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Birimi: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

Görev: Süpervizör Hemşire

Amiri: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Görev Devri: Süpervizör olarak görev yapan diğer hemşireler/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Görev Amacı:Mesai dışı (16-08) saatleri arasında ve hafta sonlarında (08-08) hastanede sağlık bakım hizmetlerinin kalite 
politikalarına uygun bir şekilde eksiksiz ve sürekliliğini sağlayacak işleri kapsar.

GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI

 Kurumun ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün vizyon, misyon, politika, yöntem ve talimatlarla ilgili kurallarını 
benimser, hemşireleri bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan denetler ve hemşirelik uygulamalarının 
standartlar ve bakım protokollerine uygun yapılmasını sağlar.

 Hasta bakımının sürekliliğini sağlamak, bakımın kalitesini arttırmak için düzenli olarak servis ve hasta viziti yapar. Servis 
vizitlerinde, servis genel durumunu, hemşirelik bakımını denetler , değerlendirir, önerilerde bulunur ve yazılı-sözlü rapor 
eder.

Servis hemşiresi tarafından uygulanan hasta bakımını denetler, gerektiğinde rehberlik eder. Hemşirelik kayıt formlarının 
düzenli tutulmasını sağlar, denetler, eksiklikleri rapor eder.

 Hastanede vizit gezdikten sonra, hastaların durumunu ve hemşire ihtiyacına göre hemşirelerin çalışma çizelgelerini 
inceler ve gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapar. Sorumlu olduğu hemşirelerin nitelik ve nicelik yönünden 
dağılımını ve insan gücü planlamasını yapar.

Hemşirelik bakım uygulamalarında, hasta haklarını göz önünde tutarak hemşirelik bakımının verilmesini sağlar ve 
denetler. Kendisine iletilen veya hasta vizitinde tespit edilen uygunsuzluk durumlarında ilgili personeli uyarır ve durumu 
rapor eder. 

Mesai dışı (16-08) saatleri arasında ve hafta sonlarında (08-08) hemşirelere mesleki yaklaşım ve bakım işlemleri 
konusunda danışmanlık yapar, ihtiyaç duyulan eğitim programları ile ilgili Sağlık Bakım Hizmetleri  Müdürlüğü'ne rapor 
verir. 

Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar hemşirelik bakımında kullanılan araç-gereç ve 
malzemenin temini, depolanması ve uygun kullanımını sağlar ve denetler.

 
Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünü bilgilendirir, gerektiğinde diğer 
disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar ve rapor eder. 

 
Kurum politikalarına uygun olarak, gerektiğinde ve acil durumlarda depo açma, eczane açma, sterilizasyon açma 
yetkilerine sahiptir.

 
Bakımın kalitesini yükseltmeye yönelik araştırmalar yapar veya katılır, sonuçlarını uygulamaya koyar ve servis 
hemşirelerini araştırma yapma konusunda destekler. 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından görevlendirildiği kurul, komite, çalışma vb. toplantılara katılır.
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Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü’ne  bağlı tüm personelleri yerinde denetler.


