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Birimi: Transfüzyon merkezi 

Görev Adı: Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi  

Üst Amirler: Başhekim 

Görev Devri: Mikrobiyoloji Uzmanı  

Görev Amacı: Transfüzyon merkezinin işleyişini ve bölge kan merkezi ile koordinasyonu sağlamak,  

Bağlı Birimler: Başhekim Tarafından Görevlendirilen bölümler. 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Sorumlusu olacağı hizmet biriminin ruhsatlandırılması için gerekli bilgi ve belgeleri temin eder ve başvuruda bulunur, 

 Hizmet biriminin kalite politikası doğrultusunda verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar, 

 Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı olduğu kalite standartlarına ve standart işletim 

prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar ve çalışmaları belirtilen çerçevede denetler hizmet biriminde yürütülen 

tüm faaliyetlerle ilgili gerekli koordinasyonu sağlar, 

 Hizmet biriminin ihtiyaçlarını tespit eder ve giderilmesini sağlar, 

 Personel eğitimine yönelik gerekli çalışmaları yapar, 

 Personelin sicil, disiplin işleri ve özlük haklarını bağlı olduğu personel ve disiplin yönetmeliği hükümlerine göre izler ve 

yerine getirilmesini sağlar, 

 Mevzuat ve bilimsel gelişmeleri izler, yeni bilgi ve teknikleri çalışmalara yansıtarak kurumun geliştirilmesi ve hizmet 

kalitesinin artırılmasını sağlar, 

 Personelin iş programlarını oluşturarak işlerin aksamadan yürütülmesini sağlar, 

 Personelin nöbet çizelgelerinin hazırlanmasını ve görev dağılımını organize eder, 

 Bölge kan merkezi ile koordinasyonu sağlar, 

 Hizmet birimi sorumluluğunda yapılan transfüzyonları izler, istenmeyen etkileri dökümante eder, değerlendirir, 

sonuçlandırır, kayıt altına alır ve ilgili yerlere rapor olarak bildirir, 

 Hizmet verdiği sağlık kuruluşunun transfüzyon komitesinin doğal üyesi olup, bu komitede multidisipliner çalışma ve 

sorunların giderilmesine yönelik koordinasyon, bilgilendirme ve planlama faaliyetlerinde bulunur. 

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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