
 

Görev Adı: Gözetmen Hemşire 

Üst Amirler:Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

Görev Devri:Gözetmen Hemşire 

Görev Amacı:Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün görevlerini normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde yürütür. 

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. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün görevlerini normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde yürütür. 

 S.B.H.M’nin sorumluluğu altındaki hekim dışı sağlık personelinin iş ile ilgili sorun ve şikayetlerine çözüm arar, 

iş doyumu ve morallerini yükseltici düzenlemelere katılır. 

 Hasta bakımını değerlendirir, sorunları belirlemek üzere düzenli olarak birimleri ziyaret eder, hizmetlere ilişkin 

kayıtları gözden geçirir bakıma ilişkin eksik ve hataların giderilmesini sağlar ve nöbet tesliminde Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü’ne iletir. 

 Kurumun tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari 

mali hizmetler/otelcilik müdürlüğünün görevlendirdiği çalışanla birlikte takip ederek gördüğü aksaklıkları 

ilgililere bildirir.  

 Acil durumlar için geliştirilen protokol çerçevesinde kararlar alarak uygular, hemşirelik personeline yol gösterir 

ve vakaların rapor edilmelerini sağlar. 

 Çalıştığı saatlerde hasta bakımını değerlendirmek ve sorun/gereksinimleri belirlemek üzere düzenli olarak 

birimleri ve servisleri ziyaret etmek,hastalara ilişkin kayıtları gözden geçirmek,verilen bakımları 

gözleyip,değerlendirmek,gerektiğinde düzeltmeler yapılmasını sağlamak,gözlemlerini yazılı ve sözlü rapor 

etmek. 

 Sağlık Bakım Hizmetlerinin devamlılığı için gelecek nöbetteki gözetmen hemşireye veya bölüm sorumlu 

hemşiresine yazılı ve sözlü bilgi verir. 

 Nöbet saatlerinde gerekli hemşire sayısı ve niteliği konusunda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne önerilerde 

bulunur. 

 Nöbet saatlerinde çalışanların uyumunu izler, gerekli durumlarda nöbetçi uzman hekimin bilgisi dahilinde izin 

isteğini değerlendirir, nöbet değişikliği yapılmasını sağlar. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen kayıt ve istatistikleri tutar. 

 Gerektiğinde yönetim toplantıları, komite ve personel toplantıları gibi toplantılara katılır. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün uygun gördüğü mesleki/eğitim faaliyetlerine katılır. 

 Hemşirelik bakımındaki tüm uygulama ve işlemlerin etik kurallara uyularak hasta hakları doğrultusunda 

yapılmasını sağlar. 

 Mesleksel ilerleme ve geliştirmeyi sağlamak üzere seminerlere, workshop’lara, konferanslara katılır. 

 Çalıştığı saatlerde hekim dışı sağlık personelinin kılık-kıyafet, davranış ve ilişkilerini izlemek ve gördüğü 

aksaklıkları düzeltmekten sorumludur. 

 Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında 

faaliyetlerinsürekliliğinisağlanması ve istenilen düzeyde tutulması için yapılan çalışmaları S.B.H.M. ile eş 

güdüm halinde yürütür ve gerekli önlemleri alır. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği diğer 

görevleri yerine getirir. 

 Her türlü ilaç,tıbbi sarf malzeme ve cihazların güvenli şekilde kullanılmasını,takibini,saklanmasını,korunmasını 

ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını denetler. 

 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon için gerekli malzemelerin kullanıma hazır olup olmadığını denetler. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma 

uygunluğu,temizlikkalitesi,iç düzenleme ve uyumunun takibini yapar.Gözetmen Hemşire  nöbet teslim  defteri 

günlük olarak nöbet başlangıcında S.B.H.M.’nden teslim alınır.Nöbet bitiminde teslim edilir. 

 SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER  

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar. 

  Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

 

 

 

GÖZETMEN HEMŞİRE GÖREV, YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 

  

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

KU.YD.84 Eylül- 2014 02 Temmuz-2020 2/2 



 

 

 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. 
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