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Birimi: Acil Servis

Görev: Acil Servis Hemşiresi

Amiri: Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Görev Devri: Diğer görevlendirilen Hemşire

Nitelik Profili: Yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek mezunu olmak.

Görev Amacı: Hastanemiz acil servisinde sağlık hizmeti gerçekleştirmenin aksamadan sürdürülmesine yönelik 
işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Haptaki gerekli sorumluluklarını yerine getirmek.

                                                GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
1) Mevcut duruma odaklaşan uygun fiziksel muayene yapma ve kayıt etme, 
2) Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme, 
3) İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma, acil girişimde bulunma, 
4) Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunma, 
5) Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti  verme, 
6) Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve bütünlüğün zarar  görmemesi ilkesi ile yaklaşımda 
bulunma, 
7) Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verme, 
8) Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirme, 
9) Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi alma ve kayıt etme, 
10) Hasta bakım planı hazırlama, 
11) Tüm uygulama ve girişimleri etik kurallara uyarak yapma, 
12) Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi verme, 
13) Aileden bir kişinin ortama zarar vermeyecek şekilde hastasını görmesini sağlama, 
14) Yapılan tüm işlemleri kayıt etme, 
15) Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önleme, 
16 Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitim planlama ve uygulanmasını sağlama, 
17) Birimde ekip üyelerinin deney imlediği stres ve endişe ile sağlıklı baş etmek için olumlu iletişim kurma, 
18) Kurum yönetimi ve hizmet veren meslek üyeleri arasında geliştirilen ve uygulamaya konulan iş tanımları 
doğrultusunda politika ve yöntemleri belirleme, 
19) Verilen hizmet kalite güvenliğini sağlama, 
20) Verilen hemşirelik bakımını değerlendirme, 
21) Birimde profesyonel kaynak kişi olarak hizmet verme, 
22) Yönetim, kurumun diğer birimleri ve diğer kuruluşlar ile iletişimi sağlama, 
23) Yöresel ve ulusal düzeyde bakım standardı sağlama ve olanaklar ölçüsünde standardı  yükseltme, 
24) Kurum ve birim için olumlu toplumsal ilişkileri sağlama ve sürdürmedir


