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Görev: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Amiri: Başhekim

Görev Devri: Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı veya Sorumlu Hemşireler

Nitelik Profili: Sağlık hizmetleri müdürü; yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olmalı.
1.Mesleklerinde en az on yıl çalışmış ve iyi sicil almış hemşireler arasından olmalı.
2.Baştabibin teklifi ile Bakanlıkça atanır.

Görev Amacı:  Sağlık   bakım hizmetleri  müdürü, sağlık  kurumunda hemşirelik  bakımının en üst düzeyde
karşılanması  için  hemşirelik  hizmetlerinin  planlanması,  örgütlenmesi,  yönetilmesi,  denetlenmesi,
değerlendirilmesi ve koordine edilmesinden sorumlu bir hemşiredir. 
        Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinden de sorumlu olan Sağlık  bakım hizmetleri müdürü, hizmetlerin
kalitesini  sürekli  geliştirmek  için  personeli  sistemli  denetlemek  ve  görev  içi  eğitim  aracılığı  ile  sürekli
geliştirmek sorumluluğunu taşır. 

GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
1.Sağlık bakım hizmetleri müdürü Hastane bünyesinde görev yapan hemşirelerin mevzuat hükümlerine göre
görev yapmalarından hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur.
2.Kurum politikaları doğrultusunda hastalara verilecek hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine 
yönelik standart, politika ve prosedürleri tanımlar, geliştirir, bunların uygulanmasını ve güncelleştirilmesini 
sağlar.
3.Hemşirelik hizmetlerinde bakım standartları geliştirir ve kalite yönetimi programları içerisinde yer alır.
4.Hizmetin sürekliliği için gerekli hemşire sayısını belirler. Hemşirelerle ilgili arşiv oluşturur, özlük 
dosyalarının güvenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlar.
5.Hemşirelik hizmetleri yönetiminin her kademesinde görev alacak sorumlu hemşireleri belirler, 
görevlendirir ve göreve uyumunu sağlar. Gerekirse görev değişikliği yapar. Hemşirelerin görev 
dağılımlarının, çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar
6.Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında mevcut ve olası sorunları saptar, çözümü için gerekli 
girişimlerde bulunur, ilgili birimlerle işbirliği yapar.
7.Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimi, hizmeti sürdüren hemşireler için hizmet içi eğitim 
programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için
sürekli eğitimlerini destekler
 8.Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde bilgi kayıt sistemlerini geliştirir ve uygun kullanımını sağlar.
9.Kurum politikaları doğrultusunda geliştirilen performans değerlendirme kriterlerine göre,hemşirelerin 
gelişimlerine yönelik performans değerlendirmelerini yapar. Performans arttırmaya yönelik tedbirleri alır ve
uygular
10.Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç-gereçlerin sayı, niteliklerinin belirlenmesi ve temini
için ilgili komisyonlarda görev alır/görevlendirir. Gelişmeleri takip eder, inceleme ve araştırma yapar, bu 
konudaki çalışmaları destekler
11.Kurumunda görevi ile ilgili komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.
12.Her düzeydeki yönetici hemşirelere çalışmalarında destek olur, danışmanlık yapmak üzere periyodik 
olarak toplantı düzenler ve kayıt altına alır.
13.Kurum dışı, yurt dışı seminer, konferans gibi etkinliklere katılır ve hemşirelerin katılımını sağlar
14.Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanlar ile işbirliği yaparak
okul-hastane iletişimini sağlar
15.Olağanüstü durumlar için kaza ve afet programları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil 
durum planlamaları yapar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar
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16.Hemşirelerin sağlığının korunması ve iş güvenliğine yönelik önlemler alarak uygulanmasını ve kaza 
raporlarının tutulmasını sağlar.
17.Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar, yapılmasını sağlar.
18.Hemşirelik hizmetlerinin her türlü kayıtlarının usulüne uygun tutulmasından, saklanmasından ve hasta 
dosyasında muhafazasından sorumludur
19.Organizasyon şemasında yer alan hemşireler ile ilgili arşiv oluşturmaktan; hemşirelerin mezuniyet 
durumları, katıldığı sertifika eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, sertifika başarı notları, 
hemşire olarak yaptığı görevlere ilişkin süre ve görev yerleri, görev süresi içinde göreviyle ilgili olarak 
düzenlenen rapor ve yazılar, görevden alınmasına ilişkin talep yazıları ve gerekçeleri, takdirnameler, üstün 
hizmet belgeleri ve gerekli görülen diğer belgelerin oluşturacağı arşivde saklanmasından sorumludur.
20.Özel ünite ve alanların görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasından sorumludur.


