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Ünvanı: Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

Vekili : 

Nitelikler:  

 Hemşirelikte Lisans Mezunu Olmak 
 

 

 Görev ve Sorumluluklar:  

• Planlanan sıklıklarla hemşirelik hizmetlerini değerlendirme vizitlerini yapar, hizmetlere yönelik 

raporları ve önerileri Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’ne sunar. 

• Servis/ünite sorumlularının çalışmalarını planlar, raporlarını inceler ve gerekli düzenlemeleri sağlar. 

• Hemşirelerin çalışma listelerini düzenler, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’ne sunar. 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışanların işbirliğini sağlar. 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan komitelerin işleyişlerini kontrol eder, 

danışmanlık yapar. 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirildiğinde kurum tarafından oluşturulan 

komite/kurul toplantılarına katılır. 

• Hemşirelerin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar planlar, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’ne 

önerir, gerektiğinde uygulamaya koyar. 

• Hemşirelik hizmetlerinin ulusal/uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip eder, 

inceleme ve araştırma yapar, bu konudaki çalışmaları destekler, müdürü bilgilendirir. 

• Kurumda sunulan hemşirelik bakım hizmetinin kalitesini artırmak için kurum içi-kurum dışı seminer, 

konferans ve çalışma grubu gibi etkinliklere katılır ve hemşirelerin katılımını sağlar. 

• Hemşirelerin iş ile ilgili sorun ve şikayetlerini dinler, çözüm bulmaya çalışır, çözümlenmesi konusunda 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’ne önerilerde bulunur. 

• Hemşirelerin çalışma isteğini ve iş doyumunu olumsuz etkileyen koşul ve durumları rapor eder, 

çözümü ile ilgili önerilerde bulunur. 

• Genel işleyiş ile ilgili meydana gelen sorunlarda diğer disiplinlerle çözüme yönelik işbirliği kurar ve 

rapor eder. 

• Hemşirelik uygulamalarının bakım protokolleri ve talimatlara uygun yapılmasını sağlar. 

• Hemşirelik uygulamaları için gerekli tıbbi malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol ve 

teslim eder. 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan tüm hemşirelerin ve yeni işe başlayan hemşirelerin 

eğitim gereksinimlerinin belirlenmesini, önceliklerin saptanmasını, planlanmasını ve eğitimin 

verilmesini sağlar. 

• Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Hemşirelik 

Hizmetleri Müdürü’ne sunar. 

• Eğitim ile ilgili konularda Eğitim Hemşiresi’ne öneriler sunar. 

• Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesi ve hasta bakımına yönelik araştırma ve projeleri planlar, 

sonuçlarını uygulamaya koyar. 
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• Kurumda hemşirelik hizmetleri açısından hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını 

sağlar ve denetler. 

• Hemşirelerin mesleki bilgi-beceri gereksinimlerini saptar, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü’ne rapor 

eder. 

• Kuruma yeni başlayan hemşirelerin kuruma uyumunda danışmanlık yapar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkiler:  
 

 


