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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekimlik

4. YATAY İLİŞKİLER: Diğer Müdürler

5. GÖREV DEVRİ: Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcıları ve Gözetmen Hemşire

6. GÖREV AMACI: Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin
mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin
ve verimli sunumundan sorumludur

7. HEMŞİRENİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

7.1. Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini

ve kayıt altına alınmasını sağlar

7.2. 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.

7.3. Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve

uyumunu sağlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini

belirler.

7.4. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin düzenli olarak kullanılmasını sağlar.

7.5. 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.

7.6. Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile

işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.

7.7. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.

7.8. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek

olur. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.

7.9. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

7.10. Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.
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7.11. 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.

7.12. Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.

8.YETKİLER: Hemşirelik hizmetini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak, kurumsal
politika, hedef ve kurallar doğrultusunda yerine getirir ve üst amirinin vermiş olduğu görevlerden
yetkilidir

Gözetmen Hemşire

Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire

tarafından yürütülür.


