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1.BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Eğitim Hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER:Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve müdür yardımcıları

4. YATAY İLİŞKİLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne direkt bağlı olan diğer meslek
mensupları

5. GÖREV DEVRİ: Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

6. GÖREV AMACI: Sağlık bilimi ve hemşirelik mesleğindeki gelişmeler doğrultusunda
Hemşirelik Hizmetleri Bölümünün sürekli eğitim etkinliklerini organize etmek, gerektiğinde
uygulamak, denetlemek ve değerlendirmektir.

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

Hemşirelerin yürürlükte tanımlanmış mevzuat kapsamındaki genel görev, yetki ve

sorumluluklarının yanı sıra

7.1. Hemşirelik hizmetlerinin amaç ve felsefelerine, gereksinimlerine paralel Hemşirelik
Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi,
önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar.

7.2. Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak
üzere ilgili kişi/ birimlerle işbirliği yapar.

7.3.Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar.

7.4.Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapar, görüş
bildirir.

7.5.Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporları hazırlar ve
sunar.

7.6.Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve kayıt sistemlerini geliştirir.

7.7.Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.

7.8.Güncel ve mesleki yayınları izler, hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili
araştırmalar yapar ve katılır.

7.9.Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi
etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyurular yapar.

7.10.Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve
güncelleştirilmesi çalışmalarına katılır.
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7.11.Müdürlük tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların
uygulanmasındahemşirelere rehberlik eder.
7.12.Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları
ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.

7.13.Kurumsal gelişim toplantı kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarına aktif olarak
katılır.7.14.Tüm çalışmaları etik kurallar doğrultusunda yapar.

7.15. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar.

8.YETKİLER:Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün vermiş olduğu tüm yetkiler ve süreçler.


