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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 08.03.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27515
 

 

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; sağlık h�zmet� sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemş�reler�n çalışma
alanlarına, poz�syonlarına ve eğ�t�m durumlarına göre görev, yetk� ve sorumluluklarını bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ve hemş�rel�k h�zmetler� sunulan d�ğer alanlarda
görev yapan hemş�reler� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 25/2/1954 tar�hl� ve 6283 sayılı Hemş�rel�k Kanununun 4 üncü maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Hemş�re: 6283 sayılı Hemş�rel�k Kanununa göre hemş�rel�k mesleğ�n� �cra etmeye yetk�l� sağlık personel�n�,

c) Hemş�rel�k tanılama sürec�: B�rey�n muhtemel veya mevcut sağlık sorununa yönel�k olarak, hemş�rel�k h�zmetler� çerçeves�nde
bakıma en uygun yaklaşımı bel�rlemey� mümkün kılan durum değerlend�rmes�n�,

ç) Kanun: 25/2/1954 tar�hl� ve 6283 sayılı Hemş�rel�k Kanununu,

d) Başhemş�re: Kurum ve kuruluşlarda hemş�rel�k h�zmetler�n� en üst düzeyde tems�l eden hemş�rey�,

e) Uzman hemş�re: Mesleğ�yle �lg�l� l�sansüstü eğ�t�m alarak uzmanlaşan ve d�ploması Bakanlıkça tesc�l ed�len hemş�rey�,

f) Yetk� belges�: Hemş�reler�n meslekler�yle �lg�l� özell�k arz eden b�r�m ve alanlarda �lg�l� mevzuatında düzenlenen h�zmet �ç� eğ�t�m
çalışmaları net�ces�nde Bakanlıkça tanz�m olunan belgey�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hemş�rel�k H�zmetler�n�n Kapsamı, Hemş�reler�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

Hemş�rel�k h�zmetler�n�n kapsamı 

MADDE 5 – (1) Hemş�rel�k h�zmetler� aşağıdak� hususları kapsar:

a) B�rey, a�le, grup ve toplumun sağlığının gel�şt�r�lmes�, korunması, hastalık durumunda �y�leşt�r�lmes� ve yaşam kal�tes�n�n
artırılması amacıyla hemş�ren�n yer�ne get�rd�ğ� bakım verme, hek�mce hazırlanan tıbbî tanı ve tedav� planının oluşturulması ve
uygulanması, güvenl� ve sağlıklı b�r çevre oluşturma, eğ�t�m, danışmanlık, araştırma, yönet�m, kal�te gel�şt�rme, �şb�rl�ğ� yapma ve
�let�ş�m� sağlama roller�,

b) Meslek� eğ�t�mle kazanılan b�lg�, becer� ve karar verme yetenekler�n� kullanarak, �nsanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her
ortamda doğum önces�nden başlayarak yaşamın tüm evreler�nde meslek standartları ve et�k �lkeler çerçeves�nde sunduğu hemş�rel�k
bakımı,

c) Hemş�rel�k h�zmetler�n�n ve bu h�zmetlerden sorumlu �nsan gücü kaynaklarının, d�ğer kaynakların ve bakım ortamının yönet�m�
�le r�sk yönet�m�n�.

Hemş�reler�n görev, yetk� ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Hemş�reler;

a) Her ortamda b�rey�n, a�len�n ve toplumun hemş�rel�k g�r�ş�mler� �le karşılanab�lecek sağlıkla �lg�l� �ht�yaçlarını bel�rler ve
hemş�rel�k tanılama sürec� kapsamında bel�rlenen �ht�yaçlar çerçeves�nde hemş�rel�k bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular,
değerlend�r�r ve denetler.

b) Ver�len hemş�rel�k bakımının kal�tes�n� ve sonuçlarını değerlend�r�r, h�zmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekl�
�y�leşt�rmeler� yapar ve sonuçları �lg�l� b�r�me �let�r.

c) Tıbbî tanı ve tedav� planının uygulanmasında; hek�m tarafından, ac�l durumlar dışında yazılı olarak ver�len tedav�ler� uygular,
hastada beklenmeyen veya an� gel�şen durumlar �le ac�l uygulanması gereken tanı ve tedav� planlarında müdav� hek�m�n ş�fah� tıbb�
�stem�n� kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenl�ğ� açısından gerekl� tedb�rler� alır.

