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ÖZET 

İnsan hakları bağlamında yer alan yaşama hakkı ve sağlık hakkı, hasta hakları kavramını da 
beraberinde getirmiştir. Sağlık hizmeti alan bireyin sağlık kurumları ve sağlık çalışanları karşısındaki 
haklarını ifade eden hasta haklarının önemi gün geçtikçe artmasına karşın, sağlık çalışanlarının 
konuya yeterince özen göstermediği düşünülmektedir. 

Hemşire; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık durumunda iyileştirmeye 
yönelik çabaların tümünde yer almaktadır. Hemşireler, sağlık bakımında bağımsız, yarı bağımlı ve 
bağımlı rollerini uygulayarak hemşirelik yasası başta olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerle 
hemşirelik sorumluluklarını yerine getirirler.  

Sağlık bakım sisteminde, hemşirenin sorumlulukları sürekli olarak artmakta ve değişmektedir. 
Yasaları bilmeden yapılan bazı girişimler hemşireyi yasalar önünde suçlu duruma düşürebilir. 

Sonuç olarak; hemşirelerin, hastanın ve ailesinin zarar görmesini önlemek ve yasalar karşısında 
kendisini korumak için malpraktis risklerini artıran durumları bilmesi ve gerekli önlemleri alması 
önemlidir. 

Bu derlemede örnek bir vaka ile de bu konu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  İlaç uygulaması, hemşire, malpraktis, yasal sorumluluklar 

ABSTRACT 

PROFESESSIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF NURSES IN 

DRUG ADMINISTRATION 

Human rigths and, living rights and health rigths which take part in it brings about the concept patient 
rigths. Patient rigths mean the rigths of someone who take health service in front of health 
establishments and health professionals. Although patient rigths importance increases day after day it 
is thougth that heath care professionals don’t care enough about this. 

A nurse participates all the endeavors about preventing and promoting the health of people, family 
and community, and rehabilitation in case of illness. Nurses perform their responsibilities according 
to the nursing law and related laws and codes by applying their independent, dependent  and half 
dependent roles. 

Nurses’ responsibilities continuously increase and change in health care system. Some interventions 
without knowing the laws may make nurses guilty in front of laws. 
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In conclusion nurses should know the situations incereases malpractice risks and take necessary 
cautions for preventing theirselves in front of laws and, patient and their families aganist undesired 
hurts.  

In this article this subject will be approached with a sample case.   

Key Words:  Drug Administration, nurse, malpractice, legal responsibilities 

GİRİŞ 

İnsan hakları ve içeriğinde yer alan yaşama hakkı ve sağlık hakkı, hasta hakları kavramını da 
beraberinde getirmiştir (Alpar Ecevit 2003). Sağlık hizmeti alan bireyin sağlık kurumları ve sağlık 
çalışanları karşısındaki haklarını ifade eden hasta haklarının (Alpar Ecevit 2003) önemi gün geçtikçe 
artmasına karşın, sağlık çalışanlarının konuya yeterince özen göstermediği düşünülmektedir (Kayahan 
ve Ovayolu 2004). 

Hemşire birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık durumunda iyileştirmeye 
yönelik çabaların tümünde yer almaktadır. Hemşire, sağlık bakımında bağımsız, yarı bağımlı ve 
bağımlı rollerini uygulayarak hemşirelik yasası başta olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerle 
hemşirelik sorumluluklarını yerine getirirler (Aştı ve Acaroğlu 2000). 

Sağlık bakım sisteminde, hemşirenin rol ve sorumlulukları sürekli olarak artmakta ve değişmektedir. 
Bu rol ve sorumluluklarını kişisel felsefesini hemşirelik felsefesine uyarlayarak, mesleki eğitimle 
edindiği bilimsel bilgileri, becerileri, etik kuralları ve hasta haklarını koruyarak yerine getirir. Yasaları 
bilmeden yapılan bazı girişimler ise hemşireyi yasalar önünde suçlu duruma düşürebilir (Aştı ve 
Acaroğlu 2000).  

