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Birimi            :Hastane Yöneticiliği 

Görev Adı     : Klinik Sorumlu Hekimi 

Amiri              : Başhekim  

Üst Amiri        : Başhekim 

Görev  Devri  : Başhekimin Görevlendirdiği Başka Bir Uzman Doktor 

 

GÖREV AMACI : 

Aşağıda tanımlanan sorumluluğunda bulunan görevleri eksiksiz yerine getirerek Mazıdağı 

ilçe  Devlet Hastanesi‘nin Dahiliye Ve Çocuk Servisi   Hizmetlerinin işleyişini sağlamak. 

 

TEMEL İŞ,YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

 
 Kliniğin Sorumlu amiridir. 

 Kurumun vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, 
hemşireleri bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur. 

 Servis demirbaş ve tüketim malzemelerinin muhafazasından, bakım ve onarımından ve 
yerinde kullanılmasından sorumludur. 

 Servisin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzeninden sorumludur. 

 Hastaların bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak gereğinde uygun oda ve yatak ayrımını 
yapar, Servis düzeni ile ilgili tüm faaliyetleri izler sorunları saptar ve Düzeltici Önleyici Faaliyet 
başlatır. 

 Servis hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık 
yapar,iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar,performans 
değerlendirilmeleri yaparak geri bildirimde bulunur,birimiyle alakalı düzeltici-önleyici 
toplantılara katılır, faaliyetleri düzenler. 

 İlaçların etki ve yan etkilerini izlemek, kaydetmek, uygunsuzlukları Farmakovijilans 
sorumlusuna haber verir. 

 Hemşirelik hizmetleri ile alakalı kayıtların doğru eksiksiz zamanında tutulmasını ve hasta 
dosyasında muhafaza edilmesini sağlar. 

 İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. Enfeksiyon belirtileri saptandığında 
Enfeksiyon Uzmanına bildirir. 

 Hasta ziyaretçileri ve refakatçiler ile ilgili yapılacak düzenlemelere katılır. 

 Hasta ile ilgili vizit, kurul, konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur. Hastanın muayene 
ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar. 

 Hastaların öneri dilek ve temennilerini dinler değerlendirir hastanın eğitim ve danışmanlık 
ihtiyacını belirleyerek yerine getirilmesini sağlar. 

 Yatan hastaların eğitiminden sorumludur. 

 İstenmeyen bir olay geliştiğinde(transfüzyon reaksiyonu, kesici-delici alet yaralanması, 
düşme, yanlış ilaç kullanımı gibi) Kalite Yönetim birimine Olay bildirimi yapmak, düzeltici 
önleyici önlemler almak. 

 Katın günlük hasta tedavi ve hizmetlerinin eksiksiz yapılmasının sağlanması gerekli 
kontrollerin yapılmasını sağlar. 
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 Mesai saati gözetmeksizin kurum hastalarının acil ihtiyaç ve beklentilerinin giderilmesinde 
kontrolü sağlar. 

 Hasta ve aileleri, ekip üyeleri ve çalışanlarla her zaman iyi ilişkiler kurar ve sürdürür, nazik 
davranır. 

 Gerekli durumlarda-hastanın primer hekimine ulaşamıyorsa veya aciliyet gerektiren bir 
durum var ise hastanın primer hekimininde onayını alarak gerekli müdahaleyi yapar. 

 Dışarıdan hasta yatıran hekimlerin hastaları ile ilgili olarak; primer hekimine ulaşılamadığı 
durumlarda, hastanın dosya ve kayıtlarındaki eksiklikleri giderilmesini sağlar. 

 Hastanın primer hekimi tarafından ( kendisi meşgul olduğu veya müsait olmadığı durumlarda 
sözel olarak vermek zorunda kaldığı, orderlerin (istemlerin) ) doğruluğunu teyit ederek, 
hastanın hekim istem formuna yazılı olarak geçirir. 

 Yazılan tüm orderların ikinci hekim olarak kontrolü ve onaylanmasını yapar.  

 Biriminde kendisi ,çalışan ve  hasta  için gerekli güvenlik önlemlerini alır 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) 

başlatmak. 

  Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır. 

 Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar 

ETİK İLKELER: 
  
  TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları 
için Temel Etik İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da 
belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 
  
İnsan 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 meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, 
davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer 
yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik 
çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle 
birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  
 
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  
 
1. BİREYLERİN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİ 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 şekilde planlama ve uygulama yapar.  
2. DAİMA EN ÜST DÜZEYDE HİZMET VERMEYE GAYRET EDER  
3. HİZMET VERDİĞİ BİREYLERİN KİŞİLİK HAKLARINA VE MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİR  
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• 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 
görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, 
doğduğu yer, yaşam 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, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri 
çerçevesinde yapar. • Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki 
tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. 
Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.  
4. MESLEĞİNİ MEŞRUİYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESİNDE UYGULAR  
• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler 
doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst 
davranır, aldatıcı olmaz. • Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma 
veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar 
aracı olarak kullanmaz.   

 
 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA; 

 Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının 

doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir 

potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar 

çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır 

varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden 

kendilerini uzak tutarlar. 
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