ç) Hastaya lüzumu hal�nde uygulanmak üzere hek�m tarafından reçete ed�len tıbbî talepler� b�l�msel esaslara göre bel�rlenen
sağlık bakım, tanı ve tedav� protokoller� doğrultusunda yer�ne get�r�r.

d) Tıbb� tanı ve tedav� �şlemler�n�n h�zmetten faydalanana zarar vereceğ�n� öngördüğü durumlarda, müdav� hek�m �le durumu
görüşür, hek�m �şlem�n uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hek�m�n yazılı taleb� üzer�ne söz konusu �şlem� uygular.
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e) Tıbbî tanı ve tedav� g�r�ş�mler�n�n hasta üzer�ndek� etk�ler�n� �zler, �stenmeyen durumların oluşması hal�nde gerekl� kayıtları
tutarak  hek�me b�ld�r�r ve gerekl� önlemler� alır.

f) Görev� tesl�m alacak hemş�re gelmeden ve gerekl� b�lg�y� hasta başında sözlü ve yazılı olarak tesl�m etmeden ve doğal afet,
toplu kazalar g�b� olağanüstü durumlarda �se hemş�reye olan �ht�yaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

g) Hemş�rel�kle �lg�l� eğ�t�m, danışmanlık, araştırma faal�yetler�n� yürütür. Mesleğ� �le �lg�l� b�l�msel etk�nl�klere katılır. Toplumun,
öğrenc� hemş�reler�n, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğ�t�m�ne destek ver�r ve katkıda bulunur.

h) Sağlık h�zmetler�n�n ver�ld�ğ� tüm alanlarda etk�n b�r şek�lde görev alır, oluşturulan sağlık pol�t�kalarının yürütülmes�nde, mevzuat
çerçeves�nde karar mekan�zmalarına katılır.

ı) H�zmet sunumunda, h�zmetten faydalananların b�reysel farklılıklarını kabul ederek, �nsan onurunu, mahrem�yet�n� ve kültürel
değerler�n� azam� ölçüde göz önünde bulundurur.

�) Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Hemş�re ve Yetk� Belges�ne Sah�p Hemş�reler

Uzman hemş�re

MADDE 7 – (1) L�sans mezunu hemş�relerden; yurt�ç�nde hemş�rel�k anab�l�m dallarında ve bunların altında açılan l�sansüstü
eğ�t�m programlarından mezun olan ve d�plomaları Bakanlıkça tesc�l ed�len hemş�reler �le yurtdışında bu programlardan mezun olup,
d�plomalarının denkl�kler� onaylanan ve d�plomaları Bakanlıkça tesc�l ed�len hemş�reler alanlarında uzman hemş�re olarak çalışırlar.

(2) Uzman hemş�reler, temel hemş�rel�k roller�n�n yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönel�k kl�n�k b�lg�, becer�, sağlık
araştırmaları, danışmanlık h�zmetler�, sağlık eğ�t�m h�zmetler�n�n programlanması, uygulanması ve değerlend�r�lmes�nde sorumluluk alır,
uygular ve değerlend�r�r.

(3) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Uzmanlık alanı �le �lg�l� kapsamlı sağlık değerlend�rmeler� yapar. Hemş�rel�k bakımını planlar,
uygular ve yönet�r. Bakımda �stenen hedeflere ulaşılamaması durumunda, yen� stratej�ler gel�şt�r�r.

(4) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Hastalara uygulanan tıbb� tanı ve tedav� �şlemler�ne �l�şk�n karşılaşılan kr�t�k durumlarda, uygun
kararın ver�lmes�nde hemş�relere danışmanlık yapar, meslekî gel�ş�mler� açısından hemş�relere yardımcı olur.

(5) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Hasta ve a�les�n�n eğ�t�m�n� planlar. Hastaları, bakım ve tedav� yöntemler� �le olası yan etk�ler�
hakkında b�lg�lend�r�r. Hastaların güncel ve güven�l�r sağlık b�lg�s�ne ulaşmasını sağlar.

