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Birimi: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
Görev: Evde Bakım Hemşiresi
Amiri: Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi
Görev Devri: Diğer Evde Bakım Hemşireleri
Nitelik Profili: Hemşire
Görev  Amacı: Birey  ve  ailenin  eğitim ve danışmanlık  ihtiyacının  belirlenmesini,  bireyin  günlük yaşam aktivitelerinin
karşılanmasını,  tüm  uygulama  ve  işlemlerini  etik  kurallarına  uyarak,  hasta  hakları  doğrultusunda  uygulanmasını
sağlamak.
                                             GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra
1) Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar.
2) Evde bakım hizmetine gereksinimi olan birey ve ailesi ile tanışır.
3)  Hasta  bakım  planını  hazırlar.  Bunun  için  Hemşirelik  Süreci  Hasta  Tanılama  Formu  kullanarak  hastanın  kapsamlı
değerlendirmesini yapar, veri toplar, kaydeder
4) Bakım gereksinimlerini belirler,  uygular, sonuçlarını değerlendirir,  gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler
yapar.
5) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.
6) Ev ortamını hastanın gereksinimlerine uygunluk yönünden değerlendirir (ısı, ışık, havalandırma,hijyen, tekstil, zemin,
duvarlar  vb.).  Gürültü,  ışık,  ısınma,  havalandırma  gibi  çevresel  uyaranları  kontrol  altına  alarak  hastanın  uyku  ve
dinlenmesini sağlar.
7) Birey ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar. Bireyin öneri, istek ve
şikayetlerini dinler ve değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir.
8) Evde bakım sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
9) Evde bakım hizmetleri ile ilgili  ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği
yapar, çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
10)  Hemşirelik  bakımında  gerekli  olan  tekniklere  (asepsi,  sterilizasyon,  izolasyon  vb.)  uyar  ve  uyulmasını  sağlar.
Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.
11)  Hemşirelik  hizmetleri  için  gerekli  olan  araç-gereç  ve  malzemelerin  isteminde  ünite  sorumlu  hemşiresine  görüş
bildirir.
12) Bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını yazılı ve sözel olarak
teslim eder.
13)Bireyin ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapar
14) Ünite ve ortamında enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar .
15) Hekimin yazılı ve imzalı istemini alır, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydeder, uygular
16) İlaçların etki ve yan etkilerine ilişkin birey ve aileyi bilgilendirir, izler, kaydeder, ilgili birimlerle işbirliği yapar.
17) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini, kullanılmasını ve saklanmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini
kontrol eder.
18) Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar
19) Tetkiklerin yapılması için sorumlu hemşiresi ile birlikte bireyin transferini organize eder.
20) Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için bireyi bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder.
21) Sağlık ekibinin diğer üyeleri ile birlikte bireyin taburculuk planlamasını yapar.
22) Terminal dönemdeki hasta ve ailesine destek sağlar.
23)  Acil  durumlarda  uygun  prosedürler  doğrultusunda  hareket  eder,  hastanın  acil  servise  transferini,  işlemlerin
başlamasını ve devamlılığını sağlar. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.
24) Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet
içi eğitim etkinliklerine katılır.
26) Sorumlu hemşireye ünitenin hemşirelik hizmetleri ile ilgili çalışma raporunun hazırlanmasında yardım eder.

http://www.kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=1

