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Birimi: Diyaliz Ünitesi 

Görev Adı: Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Doktoru 

Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri:  Görevlendirilen Sağlık Personeli 

Görev Amacı: Diyaliz ünitesinin işleyişini, hasta ve çalışan güveliğini sağlamak.  
Bağlı Birimler: Diyaliz Ünitesi 

Temel İş Ve Sorumluluklar 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
 Hemodiyaliz ünitesindeki sorumlu hekim, hemşireler, hizmetli personellerin amiridir. 

 Hemodiyaliz ünitesindeki sorumlu hekim, hemşireler, hizmetli personellerin sistemli çalışmasını kontrol eder 

ve hemşirelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. 

 Hastaların tıbbî açıdan izlenmesinden, tedavilerinin yönlendirilmesinden ve hastalara tıbbî yönden faydalı 

olacak idarî ve tıbbî tedbirlerin belirlenmesinden sorumludurlar 

 Ayda en az bir defa olmak kaydıyla, diyaliz merkezinde tedavi gören bütün hastaların klinik ve laboratuar 

değerlendirmelerini, periyodik muayenelerini yapmakla yükümlüdür 

 Acil durumlarda hastaya ilk müdahaleyi yapar veya sorumlu tabibi yönlendirir. 

 Her hasta için ayrı bir takip dosyası düzenler ve yapılan periyodik muayene, tetkik ve acil müdahaleleri 

düzenli olarak bu dosyaya kaydeder. 

 Sorumlu hekimin Psikiyatrist veya Psikolog, Diyetisyen ve Sosyal Hizmet Uzmanının görevlerini yerine   

getirmesini temin edip etmediğini denetler.  

SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK 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. 

 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. 
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