Hemşireler, bundan kırk yıl kadar önce, acil ve yoğun bakım ünitelerinde durum değerlendirmesi 
yapabilmek için sezgi ve görüşlerini kullanırlardı. Önceleri bu ünitelerdeki teknoloji, genellikle 
nazogastrik tüp beslemesi ile çocukların oksijen düzeylerine verdiği tepkileri ölçmekle sınırlıydı. 
Hemşirelik politikaları ve prosedürler değişmez kurallara bağlanırdı ve kurallara uymak bakım 
standartlarını karşılamak anlamına gelirdi.  

1960’larda ilaç verme yöntemlerini inceleyecek ya da yeni ekipmanların kullanımını açıklamak için 
zorunlu oturumlar düzenleyecek risk yöneticileri yoktu. Bu nedenle hatalı bir uygulamanın doğuracağı 
finansal kayıp çok düşüktü. Çünkü sağlık hizmeti alanlar sağlık çalışanlarını dava etmiyordu. 
Öncelikle ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına inandıkları hekimlerden ve hemşirelerden davacı 
olmaya vicdanları el vermiyordu.   Hemşirelik girişimleri terimine yabancı bir kelime olarak 
bakılıyordu. Gelişmiş ülkelerde bile önceleri hemşire için kanun sosyal bir sorundu ve hemşirelik 
mesleğine çok uzak görünürdü. Oysa günümüzde hemşireler ihmal ya da yanlış uygulamalarından 
dolayı kendilerine açılabilecek davalardan dolayı çok büyük mesleki ve maddi kayıplar 
yaşayabildiklerinden daha dikkatli davranmaktadırlar.  

Malpraktis, tıpta hatalı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Tıpta hatalı uygulamalar, sağlık 
çalışanının kasıt veya ihmali ile bakım ve tedavi yapmaması, bilgi ve beceri eksikliği, hatalı tedavi 
uygulaması veya hastaya zarar meydana getiren fiil veya durumlar olarak kabul edilmektedir (Katoğlu 
2002). Bilgisizlik ve deneyimsizlik,  iletişim eksikliği, fiziki yorgunluk, motivasyon eksikliği, tıbbi 
cihaz ve çevresel faktörler, eğitim ile ilgili faktörler de malpraktise zemin hazırlar (Özdilek 2006). Bu 
faktörleri tek tek ele almak gerekirse; 

· Bilgisizlik ve Deneyimsizlik: Tıp ve teknolojinin gelişmesiyle beraber risk içeren yeni 
uygulamalar yapılmaya başlanmakta ve ilk kez uygulanan işlemlerde hata oranı artmaktadır (İnal  
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2004). Bu bağlamda son gelişmelere ilişkin literatürü izlemeyen sağlık çalışanlarının yaptığı 
uygulamalarda hata olasılığı yüksek olabilmektedir (Büken ve Büken 2003).  

· İhmal: Sağlık bakımının hastaya zarar verecek şekilde ihlal edilmesi, bireyin gereksinim duyduğu 
bakım ve tedaviye yönelik uygulamaların yerine getirilmemesi olarak değerlendirilir (Büken ve 
Büken 2003; Kuğuoğlu 2004). Hatalı uygulama, profesyonel anlamda bir ihmaldir. Hatalı 
uygulama terimi sadece o alanda eğitim görülerek uygulanabilecek bakım standartlarının birey 
tarafından ihmal edilerek ihlal edilmesi olarak açıklanır. Hemşirenin bakım standartlarını ihlali 
yanlış uygulama değil ihmaldir. Pediatrik yoğun bakım hemşireliği bir uzmanlık alanı olduğundan, 
hemşirenin bakım standardını ihlal edişi herhangi bir komite tarafından kolaylıkla ve açıklama 
yapılmaksızın anlaşılamaz. İlaç verme hataları, ekipmanların yanlış kullanımı, sıvı ve oksijen 
uygulaması konusunda yapılan yanlışlıklar diğer bireyler tarafından kolaylıkla anlaşılamaz.  Fakat 
bilinci yerinde olmayan bir çocuğun yatak kenarlıklarının açık bırakılmasının bir ihmal olduğunu 
herkes anlayabilir. Hemşireler hem yanlış uygulamada hem de ihmalde bulunabilirler. 

