başhekim Yardımcıları
Diğer Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışanları

GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Görev alanı içerisinde hizmet talep eden bölümler ile birlikte Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ)

misyonu, işleyişi, sterilizasyon yöntemlerinin döngüsü ve dokümantasyonunu kalite kontrol sistemi ile uygulayarak
hemşirelik hizmetlerinin devamlılığını sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
• İşleri ünite yöneticisin belirlediği iş talimatlarına uygun olarak tanımlandığı şekilde yapmak
• MSU’ de tüm uygulamalar için eğitim almak, tanımlanmış işleri bilmek ve uygulamak
• Tüm uygulamalarda kendisini korumak, çalışan sağlığı ve çevre hijyeni için alınması gereken tüm
önlemleri almak
• Çalışma alanında yer, duvar temizliği dâhil tüm alanların temiz ve düzenli olmasını sağlamak
• Çalışma alanlarında bulunan cihazları çalıştırmak, günlük bakım (filtre temizliği, pompa gibi) ve
kontrollerini düzenli yapmak ve kaydetmek, ünite içinde kullanılan solüsyonların talimatlara uygun olarak
hazırlamak ve düzenli değiştirilmesini sağlamak
• Ameliyathaneden ve diğer bölümlerden gelen, MSU’ de işlenmesi planlanan tüm kirli tıbbi cihazlar,
motor aksesuarları ve diğer malzemeleri sayarak teslim almak, kayıtlarını yapmak (barkod okuma, işaretli
olmasa bile listeleme gibi), teslim alınan tüm malzemeler kullanılmış olsun olmasın enfekte olarak işleme
tabi tutmak (özellikli malzemeler ve özel olarak belirtilen durumlar hariç), dezenfeksiyonunu sağlamak
• Teslimde eksik veya hasarlı malzemeyi, teslim eden personele veya bolümdeki ilgiliye bildirmek;
ayrılması gerekenlerin kayıtlarını yapmak ve dezenfeksiyonunu sağladıktan sonra iletilecek bolüme
gönderilmek üzere ayırmak
• Elde yıkanıp dezenfekte edilen malzemelerin kurutulduktan sonra paketleme için temiz alana teslim
etmek
• Dezenfektörleri kullanım talimatına göre kullanmak
• Yıkama makineleri ve ultrasonik yıkayıcıların solüsyonlarının stokta minimum 15 gün yetecek miktarda
bulunmasını kontrol etmek, konu ile ilgili sorumluyu bilgilendirmek
• Steril olacak tıbbi cihazların bakımını, kontrolünü yapmak, set haline getirmek ve paketlenmesini
sağlamak, doğru indikatorler kullanarak uygun sterilizasyon yöntemi ile sterilizasyonunu sağlamak
• Sterilizasyon prosedürünün kontrolünü yapmak, elektronik test sistemlerini ve vakum kacak testlerini
uygulamak, kayıtlarını tutmak, işlem sırasında meydana gelen hataları, işlem tamamlanır tamamlanmaz
tespit etmek, sorumlulara bildirmek ve arızalı cihazla çalışmamak.
• Steril malzemenin sterilizatorden çıkarılması aşamasında oda sıcaklığına döndükten sonra veya yeterli
havalandırma suresi geçtikten sonra geldiği bolüme göre ayrıştırmak, raflara yerleştirmek, teslim etmek,
teslim sırasında raf ömürlerini kontrol etmek, kayıt altına almak ve envanter sayımını yapmak
• Geri çekilen veya raf ömrü tamamlanmış malzemeleri, kirli alana iletmek ve yeniden kullanıma
hazırlamak
• Malzemenin acili yeti söz konusu olduğunda sorumlu ve diğer personellere bilgi vermek
• MSU uygulamalarındaki yenilikler hakkında hizmet içi ve hastane dışındaki eğitimlere katılmak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLUSU
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
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Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
BİRİM
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu
GÖREV ADI
Başhekim, Hastane Müdürü ve Yardımcısı
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışanları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda merkezi sterilizasyon