(6) (Ek:R.G-19/4/2011-27910) Uzmanlık alanı �le �lg�l� ve et�k konularda k�ş�, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve b�l�rk�ş�l�k yapar.
Çalıştığı kurumda araştırmalarla �lg�l� et�k kom�tede görev alab�l�r.

Yetk� belges�ne sah�p hemş�reler

MADDE 8 – (1) Hemş�rel�k mesleğ� �le �lg�l� özell�k arz eden b�r�m ve alanlarda yetk� belges�ne sah�p ve bu alanlara �l�şk�n
hemş�rel�k bakım h�zmetler�nden sorumlu hemş�red�r.

(2) Yetk� belges�ne sah�p hemş�reler�n görev, yetk� ve sorumlulukları, sah�p oldukları yetk� belgeler� ve çalıştıkları özell�kl� alana
göre Bakanlıkça düzenlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hemş�rel�k H�zmetler�n�n Yönet�m� ve Organ�zasyonu

Başhemş�re

MADDE 9 – (1) Başhemş�re olab�lmek �ç�n hemş�rel�kte en az l�sans eğ�t�m�ne sah�p olmak gerek�r. Ancak kurum/kuruluşta,
hemş�rel�kte l�sans eğ�t�m�ne sah�p hemş�re bulunmaması hal�nde d�ğer hemş�relerden de görevlend�rme yapılab�l�r.

(2) Başhemş�re bağlı olduğu kurum/kuruluş üst am�r�ne karşı sorumlu olarak:

a) Hemş�rel�k h�zmetler�n�n planlanmasını, yürütülmes�n�, değerlend�r�lmes�n�, gel�şt�r�lmes�n� ve kayıt altına alınmasını sağlar.

b) Hemş�rel�k h�zmetler� organ�zasyonu doğrultusunda görevl� hemş�reler�n mevzuata ve meslek �lkeler�ne uygun olarak görev
yapmalarından, hemş�rel�k h�zmetler�n�n etk�n ve ver�ml� sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemş�rel�k
uygulamalarını önley�c� tedb�rler� alır, meydana gelen menf� olayların kaydının tutulmasını ve b�ld�r�lmes�n� sağlar.

c) Hemş�rel�k h�zmetler�nde �st�hdam ed�len personel� �lg�l� b�r�mlere görevlend�r�r ve göreve uyumunu sağlar. H�zmet b�r�mler�nde
görevlend�r�lecek hemş�reler�n sayısını ve n�tel�ğ�n� bel�rler.

ç) Hemş�rel�k h�zmetler� �le �lg�l� tüm kayıt s�stemler�n�n ve Ek-1’dek� formların gel�şt�r�lmes�n� ve düzenl� olarak kullanılmasını
sağlar.

d) Hemş�reler�n b�lg� ve deney�mler�n� göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma ç�zelgeler�n�n yapılmasını,
�zlenmes�n� sağlar ve onaylar. Göreve yen� başlayan hemş�reler �ç�n uyum eğ�t�m�, görevdek� hemş�reler �ç�n h�zmet �ç� eğ�t�m
programlarının planlanması, uygulanması ve değerlend�r�lmes�n� sağlar.

e) Öğrenc� hemş�reler�n eğ�t�m� �ç�n uygun çalışma ortamını oluşturur, öğret�m elemanları �le �şb�rl�ğ� yaparak okul-hastane
�şb�rl�ğ�n� sağlar.

f) Hemş�reler�n meslek� gel�ş�mler� �ç�n sürekl� eğ�t�mler�n� destekler.

g) Hemş�rel�k h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n yapılacak b�l�msel araştırma faal�yetler�ne destek olur. Hemş�rel�k h�zmetler�
bütçes�n�n planlanmasında yer alır.

h) Hemş�rel�k h�zmetler�ne �l�şk�n stratej�k çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

ı) Hastane ve sağlık kurumlarının �lg�l� yönet�c�ler�yle �şb�rl�ğ� yapar.

�) Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda �lg�l� b�r�mlerle �şb�rl�ğ� �ç�nde, ac�l durum planlamaları yapar, protokol
gel�şt�r�r ve/veya gel�şt�r�lmes�n� sağlar ve gerekl� durumlarda uygulamaya koymak üzere ek�b�n� hazırlar.

j) Kom�te, konsey, yönet�m kurulu toplantılarına üye olarak katılır.

