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Birimi                         : Bağlı olduğu Klinik 

Görev Adı                  : Uzman Hekim 

Amiri ve Üst Amiri  : BaĢhekim 

Görev Devri               : Diğer görevlendirilen Uzman Hekim 

 

GÖREV AMACI: 

BranĢıyla ilgili servis hizmetlerini ve prosedürleri yürütmek. 

 

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

 

a) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmıĢ olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri 

uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi 

ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalıĢır. Ortaya çıkan komplikasyonlarda 

uygun müdahaleyi yapar, gerektiğinde hastayı sevk eder. 

b) Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerilere ilaveten, mesleği ile ilgili eğitim ve bilimsel faaliyetler 

yoluyla kazandığı bilgi ve beceriler çerçevesinde sanatlarını icra ederler. 

c) Birlikte çalıĢtığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleĢtirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, izler ve 

denetler. 

ç) Adli vakalarda ilgili mevzuatlarda tanımlanan iĢ ve iĢlemleri yapar. 

d) Gerekli gördüğü durumlarda, diğer tabip, uzman tabip veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon istenen tabip 

veya uzman tabip bu isteğe icabet eder. 

e) BaĢka bir birime veya kuruma sevki gereken hastaların, tıbben gerekli Ģartlar sağlanarak sevk edildiği birime veya 

kuruma ulaĢımı için gerekli tedbirleri alır. 

  f) Servislere kabul edilen hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi eder. Kendi servisinin polikliniğini 

yaparlar. Ayrıca çeĢitli uzmanlık dalları bulunmayan küçük yataklı tedavi kurumlarında Tababet ve ġuabatı Sanatlarının 

Tarzı Ġcrasına Dair Kanunun hükümleri çerçevesinde diğer uzmanlık Ģubelerine ait hastaları da muayene ve tedavi etmekle 

yükümlüdür. Ancak ilk tedaviden sonra mutlaka ilgili dal uzmanının görmesi gereken vakaları, gereği yapılmak üzere 

baĢtabibe bildirir. 

             ġef ve uzmanlar, hasta müĢahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak yazılmasından sorumludurlar. 

 g) Her ne zaman olursa olsun Ģubelerinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendilerine yapılan davete 

gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmakla yükümlüdürler. 

             Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer Ģubelerden gelen davetleri kabul ve görüĢlerini bildirmek 

zorundadırlar. Aynı Ģubeden birçok uzman bulunan kurumlarda bu çeĢit hizmetler baĢtabibin düzenleyeceği sıraya göre 

nöbetleĢe yapılır. 

  h) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecbur bir bulaĢıcı hastalık görüldüğünde, ihbar vesikasıyle durumu baĢtabibe 

bildirirler. 

 ı) Orijinal çalıĢmalara esas teĢkil edebilecek nadir vakalara rastladıkça, hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere bütün 

belgeleri ile beraber baĢtabibe verirler. 

             Servis Ģef ve uzmanları, servis istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile servis protokol 

defterinin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludurlar. 

i) Kurum  içinde  yapılacak  ameliyatlarda;  1219  sayılı  Tababet  ve  ġuabatı  Sanatlarının  Tarzı  Ġcrasına  Dair  Kanunun  

aĢağıda  belirtilen  70.  maddesine   uymaları   zorunludur.   (Tabipler,  diĢtabipleri  ve  diĢçiler  yapacakları  her  nev'i  

ameliye  için  hastanın,  hasta  küçük  veya  tahtı  hacirde  ise  veli  veya  vasisinin  evvelemirde  muvafakıtını  alırlar.  

Büyük  ameliyei   cerrahiyeler    için   bu    muvafakatın   tahriri    olması    lazımdır.   Veli   veya vasisi olmadığı   veya 

bulunmadığı veya üzerinde ameliyat yapılacak Ģahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat Ģart değildir.)  

j) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları baĢtabibe bildirirler. 

k) Servislerine lüzumlu alet, ilaç ve sıhhi malzeme için örneğine uygun birer istek belgesi (Ek 37 Form 88) düzenleyerek 

baĢtabibe havale ettirdikten sonra bunların cinsine göre imza mukabilinde eczane veya depodan alınmasını sağlar. 
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l) Servislerine ait bütün demirbaĢ eĢyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından 

sorumludur. 

m) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile aile planlaması kursu görmüĢ diğer tabipler aile planlaması uygulamaları 

yapmak ve kendi birimleri içinde bu çalıĢmaları düzenlemekle yükümlüdürler. 

n)Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) baĢlatmak. 

o) Kalite Yönetim Sistemi Ģartlarına uygun çalıĢır. 

p) Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar. 

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. • 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. 

 

 


