
 

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 
 
 

 

 

T.C 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
 MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

DOKÜMAN KODU  GT.044

YAYIN TARİHİ  01.05.2006

REVİZYON NO  04

GÖZETMEN GÖREV TANIMI 
REVİZYON TARİHİ  01.06.2021

SAYFA NO          1 / 3

1. BİRİMİ: Tüm Hastane 

2.GÖREV ADI:  Gözetmen 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Müdür Yardımcısı 

4.  GÖREV  DEVRİ:  Yıllık  izin  veya  herhangi  bir  sebepten  görevine  gelemeyen  gözetmen  yerine  birimdeki  diğer 

gözetmenlerden biri görev alır. 

5. GÖREV AMACI:  

    Amirinin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda kliniklerin temizlik, düzen ve asayişini denetlemek.   

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER 

 Sorumluluğunda bulunan blok ve klinikleri denetlemek. 

 Klinikte çalışan personelin nöbet çizelgesini denetlemek. 

 Personelin kılık kıyafetlerini kontrol etmek ve düzenli olmasını sağlamak. 

 Saat 17:00’den sonra cenaze hizmetlerini yapmak (gece). 

 Hastanede bulunan oksijen sistemini kontrol etmek, problemleri amirine bildirmek (gece). 

 Ziyaret saatlerinde, ziyaretçilerin kliniklere giriş ve çıkışlarını kontrol etmek (gece). 

 Personelin  mesai  giriş  ‐  çıkışlarını  kontrol  etmek,  düzenli  olmasını  sağlamak,  mesaiye  gelmeyen  ve  geç 

gelenleri amirine bildirmek. 

 Personelin çalışmalarını takip etmek, iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapmak. 

 Bölümünde/ünitedeki gereksinimleri değerlendirerek eksik ya da fazla personel sayısını amirine iletmek. 

 Kurum  politikaları  doğrultusunda  personel  gelişimi  için  performans  değerlendirmelerini  değerlendirme 

çizelgesi doğrultusunda yaparak geri bildirimi amirine iletmek. 

 Personelin çalışma çizelgelerinin yapılması, kontrolü ve izinlerin takibini yapmak. 

 Kullanılan malzemelerin stok takibini yapmak. 

 Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonundan ve takibinden sorumlu olmak. 

 Fiziki alanlarının temizliği ve kullanılan cihaz ve demirbaş malzemelerin temizliğini kontrol etmek. 

 Hastaların kullandığı malzemelerin temizlik ve düzenini kontrol etmek. 

 Temizlikle ilgili cihazların uygun şartlarda kullanılmasını sağlamak. 

 Temizlikte kullanılan cihazların arızalanması durumunda teknik servise bilgi vermek ve tamiratının takibini 

yapmak. 

 Bölümünde/ünitelerin aydınlanma,  ısınma ve havalandırma gibi hizmetlere  ilişkin aksaklıklarla  ilgili  teknik 

ekibe bildirimde bulunmak ve takibini yapmak. 

 Poliklinik,  servis,  laboratuvar,  ameliyathane,  mutfak,  çamaşırhane,  bahçe  gibi  hizmet  birimlerinin 

temizliğini yaptırmak. 
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 "Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ tarafından belirlenen risk alanlarında (düşük, orta ve yüksek riskli) kurallara 

uygun temizlik (temizlik, dezenfektan + temizlik) yaptırılmasını sağlamak. 

 Temizlikten  sorumlu  hastane  müdür  yardımcısı  tarafından  hazırlanan  hastane  temizlik  planı  ve  kontrol 

formunda belirtilen kurallara uyularak temizliğin yaptırılmasını sağlamak. 

 Bunun  dışında  periyodik  olarak  tuvaletlerin  ve  zeminlerin  dezenfektan  maddelerle  genel  temizlikleri 

temizlik planında istenilen sıklıkta yaptırmak ve takibini yapmak. 

 Temizlik hizmetleri  yapılırken  kokuların  önlenmesi,  çöplerin  fenni  şekilde  yok  edilmesi,  haşaratın 

öldürülmesi gibi işlerin de birlikte yürütülmesini sağlamak. 

 Hastanenin tüm birimlerinin "Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin gerekli gördüğü zamanlarda dezenfektan ve 

insektisidlerle ilaçlanmasını sağlamak. 

 Temizlik hizmetleri  ile  ilgili  "Enfeksiyon  Kontrol  Komitesi"  ve  hastane  idaresince  yerinde  tespit  edilen 

aksaklıkların en kısa sürede giderilmesini sağlamak. 

 Temizlik personelinin kişisel hijyen kurallarına uyup uymadığını takip etmek ve uyulmasını sağlamak.  

 Hastanenin genel çöplüğünü kontrol etmek. 

 Atıkların özelliklerine göre (evsel, tıbbi, tehlikeli ve cam atık) kullara uygun olarak tasnif edilip edilmediği ve 

tıbbi atıklarda kliniklerin poşet üzerine etiket yapıştırıp yapıştırmadığının kontrolünü yapmak. 

 İç ve dış denetimlerde denetim ekibine yardımcı olur, denetimi kolaylaştırır, gerekli bilgi, belge, personel 

sağlamak. 

 Amiri  ile  sürekli  iletişim  halinde  olup,  amiri  tarafından  kendisine  iletilen  idari  kararların  uygulanmasına 

katkıda bulunmak. 

 Alanıyla ilgili amirinin verdiği diğer işleri yerine getirmek. 

 Hastane  koridorlarında,  klinik  içlerinde  ve  bahçelerde  atıl  durumda  bulunan  fazla malzeme  ve  eşyaların 

hurdalığı atılmasını sağlamak. 

 İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

 

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. 
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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