· İletişim ve Dökümantasyon Eksikliği: İletişim ve dökümantasyon profesyonel uygulamanın 
temel taşlarıdır. Risk yönetimi aracı olarak iletişimin ve kayıtların değeri kelimelerle anlatılamaz. 
Hastanın şikâyetinin yeterince dinlenmemesi, hastaya tedavisi dışında zaman ayrılmaması, yanlış 
değerlendirmelere ve önemli konuların atlanmasına neden olmaktadır (Karadağ ve Taşçı 2005,  

http://www.erganidh.gov.tr/dosyalar/hasta_hemsire_iletisimi Erişim tarihi: 25.03.2008).        
Profesyonel ihmal iddialarında sağlık çalışanının kendisini savunmasının tek yolu doğru ve 
eksiksiz kayıt tutulmasıdır (Frank-Stromborg M ve Christensen A, Do DE., 2001).  

· Fiziki Yorgunluk: Çalışma saatlerinin uzun olması, bir hemşirenin bakım vermekle yükümlü 
olduğu hasta sayısının fazla olması, acil servis gibi yorucu bölümlerde çalışma ve buna benzer 
etmenler, dikkat azlığı ve muhakeme bozukluklarına neden olmakta, bu da hastadaki 
değişikliklerin fark edilmesini engellemekte ve hatalara yol açmaktadır (http://www.ebto.org.tr 
Erişim tarihi: 25.03.2008) 

· Motivasyon Eksikliği: Görev tanımlarının yetersizliği, iş arkadaşları ve yönetici ilişkilerinde 
sorunlar, terfi olanaklarının olmaması, düşük ücret gibi bazı faktörler motivasyonu ve iş 
doyumunu olumsuz etkilemekte, böylece hata riski artmaktadır (Karadağ ve Taşçı 2005; Karadağ, 
Sertbaş ve Güner 2002; Fadıloğlu 2004 ). 

· Tıbbi Cihazlara Bağlı Faktörler: Cihazlar, kullanım amaçlarına uygun olarak kullanıldığında 
hastaların klinik durumunu veya güvenliğini, kullanıcıların veya gerektiğinde diğer şahısların 
sağlığını veya güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Cihazların 
kullanımları ile ilgili riskler, hastaya olan faydaları ile kıyaslandığında kabul edilebilir olmalı ve 
sağlık ve güvenliğin yüksek düzeyde korunmasını sağlamalıdır 
(http://www.saglikvemevzuat.com/tcihaz.html Erişim tarihi: 25.03.2008). 

· Eğitim ile İlgili Faktörler: Hemşirelerin yeterli altyapısı olmayan okullardan, gerekli klinik 
deneyime sahip olmadan mezun olması ve çalışmaya başlaması, etik ve deontoloji derslerine 
gereken önemin verilmemesi hasta haklarının bilerek veya bilmeyerek ihlal edilmesine zemin 
hazırlamaktadır (Karlıkaya, Karlıkaya, Kılıçlı ve Hatipolu 2000). 

Ülkemizde son yıllarda hemşirelere karşı açılan malpraktis davalarında artış olduğu bildirilmekle 
beraber diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu sayı oldukça azdır. Bunun nedeni olarak, bize özgü 
malpraktis yasamızın bulunmaması, hastaların hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması, 
hemşirelik yasasındaki eksikliklere bağlı olarak hemşirenin bağımsız hareket edememesi gibi faktörler 
gösterilmektedir.  

Dünya Tıp Birliğinin 1992 yılındaki ‘Tıpta Yanlış Uygulamalar’ konulu duyurusunun, ülkeleri bu 
konuda duyarlı olmaya çağırması ile pek çok ülkede malpraktis ile ilgili yasal düzenlemeler 
oluşturulmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde olan ülkemizde Sağlık Bakanlığı bu  
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konudaki gereksinimleri göz önünde bulundurarak 2002 yılında ‘Tıbbi Hizmetlerin Kötü 
Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısını’ hazırlamıştır (Katoğlu 2002; Büken ve 
Büken 2003). Tıbbi uygulamalar malpraktis riskini artıran en önemli alanlardan biridir. Özellikle 
çocuk hastalar çeşitli nedenler dolayısıyla malpraktis uygulamaları ile daha çok karşılaşırlar. Yasalar, 
hemşirenin tedaviyi istem edildiği gibi uygulamasını ve uyguladığı herhangi bir ilaçla ilgili temel 
bilgelere sahip olması gerektiğini belirtir. Tedaviyi unutmak, doz tekrarlamak (İnal 2004), yanlış 
hastaya uygulamak, yanlış ilaç yapmak, ilaç yan etkilerine karşı gerekli müdahaleyi yapmamak, 
ilaçları uygun şekilde muhafaza etmemek gibi hatalar da mevcuttur (Gündoğmuş, Özkara ve Mete 
2004). Hemşirelerin en sık yaptığı yanlışlar; tüple besleme veya IM verilecek ilaçların IV verilmesi, 
IM enjeksiyonun yanlış anatomik bölgeye uygulanması, uygun olmayan bölgede Z Tekniğinin 
kullanılması, doz hesaplama ve dönüştürmelerinde hata yapılması olarak örneklendirilebilir (İnal 
2004).  

