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1. BİRİMİ: Nöbetçi Müdürlük 

2.  GÖREV ADI: Nöbetçi Müdür 

3. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Hastane Müdür Yardımcısı 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen nöbetçi müdür yerine birimdeki 

diğer nöbetçi müdür görevlendirilir. 

5. GÖREV AMACI:       

Mesai  saatleri  dışında  hastanenin  idari  bölümlerinin  (hekimlik  hizmetleri  dışındaki)iş  akışlarını  ve 

koordinasyonunu sağlamak, personelin işe devamını ve çalışmalarını kontrol etmek ve hastane hizmetlerinin 

kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamak. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER: 

 Protokol mensuplarına refakat eder. 

 Günlük  olarak,  Nöbetçi  Müdürlüğe  bağlı  bölümlerin  nöbet  çizelgelerini  kontrol  ederek  personelin  işe 

devamlarını ve çalışmalarını kontrol eder. 

 Nöbetteki  personelin  kılık  kıyafetlerinin  kılık  kıyafet  yönetmeliğine  ve  Hastane  Yönetiminin  belirlediği 

özelliklere uygun olmasını denetler. 

 İmza  ve  tasdik  işlemlerini  Yataklı  Tedavi  Kurumları  İşletme  Yönetmeliğine  göre(Cenaze  defin  ruhsatı  ve 

tutanak işlemleri dahil) yapar. 

 Araç İşletme Hizmetlerini yürütür, denetler ve rapor eder. 

 Hasta  şikâyetlerini  yazılı  veya  sözlü  olarak  alır,  sorunları  çözmeye  çalışır,  nöbet  tesliminde  şikâyetleri 

Hasta hakları birimine iletir. 

 Yetkisini aşan durumlarda ilgili diğer hastane yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda hareket eder. 

 Mesai  sonrası  yapılan denetim  raporları,  tespit edilen olumsuzluk ve uygunsuzlukları Nöbetçi Müdürlük 

Defterine kayıt eder. Ertesi günü, Başmüdür ya da Hastane müdürüne bilgi verir. 

  İç ve dış Müşterilere (hasta, hasta yakını, ziyaretçi, refakatçi, v.b)karşı hastaneyi temsil eder. 

 Acil ve rutin ulaşım hizmetlerini yürütür. 

 Herhangi bir arıza ya da olay karşısında gerek duyduğu takdirde sorumlu kişiyi hastaneye davet eder. 

 Mesai dışında hastane ve ofislerin anahtarların kullandırılmasını gerçekleştirir. 

 Bağlı olduğu amire, çalışmaları ile ilgili olarak rapor verir ve kendisine verilecek diğer görevleri yapar. 

 Gözetmenler  aracılığı  ile  bütün blokların;  personel,  temizlik  ve  genel  durumunu denetler.  Tespit  edilen 

olumsuzlukları tutanak veya raporla Başmüdürlüğe bildirir. 

 TS  EN  ISO  9001  Kalite  Yönetim  Sistemi,  TS  EN  ISO  14001  Çevre  Yönetim  Sistemi,  TS  18001  İş  Sağlığı 

Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirir. 
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7. ETİK İLKELER 

 Hastaların ve çalışanları haklarına saygı gösterir. 

 Hizmet  verdiği  hasta  ve  çalışanların  ihtiyaçlarını  en  etkin,  hızlı  ve  verimli  biçimde  karşılamayı, 

hizmet  kalitesini  yükseltmeyi,  hasta  ve  çalışan  memnuniyetini  artırmayı,  hizmetten 

yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Görevini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara iş 

ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. 

 Görevi gereği çalıştığı kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranır. 

 Tüm  eylem  ve  işlemlerinde  yasallık,  adalet,  eşitlik  ve  dürüstlük  ilkeleri  doğrultusunda  hareket 

ederler,  görevlerini  yerine  getirirken  ve  hizmetlerden  yararlandırmada  dil,  din,  felsefi  inanç, 

siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. 

 Kurum  içinde  güveni  sağlayacak  şekilde  davranır  ve  görevin  gerektirdiği  itibar  ve  güvene  layık 

olduğunu davranışlarıyla gösterir. 

 Üstleri, meslektaşları,  astları,  diğer  personel  ile  hizmetten  yararlananlara  karşı  nazik  ve  saygılı 

davranır  ve  gerekli  ilgiyi  gösterir,  konu  yetkilerinin  dışındaysa  ilgili  birime  veya  yetkiliye 

yönlendirir. 

 Çıkar  çatışmasında  şahsi  sorumluluğa  sahiptir  ve  herhangi  bir  potansiyel  ya  da  gerçek  çıkar 

çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine 

bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar. 

 Kurum  bina  ve  taşıtları  ile  diğer  kurum  malları  ve  kaynaklarının  kullanımında  israf  ve 

savurganlıktan  kaçınır;  mesai  süresini,  kurum  mallarını,  kaynaklarını,  işgücünü  ve  imkânlarını 

kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır. 
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8. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


