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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN

DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; sağlık meslek mensupları �le sağlık h�zmetler�nde çalışan d�ğer
meslek mensuplarının �ş ve görev tanımlarını düzenlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, sağlık meslek mensupları ve sağlık h�zmetler�nde çalışan d�ğer meslek
mensuplarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/4/1928 tar�hl� ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Da�r Kanunun ek 13 üncü maddes� �le 11/10/2011 tar�hl� ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 40 ıncı maddes� hükümler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

             a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

             b) Sağlık meslek mensupları: Tab�p, d�ş tab�b�, eczacı, hemş�re, ebe ve opt�syen �le 1219 sayılı Kanunun ek 13
üncü maddes�nde tanımlanan d�ğer meslek mensuplarını,

             c) Sağlık h�zmetler�nde çalışan d�ğer meslek mensupları: Sağlık meslek mensubu olmadığı halde, sağlık
h�zmet sunumu çerçeves�nde özgün görev� olan ve bu alanda çalışan d�ğer meslek mensuplarını,

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, İş ve Görev Tanımları �le Son Hükümler

             Temel �lkeler

             MADDE 5 – (1) Sağlık meslek mensupları �le sağlık h�zmetler�nde çalışan d�ğer meslek mensupları;

             a) Görevler�n�, almış oldukları eğ�t�m ve kazanmış oldukları b�lg� ve becer�ler doğrultusunda, ver�ml�l�k ve
kal�te gerekler�ne uygun, d�ğer çalışanlar �le b�rl�kte ek�p anlayışı �çer�s�nde, mult�d�s�pl�ner yaklaşımla ve sağlık
h�zmet� sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapar.
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             b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekler� Kurulunun bel�rled�ğ� sağlık mesleğ� et�k �lkeler�, kamu görevl�ler� et�k
davranış �lkeler� ve et�k �lkelerle �lg�l� d�ğer mevzuata uyar, hasta haklarını gözet�r, hastalarla ve yasal tems�lc�ler�yle
et�k kurallara aykırı sözlü veya yazılı anlaşma yapamaz.

             c) Yanıltıcı, talep artırıcı ve kend�ler�n� övücü tanıtım yapamaz, kampanya düzenleyemez ve h�çb�r şek�lde
reklam yapamaz. Sadece �s�m, unvan, dal ve adresler�n� tanıtab�l�rler.

             ç) Mesleğ�yle �lg�l� eğ�t�m, b�l�msel etk�nl�k, danışmanlık, araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�ne katılır.
Kurumda eğ�t�m amacıyla bulunan öğrenc�ler�n eğ�t�m�ne destek ver�r. Sağlığın teşv�k� ve gel�şt�r�lmes� faal�yetler�ne
katılır, destek ver�r.   

             d) Görevler�n� yürütürken kend�ler�n�n ve d�ğer sağlık meslek mensuplarının meslek� saygınlığını zedeleyecek
davranışlardan kaçınır.

             e) Toplumu ve b�reyler�, sağlığı �le �lg�l� yanlış yönlend�reb�lecek �fade ve davranışlardan kaçınır.

             f) Topluma karşı et�k sorumluluk anlayışına uygun olmayan davranış �le sözlü ve yazılı �fadelerden kaçınır.

             g) Hasta ve çalışan güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla; güvenl� çalışma ortamının sağlanması ve sürdürüleb�l�rl�ğ�
�le muhtemel r�skler�n g�der�lmes�ne yönel�k uygulamaları yapar veya yapılmasını sağlar. Meslek� r�sklere karşı k�ş�sel
korunma tedb�rler�n� alır veya alınmasını sağlar.

             ğ) Görev� �le �lg�l� kayıtları tutar.

             h) Yetk�l� k�ş�lerce ac�l sağlık h�zmet� ulaşana kadar almış olduğu eğ�t�m doğrultusunda   �lk yardım
gerekler�n� yer�ne get�r�r.

             ı) Meslek� uygulamalar sırasında ed�nd�ğ� k�ş�sel ver�ler� ve sağlık �le �lg�l� özel b�lg�ler�, �lg�l� mevzuat gereğ�
rapor düzenleme ve hastanın ya da d�ğer k�ş�ler�n hayat� tehl�kes� söz konusu olduğu durumlar har�ç, muhafaza eder ve
üçüncü k�ş�ler�n el�ne geçmemes� �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.

             İş ve görev tanımları

             MADDE 6 – (1) Sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre �ş ve görev tanımları Ek 1’de düzenlenm�şt�r. 

             (2) Sağlık h�zmetler�nde çalışan d�ğer meslek mensuplarının unvanlara göre �ş ve görev tanımları Ek 2’de
düzenlenm�şt�r.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 8 ‒ (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmel�ğ�n Ekler�
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