Sağlık personeli, sağlıklı-hasta birey ile ilişkilerinde, hasta hakları yanında bireyin kişilik haklarını da 
göz önünde bulundurmalıdır. Kişilik hakkının zedelenmesi ise hukuka aykırıdır (Karlıkaya, Karlıkaya, 
Kılıçlı ve Hatipolu 2000). Anayasanın 17. maddesine göre; herkes yaşama, maddi manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir (Alpar Ecevit 2003; Büken ve Büken 2003). 

Ceza hukukunda geçerli olan bir hukuka uygunluk sebebi olarak “ilgilinin rızası” (TCK 26/2) tıp 
hukukunda da geçerlidir. Böylece, hastanın ya da kanuni temsilcisinin tıbbi müdahaleye rıza 
göstermesi durumunda, sağlık çalışanının tıbbi müdahalesi hukuka uygun hale gelir (Tekineş 2003). 
Örneğin; reşit olmayan çocuklarla ilgili karar verilmesi gereken durumlarda ailelerden sözlü ve yazılı 
rızası alınır.  

Türk Ceza Kanunu (T.C.K.), Tıbbı Deontoloji Tüzüğü ve Hasta Hakları Yönetmeliği’nde belirtildiği 
gibi, rıza bilgilendirilerek alınmalıdır. Rıza mutlaka hastanın kendisinden alınmalıdır, bilincin kapalı 
olduğu durumlarda hasta yakınlarından rıza söz konusu olur (Haker 2007). Bilinci açık ve reşit olanlar 
için hasta yerine yakınlarından alınan rızanın bir hükmü yoktur. Hasta rıza vermeden önce ne 
yapılacağını anlamış olmalıdır (Haker 2007). Hemşire, hastanın hastalığını anlaması ve bakımıyla 
ilgili kararlar verebilmesi için hastaya gerekli bilgiyi vermelidir (Alpar Ecevit 2003; Kayahan ve 
Ovayolu 2004). Rıza yazılı olarak, bu mümkün değil ise sözlü olarak alınmalıdır (Kuğuoğlu 2004). 
Çocuk ve akıl hastası gibi rıza gösteremeyecek durumda olanlarda ise, hastalık basit bir şekilde 
hastaya anlatıldıktan sonra rıza veli ve vasisinden alınmalıdır. ABD de dahil birçok gelişmiş ülkede 
kişinin rızası alınmadan acil bakım da olsa bireye dokunulması yasaktır (Kuğuoğlu 2004).  

Pek çok gelişmiş ülkede bilgilendirilmiş rıza almadan hasta üzerinde araştırma yapılmasına izin 
verilmemektedir (Schoenbaum ve Bovbierg 2004). Anayasamıza göre de, araştırma amacıyla 
yapılacak bir işlemin uygulanmasından önce izin alınması gerekir (Gündoğmuş, Özkara ve Mete 
2004). Doku ve organ nakli için de yazılı izin alınması zorunludur (Kuğuoğlu 2004).  

Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu kendileri ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikleri bilmemektedir. 
T.C.K.’nun 44. maddesine göre kanunu bilmemek mazeret değildir (http://www.ceza-
bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5237 Erişim tarihi: 25.03.2008).  

Tıbbi malpraktis iddiaları irdelenirken olgular hukuk, etik ve bakım standardı bağlamında 
değerlendirilmelidir, Zararın oluştuğu ortam koşulları, uygulamayı yapanın mesleği, mesleki 
uygulamalar için gereken ortalama bilgi ve beceri düzeyi, bu düzeyden ve kabul edilmiş alan tıbbi 
bakım standartlarından bir sapma olup almadığı, zararın iddia edilen hatanın sonucu olup almadığı göz 
önünde bulundurulmalıdır (Büken ve Büken 2003). 