ünitesinin sorunsuz işletilmesini sağlamak, MSÜ çalışma talimatı doğrultusunda görevlerini yerine getirmek, MSÜ
işleyişini ve düzenini sağlamak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
• MSU’ de iş akışı ve çalışma programını oluşturmak
• Ünite içi cihaz ve sarf malzeme ihtiyacını tespit etmek ve yöneticiye bildirmek, satın alınan ürünlerin
kullanım öncesi muayenesini yapmak ve sonuçlarını yönetici ile birlikte değerlendirmek
• Ünitede yapılan her işlem basamağının kontrollerinin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak
• Ünite içi cihaz takip, arıza, tamir, bakım, kayıp tıbbi cihaz kayıtlarını tutmak, teknik servise ve
yöneticiye bildirmek
• Geri çağırma surecini yöneticiye bildirerek başlatmak ve raporlamak
• Tıbbi cihazların, ilgili bölümlere tam ve doğru olarak dağılımının yapılmasını sağlamak
• Stokta bulundurulması gereken, ünite içinde kullanılan tüm malzemelerin yeterli sayı ve miktarda stokta
bulunmasını sağlamak, ihtiyaçları zamanında belirleyip eksiklerin alınmasını sağlamak
• MSU uygulamaları ve yenilikleri hakkında eğitimlere katılmak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ECZANE TEKNİKERİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
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ECZANE
Eczane Teknikeri
Baş Eczacı/ Eczacı

Diğer Eczacılar ve Eczane Teknikerleri

Görev Amacı: Eczacı gözetiminde ilaçların ve tıbbi malzemelerin uygun şekilde depolanmasını, günlük ihtiyaçların
karşılanması için özel dağıtım yerinde hazır bulundurulmasını, hastalara verilecek ilaçların usulüne uygun olarak
hazırlanıp ilgililere tesliminden sorumludur.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Baş eczacının /Eczacının gözetimi, sorumluluğu ve denetiminde;
2. Eczanede sunulan ürünlerin temininde, saklanmasında ve sunulmasında görev alır.
3. Bu ürünlerin miat ve stok kontrollerini yapar; eksikleri tespit eder ve uygun bir şekilde depolanmaları
ile kayıtlarının tutulması, eksiklerin karşılanması konusunda görev alır.
4. Eczanede bulunan cihazların bakımını yapar ve işlerliğini sağlar.
5. Günlük olarak verilen kırmızı yeşil reçeteye tabi ilaçları psikotrop ve uyuşturucu reçete defterlerine
kayıtlarını yapar.
6. Yatan hastaların günlük gönderilecek ilaç ihtiyaçlarını hazırlar.
7. Eczane ve depoların günlük ısı ve nem takiplerini yapar.
8. Mini/ara depoların taleplerini karşılar.
9. Eczaneye gelen ilaçların miatlarını kontrol eder ve uygun raflara yerleştirir.
10. Eczanenin idari ve mali süreçleriyle ilgili eczacı tarafından verilen görevleri yerine getirir.
11. Görevini Kalite Yönetim Sistem Politikasına ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SORUMLU
ANJİO TEKNİSYENİ GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
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Anjio Ünitesi
BİRİM
Sorumlu Anjio Teknisyeni
GÖREV ADI
Sorumlu Öğretim Üyesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Anjio Ünitesi Çalışanları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda anjio ünitesinin sorunsuz
işletilmesini sağlamak, Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, anjiyo yapılmasına karar verilen hastaların
laboratuvara kabulünden, işlemin bitimine kadar gerekli işlemleri yapmak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Anjio ünitesinde iş akışı ve çalışma programını oluşturmak,
2. Anjio hemşirelerinin ve teknisyenlerinin çalışma düzenlerinin sağlanması ve ünitede yapılan her işlem
basamağının kontrollerinin yapılarak kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
3. Bölüm yeni başlayan hemşirelerin uyum eğitimi yoluyla işe alıştırmasını ve hizmet içi eğitimlerin
uygulanmasını sağlamak,
4. Anjio ünitesinde kullanılan tüm ilaç ve sarf malzemelerin temini ve devamlılığının sağlanması ile
görevlidir.
5. Ünite için satın alınan ürünlerin kullanım öncesi muayenesini yapmak ve sonuçlarını yönetici ile birlikte
değerlendirmek,
6. Ünite içi cihaz takip, arıza, tamir, bakım, kayıp tıbbi cihaz kayıtlarını tutmak, teknik servise ve yöneticiye
bildirmek,
7. MSÜ uygulamaları ve yenilikleri hakkında eğitimler almak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA ANJİO
TEKNİSYENİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Doküman No
KU. YD. 77

