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Birimi: Klinikler 

Görev Adı: Sağlık Memuru 

Üst Amirler: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  

Görev Devri: Sağlık Memuru  

Görev Amacı: Hastaların tedavi hizmetlerini ve kayıtlarını düzenlemek.  

Bağlı Birimler: Tüm Birimler 

Temel iş ve sorumlulukları 

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. 
 Yataklı Servis ve/veya polikliniklerde hemşirelik hizmetlerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütür. 

 Hastaneye yatırılan hastaların kaydını yapar. 

 Hasta Tabelasında belirtilen tedavileri Hemşire gözlem formuna kaydeder. 

 Hemşire gözlem formuna belirtilen saatlerdeki oral ve enjektabl ilaç tedavilerini bizzat uygular. 

 Servisin ve hastaların genel temizliğini yaptırır. 

 Hastalarla yakından ilgilenir, hastaların moral gücünü olumlu yönde geliştirecek gerekli ortamı ve güveni 

sağlar. 

 Hastaya odasının ve içerisindeki donanımların ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verir. Hastayla 

ilgilenecek tıbbi ekibi tanıtır. 

 Vizit öncesi vizite hazırlamak amacı ile hastaların ANT-TA ölçümlerini yapar, Hemşire Gözlem formuna 

kaydeder. 

 Servis Hekiminin vizitene katılır. 

 Vizit sırasında hekim tarafından verilen talimatlar doğrultusunda not tutulur. 

 Vizit sonrası yapılan tedavi değişiklikleri hemşire gözlem formuna işlenir. 

 Taburcu olacak hastaların dosyalarını hazırlanır, ilgili servis hekimine imzalatılarak taburcu işlemi için bilgi 

işlem görevlisine iletir. 

 Servisteki tedavileri sırasında kullanılacak ilaçların temini için Hasta Tabelalarını Servis Eczanesine teslim 

edilmesini sağlar. İlaçlar hazır olunca Servis Eczanesin den alır. 

 Hastanın yanında getirmiş olduğu ilaçları teslim alır ve kaydeder ve hekiminin önerisine göre kullanımına 

devam etmesini sağlar. 

 Belirlenen günlerde bütün servisin yatak takımlarını değiştirir. 

 Günlük, lekeli yatak takımları ve taburcu olan hastaların yatak takımlarını değiştirir. 

 Vizit sonrasında pansumanı gereken hastaların pansumanın yapılmasını sağlar. 

 İlgili servis hekiminin verdiği diyet, gıda gereksinin çizelgesine kayıt eder,  

 Yemek dağıtımına refakat ederek, yemek dağılımını takip eder. Vizit sırasında tespit edilen tahlil ve tetkikler 

için materyallerin teminini sağlar.  
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.  

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. 

 

 

 

SAĞLIK MEMURU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

KU.YD.57 01.08.2011 03 Temmuz-2020 2/2 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