Ülkemizde malpraktis davaları özel hukuk ve ceza hukukuna uygun alarak yargılanmaktadır. Sağlık 
çalışanlarının ceza sorumluluğunun belirlenmesinde genellikle T.C.K.’nun 455. ve 459. maddeleri 
kullanılır (http://www.tck.gov.tr  Erişim tarihi: 25.03.2008). 
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Sonuç olarak; hemşirelerin, hastanın ve ailesinin zarar görmesini önlemek ve yasalar karşısında 
kendisini korumak için malpraktis risklerini artıran durumları bilmesi ve gerekli önlemleri alması 
önemlidir.  İlaç uygulamalarında malpraktisi önlemek için (Değirmenci 2006): 

· Lisans ve lisansüstü eğitim almış nitelikli hemşire, 

· Yeterli insan gücünün sağlanması, 

· Rol ve sorumlulukların tanımlanması, 

· Yasal düzenlemeler, 

· Sürekli eğitim, 

· Bilişim teknolojilerinin kullanılması, 

· Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,  

· Fiziksel altyapı yetersizliklerinin giderilmesi, 

· Ekip anlayışının benimsenmesi, 

· Etkili iletişim, 

· Kalite güvenliği-bakım standartlarının geliştirilmesi, 

· Tedavi protokollerinin oluşturulması, 

· Bireyin/toplumun bilinçlendirilmesi ve sorumluluk almasının sağlanması gerekmektedir. 

ÖRNEK VAKA 

Hemşire A. lisans eğitimini ve 6 aylık oryantasyon programını tamamladıktan sonra pediatrik yoğun 
bakım ünitesinde çalışmaya başlamıştır. Hasta sayısı ve dikkat gereksinimi her zamankinden daha 
fazladır. Hemşire A. oryantasyon eğitimi bittiği ve çalışma arkadaşlarının yükünü azaltacağı için 
göreve başlamaktan mutluydu. Oryantasyonunu tamamlamasından sonra 2. gecesinde Hemşire A., 
önceki gün kardiyak defekt nedeniyle opere olmuş, entübe, 12 aylık 10 kg ağırlığında bir erkek 
çocuğun bakımıyla görevlendirilmiştir.  

Oryantasyon dönemi sırasında Hemşire A. göğüs tüpleri olan ventilatördeki hastalara bakım vermiştir 
ancak bu şartlar altında olan ve durumu stabil olmayan bir çocuğa bakım vermemiştir. Saat 19.00’ da 
Hemşire A. hastasının göğüs tüpünden bir saat içinde 60 ml kan drene olduğunu fark etmiş; saatlik 
vital bulgu takibine devam etmiş ve göğüs tüpündeki drenaj hakkında sorumlu hemşiresine sözlü ve 
hemşirelik notlarına yazılı bildirimde bulunmuştur. 10 dakika sonra deneyimli birim sorumlusu 
süpervizör hemşire, laboratuar sonuçlarını getirmek ve Hemşire A’ yı kontrol etmek amacıyla üniteye 
gelmiştir. Sonuçlarda her şey iyi görünmekle birlikte sadece hematokrit %28’ dir. Bu sırada yan 
odadaki hastanın durumu kötüleştiğinden sorumlu hemşire hemen geri geleceğini söyleyerek yan 
odaya geçmiştir.  

Saat 20.10’ da hekim bir ünite eritrosit süspansiyonu (ES) istemi yapar. Hemşire A. istemin 
doğruluğundan şüphe eder; çünkü daha önce hiç kimseye bu kadar çok ES transfüzyonu 
uygulamamıştır. Hekim ise bebeğin hematokritinin %28 olduğunu ve ES transfüzyonu gerektiğini 
söyler. Hemşire A. diğer hemşireyle birlikte kan türünü, numarasını ve hastanın adını kontrol ederek 
ES transfüzyonuna başlar. Hemşire A. kanın 4 saatten daha uzun sürede gitmesi gerektiğini 
bilmektedir. Saat 23.00 civarında hastanın oksijen satürasyonu %86–88’ e düşer. 