Yayın Tarihi
22.12.2021

BİRİM
GÖREV ADI
AMİR VE ÜST AMİRLER

Revizyon No
00

Revizyon Tarihi

Sayfa No: 1/1

Anjio Ünitesi
Anjio Teknisyeni
Sorumlu Öğretim Üyesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Sorumlu
Anjio Teknisyeni

Diğer Anjio Ünitesi Çalışanları
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, anjiyo yapılmasına karar verilen hastaların
laboratuvara kabulünden, işlemin bitimine kadar gerekli işlemleri yapmak.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hastaya anjiyo işlemi hakkında bilgilendirmede bulunmak,
2. Anjiyo ekipmanını sterilize etmek ve hazır konuma getirmek,
3. Hastayı fiziksel olarak işleme hazır hale getirmek,
4. Kontrast madde adı verilen ilacı hastaya damar yoluyla enjekte ederek damarların görüntülenmesini
sağlamak,
5. Uzman hekim yönetiminde anjiyo ekipmanını kullanmak,
6. Anjiyo işlemi esnasında hekimin ihtiyaç duyduğu ekipmanı tedarik etmek,
7. Anjiyo sonuçlarını kayıt altına almak ve rapor halinde uzman hekime sunmak,
8. İşlem öncesi ve sonrası hasta bakımını sağlamak,
9. Tüm ekip üyelerinin radyasyon güvenliği prensiplerinden haberdar olmalarını ve bunlara uygun önlükler
kullanmalarını sağlamak,
10. Teknik ekipmanı düzenli olarak dezenfekte etmek ve bakımını sağlamak,
11. Anjiyo ekipmanında çıkan arızaları ilgili teknik birimlere bildirmek,
12. Kendisine hekim ya da hemşire tarafından atanan görevleri yerine getirmek,
13. Hasta mahremiyetine saygı göstermek.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RADYOLOJİ TEKNİSYENİ VE TEKNİKERİ GÖREV
YETKİ VE SORUMLULUKLARI
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Radyoloji Ünitesi
BİRİM
Radyoloji Teknisyeni ve Radyoloji Teknikeri
GÖREV ADI
Sorumlu Radyoloji Uzmanı, Başhekimlik, Sorumlu Röntgen Teknisyeni
AMİR VE ÜST AMİRLER
Diğer Radyoloji Teknisyenleri, Teknikerleri
GÖREV DEVRİ
Görev Amacı: Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve teknik gerektiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile
ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.

Temel İş, Sorumluluklar ve Yetkiler
1. Hastanemizde bulunan röntgen, mamografi ve bilgisayarlı tomografi cihazlarının çekimlerini yapar.
2. Grafisi çekilecek hastaların hazırlanmaları ve yapılacak radyografi işlemi hakkında hastaya ya da hasta
yakınına gerekli ve yeterli bilgiyi verir.
3. Radyografi işlemleri sırasında hasta ve hasta yakınlarının en az derecede de radyoiyonizan ışınlardan
etkilenmeleri için gerekli önlemleri almalı ve uygular.
4. Servislerde portabl röntgen cihazı ile yapılan radyografilerde cihazın, kullanılması. Film kaset vb.
yerleştirilmesi işlemlerin sorumluluğunu alır.
5. Servis çalışanlarını, servislerde yaptığı iş ve işlemlerde (grafilerde) radyasyon etkilenmemeleri için
uyarır. Gerektiğinde oda veya servis dışına çıkmaları çağrısında bulunur.
6. Hasta bilgilerini girerek görüntüleri film ya da CD olarak basar.
7. Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazların temizlik ve bakımlarını yaparak işletmeye ve
kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.
8. Cihazların arızasında ilgili servise haber verir.
9. Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar.
10. Radyoloji ünitesinde çalışan ya da staj için bulunan kişilerin eğitimlerine yardım eder.
11. IV kontrast madde hekim nezaretinde verilmesini ve kateterizasyonun da hemşire tarafından
yapılmasını sağlar.

