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Görev: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı
Amiri: Sağlık Bakım hizmetleri müdürü
Görev devri: Diğer görevlendirilen hemşire
Nitelik Profili:

1. Yüksek Hemşirelik Okulu Mezunu
2. 5 yıllık tecrübesi ve iyi sicil almış olmalı.

Görev amacı: Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün politika ve hedefleri doğrultusunda Hemşirelik 
hizmetlerinin en üst düzeyde planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinde Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürü tarafından yetkilendirilen görevleri yürüten, Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün hizmetle ilgili 
vereceği görevleri yerine getirmekle ve Müdürün bulunmadığı hallerde kendisine vekalet etmekle yükümlü kişidir. 
Hemşirelik Hizmetleri Müdür yardımcıları personel geliştirme, eğitim, hizmet–bakım, araştırma, kalite görevlerini 
yürütmek üzere en az 1 kişi veya kurumunun iş hacmi ve yatak sayısı dikkate alınarak yeterli sayıda görevlendirilir.

GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
1.Hemşirelik hizmetlerinin en üst düzeyde planlanması, örgütlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine 
edilmesinde Sağlık Bakım hizmetleri müdürüne yardımcı olur.
2.Sağlık Bakım hizmetleri müdürünün hizmetle ilgili vereceği görevleri yerine getirmekle ve Sağlık Bakım hizmetleri 
müdürünün bulunmadığı hallerde yerine vekâlet etmekle yükümlüdür.
3.Kurumun hedef ve politikaları ile tutarlı olacak şekilde güvenli, yeterli ve etkili hemşirelik hizmetlerinin verilmesinden 
Sağlık Bakım hizmetleri müdürüne karşı sorumludur.
4.Hastalara verilen hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine yönelik standart, politika, hedefin geliştirilmesi ve 
uygulanmasını sağlar.
5.Sağlık Bakım hizmetleri müdürünün görev tanımında yer alan görevlerle ilgili olarak Sağlık Bakım hizmetleri 
müdürünün yetki devrinde bulunduğu alanlarda görev yapar.
6.Hizmetin sürekliliği için gerekli hemşire sayısını belirler.
7.Hemşirelik hizmetleri yönetiminin her kademesinde görev alacak sorumlu hemşirelerin belirlenmesinde Sağlık Bakım 
hizmetleri müdürüne önerilerde bulunur ve göreve uyumunu sağlar.
 8.Hemşirelik hizmetini yerine getiren her kademedeki hemşirenin ilgili mevzuata göre çalışmasını sağlar.
9.Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında mevcut ve olası sorunları saptar, çözümü için gerekli girişimlerde 
bulunarak ilgili birimlerle işbirliği yapar.
10.Her düzeydeki yönetici hemşirelere çalışmalarında destek olur, danışmanlık yapmak üzere periyodik olarak toplantı 
düzenler ve kayıt altına alır.
11.Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde bilgi kayıt sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımına yardım eder.
12.Kurum politikaları doğrultusunda geliştirilen performans değerlendirme kriterlerine göre hemşirelerin gelişimlerine 
yönelik performans değerlendirmelerini yapar. Performans artırmaya yönelik tedbirlerin alınmasında önerilerde 
bulunur.
13.Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç, gereçlerin sayı ve niteliklerinin belirlenmesi, temini için ilgili 
komisyonlarda görev alır, hemşirelerin görev almasını sağlar.
14.Hemşirelik hizmetleri bütçesinin gereksinimlere göre belirlenmesine yardım eder.
15.Hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip eder, inceleme ve araştırma 
yapar, bu konudaki çalışmaları destekler.
16.Kurum dışı, yurt dışı seminer, konferans gibi etkinliklere katılır ve hemşirelerin katılımını sağlar.
17.Kurumun; olağanüstü durumlar, kaza ve afet programları doğrultusunda, görev almak üzere oluşturulan ekibin 
hazırlanmasında yardım eder.
18.Hemşirelerin sağlığının korunması ve iş güvenliğine yönelik önlemler alarak uygulanmasını ve kaza raporlarının 
tutulmasını sağlar.
 19.Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar / yapılmasını sağlar.
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