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1. BİRİM: Çalışan Sağlığı Birimi

2. GÖREV ADI: Çalışan Sağlığı Hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

4. YATAY İLİŞKİLER: Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi, Eğitim hemşiresi,

5. GÖREV AMACI: KSÜ SUAH’de iş gören tüm çalışanların sağlığı ve güvenliğinin
korunması ve geliştirilmesi.

6. GÖREV DEVRİ: Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:
Hemşirelerin yürürlükte tanımlanmış mevzuat kapsamındaki genel görev, yetki ve

sorumluluklarının yanı sıra
7.1.Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

7.2. Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

7.3.İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, gerekli kayıtları tutmak.

7.4.Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve
işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

7.5.Özel politika gerektiren grupların takip edilmesini ve gerekli sağlık muayenelerinin
yaptırılmasını sağlamak.

7.6.İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

7.7.Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak

7.8.İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri
hekimiyle birlikte çalışmak.

7.9.İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

7.10.İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak
ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

7.11. Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve
tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür

8.YETKİLER:

8.1.İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
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8.2.İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma
yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

8.3. Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde ilgili kurum
ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

8.4.Diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik
eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir.


