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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Sorumlu Hemşire

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

4. YATAY İLİŞKİLER: Sorumlu Hemşireler

5. GÖREV DEVRİ: Klinik Hemşireleri

6. GÖREV AMACI: Yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi

birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

7. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
7.1. Hemşirelerin yürürlükte tanımlanmış mevzuat kapsamındaki genel görev, yetki ve

sorumluluklarının yanı sıra

7.2. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

7.3. Sorumlu hemşire, servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci

doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin

yürütülmesinden sorumludur.

7.4. 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.

7.5. Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını, eczane tarafından kliniğe

gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar.

7.6. Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine

getirilmesini sağlar.

7.7. Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans

değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

7.8. Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda servis/ünite içinde

gerekli düzenlemeleri sağlar.

7.9. Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, başhemşirenin onayına sunar.

7.10. Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde bulunur.

7.11. Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.

7.12. İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
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7.13. Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.

7.14. Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar.

7.15. Hasta taburculuk eğitimini planlar ve uygular.

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


