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Görev: Hemşire

Amiri: Servis Sorumlu Hemşiresi

Vekalet Durumu: Diğer görevlendirilen Hemşire

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

Görevin Amacı: Sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde topluma ve hastaya bilgi vermek ve onların 
bakımını sağlamaktır.

GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI:
1. Yataklı Servis ve/veya polikliniklerde hemşirelik hizmetlerini düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütür.
2. Hastaneye yatırılan hastaların Servis Protokol Defterine kaydını yapar.
3. Hasta Tabelasında belirtilen tedavileri Vizite Defterine kaydeder.
4. Vizite Defterindeki belirtilen saatlerdeki oral ve enjektabl ilaç tedavilerini bizzat uygular.
5. Servisin ve hastaların genel temizliğini yaptırır.
6. Hastalarla yakından ilgilenir, hastaların moral gücünü olumlu yönde geliştirecek gerekil ortamı ve güveni sağlar.
7. Hastaya odasının ve içerisindeki donanımların ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verir.Hastayla ilgilenecek tıbbi 
ekibi tanıtır.
8. Vizit öncesi vizite hazırlamak amacı ile hastaların ANT-TA ölçümlerini yapar, Hemşire Gözlem Kâğıdına kaydeder.
9. Servis Hekiminin vizitene katılır.
10. Vizit sırasında hekim tarafından verilen talimatlar doğrultusunda not tutulur.
11. Vizit sonrası yapılan tedavi değişiklikleri Vizite Defterine işlenir.
12. Taburcu olacak hastaların dosyalarını hazırlanır, ilgili servis hekimine imzalatılarak taburcu işlemi için Kat bilgi işlem 
görevlisine iletir.
13. Servisteki tedavileri sırasında kullanılacak ilaçların temini için Hasta Tabelalarını Servis Eczanesine teslim edilmesini 
sağlar. İlaçlar hazır olunca Servis Eczanesin den alır.
14. Hastanın yanında getirmiş olduğu ilaçları “Hasta İlacı Kullanım ve Teslim Tutanağına kaydeder ve hekiminin önerisine 
göre kullanımına devam etmesini sağlar.
15. Belirlenen günlerde bütün servisin yatak takımlarını değiştirir.
16. Günlük, lekeli yatak takımları ve taburcu olan hastaların yatak takımlarını değiştirir.
17. Vizit sonrasında pansumanı gereken hastaların pansumanın yapılmasını sağlar.
18. İlgili servis hekiminin verdiği diyet, Günlük Vukuat ve Yemek Dağıtıma Cetveline işlenir, Malzeme ve Satın alma 
servisine iletilir. Servisteki Yemek Dağıtım Listesi ne hastaların diyetlerini yazar.
19. Yemek dağıtımına refakat ederek Yemek Dağıtım Listesine göre yemek dağılımını takip eder.
20. Vizit sırasında tespit edilen tahlil ve tetkikler için materyallerin teminini sağlar.
21. Hastanın tahlil ve tetkik için ilgili üniteye gitmesi için hastaya refakat edilmesini sağlar.
22. Mesai bitiminde nöbetçi hemşireye; hastalar hakkında bilgi verilerek ilgili servis teslim edilir.
23. Mesai başlangıcında aynı şekilde teslim alınır.
24.Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.
25.Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.
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