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Birimi: Odyometre Odası 
Görev Adı: Odyometrist 

Üst Amirler: Başhekim  

Görev Devri: Odyometrist 
Görev Amacı: hastaların, Odyoloji ile ilgili aletleri kullanarak işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini ve 
işitme kayıplarının belirlenmesini sağlar.  
Bağlı Birimler: Çocuk ve kadın doğum servisi ve KBB polikliği 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar 

 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Temel İlkeler ve Görev Tanımlarına göre iş ve 
işlemlerin yapılmasını kapsar. 

 KBB Uzmanının gönderdiği hastaların, Odyoloji ile ilgili aletleri kullanarak işitme fonksiyonlarının  
değerlendirilmesini ve işitme kayıplarının belirlenmesini sağlar.  

 Odyometri odasındaki aletlerin temizliğini ve düzenini sağlar.  
 Tetkik için gelen hastaların belgelerini kontrol eder, servis protokol defterine kayıt eder. 
 Hastaların Odyolojik testlerini düzenli ve eksiksiz yapar.  

 Test sonuçlarının yazıldığı KBB Odyolojik Bulgular Formunun ilk nüshasını hastaya verir, diğer nüshasını 
Odyolojik tetkik dosyasına yerleştirir.  

 Odyo odasında kullanılan malzemelerin takibini yapar, eksikliklerin teminini sağlar. 
 İşitme cihazına ihtiyaç duyan hastaların işitme kayıplarına göre cihaz tespitinin yapılmasını sağlar.  
 Odyo odasının tertip ve düzeninden sorumludur.  

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet) başlatmak.  
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.  
SAĞLIK MESLEKLERĠ ĠÇĠN ETĠK ĠLKELER  

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinc i 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 kiş ilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir.  

 Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendis inin 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 f iziksel 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 çerçeves inde 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 görüş ler 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 kiş i ya da 

kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.  
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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