Sorumlu hemşire yan odadan geri döner ve orasının çok yoğun olduğunu, o nedenle hemen geri 
dönemediğini açıklayarak özür diler. Hastaya transfüze edilen ES miktarını fark eder. Hemşire A’ ya 
göğüs tüpü drenajını, hematokrit düzeyini ve transfüzyon istemini kimin yaptığını sorar. Oksimetre 
alarm vermeye devam etmektedir ve kısa bir değerlendirme yapan sorumlu hemşire fazla miktarda ES  
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tranfüzyonu yapıldığına dair bulguları görür. Kardiyovasküler hasara neden olmamak için verilen 
diüretiklerle birlikte vazopresör titrasyonuna da dikkat edilir. Hemtaokrit %55 olmuştur. 

1. Hasta ailesi Hemşire A’ ya dava açacak;  

a) Hekim istemini uyguladığı için Hemşire A. açılan davada suçlu bulunmayacaktır. 

b) Hemşire A kendi yaptığı uygulamalardan sorumlu olacaktır. 

c) Hemşire A. hastanenin onu koruyacağına güvenecektir. 

d) Hemen avukatını arama gereksinimi duyacaktır. 

2. Bu olayda sorumlu süpervizör hemşire suçlu mudur? 

a) Belki, çünkü verilen görevin uygun olma durumunun değerlendirilmesinden sorumludur. 

b) Hayır, çünkü her hemşire kendi yaptığı uygulamadan sorumludur. 

c) Belki, çünkü davada bireysel olarak yapılanlar suç olarak kabul edilebilir. 

d) Hayır, çünkü hata olduğu zaman hemşire odada değildi. 

Oryantasyon kayıtları tekrar kontrol edildi ve programın kan ürünlerinin uygulamasını içermediği fark 
edildi. Bununla birlikte Hemşire A., kan ve kan ürünleri uygulaması ile ilgili kurslara katılmıştı. 

3. Hemşirelik eğitimi bölümünün varsa, hemşirelerin oryantasyon sonrasında hemşirelik 
hizmetlerinde yeterli olmasını sağlamak için sorumlulukları nelerdir? 

a) Tüm sorumluluk eğitim bölümüne aittir. Çünkü hastane, hemşirelerin özel alanlarda eğitilmeleri 
için eğitim bölümünü sorumlu tutmaktadır. 

b) Eğitim bölümü sorumlu değildir. Çünkü hemşire profesyoneldir. 

c) Eğitim bölümü sorumlu tutulabilir. Çünkü davada bireysel olarak yapılanlar suç olarak kabul 
edilebilir. 

d) Eğitim bölümünün hiçbir sorumluluğu yoktur (Maguire ve Miller 1997) 
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ÖRNEK VAKA SORULARININ DOĞRU YANITLARI 
CEVAP 1 (b) 

Hemşire, hekim istemi olsun olmasın yaptığı bütün girişimlerden yasal olarak sorumludur. Hemşire 
istemler için bilimsel bilgisini mantıklı bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Hemşire bir istemin 
yanlış ya da tehlikeli olduğunu düşünüyorsa onu uygulamayı reddetmeli ve hekimi bu konuda 
uyarmalıdır. Hata konusundaki şüphe devam ediyorsa yönetim zinciri doğrultusunda uygun birimler 
bilgilendirilmek zorundadır. 

CEVAP 2 (c) 

Sorumlu hemşire diğer bir hemşirenin yaptığı uygulamalardan sorumlu değildir ancak hemşirenin 
beceri düzeyine göre uygun şekilde görevlendirilmesinden sorumludur. Bu durum yeterliliğin 
belgelenmesini vurgulamaktadır. Özellikle uygulamadaki yeterlilik belgelenmemişse hastane 
hemşirenin ihmali için sorumlu tutulabilir.  
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CEVAP 3 (c) 

Bu vakada hemşire eğitim bölümü hemşirelik hizmetlerinin uygulamalarından sorumlu olsaydı burada 
eğitim bölümü sorumlu tutulabilirdi. Bununla birlikte, bu rol bireysel olarak ünitelere bırakılsaydı 
eğitim bölümünün hiçbir sorumluluğu olmazdı (Maguire ve Miller 1997). 
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