
 

  
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

MAZIDAĞI İLÇE  DEVLET HASTANESİ 

                                         SERVİS HEMŞİRESİ GÖREV TALİMATI 
 

DOK.KODU:KU.YD.04 YAYIN TARİHİ:29/04/2016 REVİZYON NO:01 REVİZYON TARİHİ:01/02/2021 

 

1. BİRİM: KLINIK SERVIS HEMġĠRESĠ  

 

2. GÖREV ADI: Servis HemĢiresi 

 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Ġ.M.Ġ.M Servis Sorumlu HemĢiresi 

 

4. YATAY İLİŞKİLER: HemĢireler 

 

5. GÖREV DEVRİ: HemĢireler 

 

6. GÖREV AMACI:  Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini 

kullanarak, insanlara yaĢadıkları ve çalıĢtıkları her ortamda doğum öncesinden baĢlayarak 

yaĢamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemĢirelik 

bakımını yerine getirmek. 

7. HEMŞİRENİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

7.1. HemĢirelerin yürürlükte tanımlanmıĢ mevzuat kapsamındaki genel görev, yetki ve 

sorumluluklarının yanı sıra 

7.2.Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemĢirelik giriĢimleri ile karĢılanabilecek sağlıkla 

ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemĢirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar 

çerçevesinde hemĢirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. 

7.3. Verilen hemĢirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu 

sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileĢtirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir. 

7.4 . Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dıĢında yazılı 

olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani geliĢen durumlar ile acil 

uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin Ģifahi tıbbi istemini kabul eder. 

Bu süreçte hasta ve çalıĢan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır. 

7.5. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri 

bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine 

getirir. 

7.6. Tıbbi tanı ve tedavi iĢlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü 

durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüĢür, hekim iĢlemin uygulanmasında ısrar ederse 

durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu iĢlemi uygular. 

7.7.Tıbbî tanı ve tedavi giriĢimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların 

oluĢması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır. 
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7.8. Görevi teslim alacak hemĢire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta baĢında sözlü ve yazılı olarak 

teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemĢireye olan  

ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz. 

7.9. HemĢirelikle ilgili eğitim, danıĢmanlık, araĢtırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili 

bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemĢirelerin, sağlık çalıĢanlarının ve adaylarının 

eğitimine destek verir ve katkıda bulunur. 

7.10. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir Ģekilde görev alır, oluĢturulan sağlık 

politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır. 

7.11. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan 

onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur. 

7.12. Tüm uygulamalarını kayıt altına alır. 

YETKİLER: HemĢirelik hizmetini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak, kurumsal politika, 

hedef ve kurallar doğrultusunda yerine getirir ve üst amirinin vermiĢ olduğu görevlerden yetkilidir       

 

ETİK İLKELER: TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek 

Mensupları için Temel Etik Ġlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diĢ hekimi, eczacı, hemĢire, ebe, optisyen ve 

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun’da belirtilen 

tüm meslekleri kapsamaktadır. 

Ġnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin 

amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında 

hastalarıyla, toplumla ve meslektaĢlarıyla iliĢkilerini belirleyen tutum, davranıĢ ve eylem biçimlerini 

ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan 

hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalıĢmaları göz önünde bulundurulmuĢtur. Bu 

ilkelerin, mesleki ve toplumsal geliĢimle birlikte değiĢebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

1. BĠREYLERĠN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BĠRĠNCĠ ÖNCELĠĞĠ SAYAR  

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.  

• Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve 

imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak Ģekilde planlama ve uygulama yapar.  

2. DAĠMA EN ÜST DÜZEYDE HĠZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3.HĠZMET VERDĠĞĠ BĠREYLERĠN KĠġĠLĠK HAKLARINA VE MAHREMĠYETĠNE SAYGI 

GÖSTERĠR  

• Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, 

sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve 

yeterli bilgilendirme yapar. 

 • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüĢü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni 

hali, cinsiyeti, yaĢ ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaĢam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, 

ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. 

 • Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak,  

 

hakkaniyet, adalet, eĢitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.  
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• Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile 

diğer tüm kiĢisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların 

bilgi, beden ve düĢünce mahremiyetine saygı gösterir.  

4. MESLEĞĠNĠ MEġRUĠYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESĠNDE UYGULAR  

• Sağlık hizmetini, almıĢ olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüĢler doğrultusunda 

sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karĢı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.  

• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araĢtırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir 

uygulamayı kiĢi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.   

 

 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;  

 Kamu görevlileri, çıkar çatıĢmasında Ģahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatıĢmasının 

doğabileceği durumu genellikle Ģahsen bilen kiĢiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya 

da gerçek çıkar çatıĢması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatıĢmasından kaçınmak için 

gerekli adımları atar, çıkar çatıĢmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve 

çıkar çatıĢması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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