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Birimi: Acil Servis 

Görev Adı: Acil Servis Hekimi 
Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri: Başhekimin belirlediği diğer Acil Hekimi 

Görev Amacı: Acile başvuran tüm hastaları muayene, tetkik ve tedavilerini sağlamak. Acil servisi işleyişini ve 

personel denetimini sağlamak. 

Bağlı Birimler: Acil Servis Ünitesi 
Temel İş Ve Sorumluluklar 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Acil Servis nöbetinde çalışan tüm personelden sorumludur ve denetler. 

 Baştabiplik tarafından düzenlenen nöbet listesine göre acil servisteki  hizmetleri yürütür. 

 Acile başvuran tüm hastaları muayene eder. Gerekli tetkikleri ister. Hastanın vital bulgularını kaydeder. 

 Hastanın bulgularını stabil hale getirir. 

 Ayaktan tedavide gerekli ise reçete düzenler. 

 Hastanın durumuna göre ilgili konsültan tabibi çağırır. 

 Gerekli ise hastayı kısa süreli müşahede amaçlı yatırır. 

 İlgili konsültasyonu yaptırarak hastayı ilgili servise yatırır. 

 Acil Servise başvuran hastanın tedavisinin başlamasından bitimine, yatış işlemi yapılıp ya da başka hastaneye 

sevki tamamlanana kadar hastadan sorumludur. 

 Hizmet içi eğitimlere katılır. 

 Hasta adli vaka ve iş kazası ise adli vaka defterini doldurur. 

 Nöbet defterini imzalar ve gerekli gördüğü eksiklikleri yazar. 

 Acil Serviste bulunan tüm eşyaların (taşınır, taşınmaz) en ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasını sağlar. 

 Acil Servis ile ilgili sorun olduğunda baştabibe bildirir. 

 Kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amiri tarafından verilen görevleri yerine 

getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirine karşı sorumludur. 

 Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış 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 

çalışır. Ortaya çıkan komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar, gerektiğinde hastayı sevk eder. 

 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. 

 Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları 

planlar, izler ve denetler. 

 Adli vakalarda ilgili mevzuatlarda tanımlanan iş ve işlemleri yapar. 

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

tabip veya uzman tabip bu isteğe icabet eder. 

 Başka bir birime veya kuruma sevki gereken hastaların, tıbben gerekli şartlar sağlanarak sevk edildiği birime 

veya kuruma ulaşımı için gerekli tedbirleri alır. 

Yetkiler:  
Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler tarafından verilen görevleri 

mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. 

Sağlık Meslekleri İçin Etik İlkeler : 

 Görevlerini yerine getirirken, hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri yararlılık, zarar vermeme, 

adalet ve özerklik ilkeleridir. 

 Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik 

köken, ırk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

 Hekim, mesleğini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket eder. 

 Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da o  

hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
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 Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaşamını tehlikeye sokması 

durumunda, hastanın kişilik haklarının zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı saklamakla yükümlü 

değildir. 

 Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması anlamına gelmez. 

 Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın meslek sırrı olduğunu ileri sürerek bu 

görevlerinden çekilebilir. 

 

Görev dağılımında çatışma yaşanması 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             HAZIRLAYAN               KONTROL EDEN       YÜRÜRLÜK ONAYI 

            Kalite Yönetim Direktörü o  

o  o                   Meral KÜÇÜK  

   


