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Birimi: Diyaliz Ünitesi 

Görev Adı: Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi 

Üst Amirler: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

Görev Devri:  Görevlendirilen Sağlık Personeli 

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

Temel İş Ve Sorumluluklar 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Temel İlkeler ve Görev Tanımlarına göre iş ve 

işlemlerin yapılmasını kapsar. 
 Hemodiyaliz ünitesinde bulunan hemşire ve hizmetlilerin amiridir. 

 Hemşirelerin ve hizmetli personelin sistemli çalışmasını kontrol eder ve hemşirelik hizmetlerinin en iyi 

şekilde yürütülmesini sağlar. 

 Sağlık personelinin izin ve nöbet çizelgelerini düzenleyerek Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne bildirir. 

 Serviste kullanılan malzemeleri kontrol ederek eksiklikleri belirler tek elden teminini ve takibini sağlar. 

 Servisi dolaşarak tespit ettiği arızaları, Arıza Bildirim Formu doldurarak teknik işler sorumlusuna bildirir ve 

yapılmasını takip eder. Bu formun bir nüshasını servis arıza dosyasında muhafaza eder. 

 Servisin genel temizliğini, hasta odalarının havalandırılmasını ve düzenini sağlar. 

 Hasta yemeklerinin kontrolünü yapar. 

 Servisteki kirli çamaşırların çamaşırhaneye ulaşmasını ve aynı sayıda temiz takımların servise gelmesini takip 

eder. 

 Servis sorumluları işi takip eden ve denetleme görevi yapar. 

 Servis sorumluları servisteki çalışanların iletişimini uyumunu ve disiplinini sağlar. 

 Hemşirelerin görev dağılımlarını düzenler. Servis sorumluları yaptığı görevlerden dolayı Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdür’üne karşı sorumludur. Gerekli istatistik formlarını düzenlemek ve takibini yapmak.  
SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER  

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği 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. 

  Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

  Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 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. 

  Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde 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. 
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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 

   