(3) Gözetmen hemş�re: Başhemş�ren�n görevler� normal mesa� dışında ve resm� tat�l günler�nde gözetmen hemş�re tarafından
yürütülür. Bu hemş�reler meslekte beş yıl deney�ml�, l�sans mezunu hemş�reler arasından başhemş�re tarafından seç�l�r ve görevlend�r�l�r.
Ancak, kurum/kuruluşta, hemş�rel�kte l�sans eğ�t�m�ne sah�p hemş�re bulunmaması hal�nde d�ğer hemş�relerden de görevlend�rme
yapılab�l�r.

Sorumlu hemş�re

MADDE 10 – (1) Sorumlu hemş�re yatan hasta ün�teler�/kl�n�kler�, yoğun bakım ün�teler�, ayaktan tanı ve tedav� b�r�mler�, ac�l, evde
bakım g�b� alanlarda hemş�rel�k h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde başhemş�reye karşı sorumlu olup, öncel�kle �lg�l� alanda uzman
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hemş�reler, yoksa üç yıl deney�ml� ve hemş�rel�kte l�sans mezunları arasından başhemş�re tarafından görevlend�r�l�r. Ancak,
kurum/kuruluşta, hemş�rel�kte l�sans eğ�t�m�ne sah�p hemş�re bulunmaması hal�nde d�ğer hemş�relerden de görevlend�rme yapılab�l�r.
Sorumlu hemş�re görevlend�r�ld�ğ� alanda öncel�kle gündüz mesa� saatler�nde görev yapar.

(2) Sorumlu hemş�re, serv�s ve ün�tedek� hastaların bakım gereks�n�mler�n�n hemş�rel�k sürec� doğrultusunda bel�rlenmes�ne ve
karşılanmasına yönel�k hemş�rel�k h�zmetler�n�n yürütülmes�nden sorumludur.

(3) Sorumlu hemş�re;

a) Serv�s/ün�teye yen� başlayan hemş�reler�n uyumunu sağlar. Hemş�reler�n�n meslek� gel�ş�mler�nde, hasta bakımında rehberl�k ve
danışmanlık yapar, �ş doyumu ve mot�vasyonu yükselt�c� düzenlemeler yapar. Eğ�t�m hemş�res� �le �şb�rl�ğ� yaparak hemş�reler�n eğ�t�m
gereks�n�mler�ne yönel�k öner�lerde bulunur. H�zmet �ç� eğ�t�m programlarına katılır ve ün�te/serv�s hemş�reler�n�n katılmalarını sağlar.

b) Hastaların tedav� planlarının güvenl� b�r şek�lde uygulanmasını, eczane tarafından kl�n�ğe gönder�len �laçların güvenl� b�r şek�lde
kullanımını ve korunmasını sağlar.

c) Hastanın muayene ve tedav� g�r�ş�mler� sırasında �lg�l� hemş�rel�k �şlevler�n�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlar.

ç) Kurum pol�t�kaları doğrultusunda hemş�reler�n gel�ş�m� �ç�n performans değerlend�rmeler�n� yapar, ger� b�ld�r�mde bulunur.

d) Kend�s�ne bağlı hemş�reler�n özlük �şler� ve hakları �le �lg�l� konularda serv�s/ün�te �ç�nde gerekl� düzenlemeler� sağlar.

e) Hemş�reler�n çalışma ç�zelgeler�n� ve �z�nler�n� düzenler, başhemş�ren�n onayına sunar.

f) Serv�s/ün�ten�n f�z�ksel yapısı ve donanımı konusunda yönet�me öner�lerde bulunur.

g) Hastaları bakım gereks�n�mler�ne göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.

h) İlg�l� b�r�mlerle koord�nasyonu sağlar.

ı) Hasta �le �lg�l� v�z�t, kurul ve konseylere katılarak b�lg� alışver�ş�nde bulunur.

�) Öğrenc� hemş�reler�n eğ�t�m�nde uygun eğ�t�m ortamını sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Düzenleme yetk�s�

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemey� yapmaya yetk�l�d�r.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ek -1  için tıklayınız.

Ek- 2 ve 3 için tıklayınız.

 

 Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

8/3/2010 27515

Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazeteler�n
Tar�h� Sayısı

1.  19/4/2011 27910
2.    
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