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Birim: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Görev: Ebe

Amiri: Servis Sorumlu Ebesi

Görev Devri: Diğer görevlendirilen Ebe

Nitelik Profili: Sağlık meslek okulu mezunu, doğum ve doğum kontrolü ile ilgili kendisine düşen görevleri yapabilecek 
yeteneklere sahip, gerekli kursları görmüş yardımcı sağlık personelidir
Görev Amacı: Doğum sırasında hekime yardımcı olmak, hekim olmayan yerlerde doğum yaptırmak, ana ve çocuk 
sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev almak.
                                              GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
1. Baştabip tarafından doğum odalarındaki ebelerden bir tanesi doğum bölümünün sorumlu ebesi olarak görevlendirilir. 
Servis sorumlu hemşirelerinin görev ve yetkilerini haizdir.
2. Kurumlarda doğum işleriyle vazifelendirilmiş ebeler, müracaat eden kadınların fenni olarak doğuma hazırlanmaları için
yetkileri dâhilinde her türlü tedbirleri alır ve hazırlıkları yaparlar.
3. Meslek ve sanatlarının gerektirdiği şekilde ana ve çocuğu muayene ederler.
4. Özellikle çocuk kalp seslerini yakından izler, müşahedelerine yazarlar.
5. Gerekli gördükleri hallerde her türlü Genital muayeneleri de yaparlar, müşahedelerini bir not halinde de yazarak tespit
ederler ve doğumun seyrini dikkatle ve sürekli bir şekilde izlerler.
6. Normal doğumları kendileri yaparlar.
7. Doğum güçlükleri veya arızaları mevcut olan veya durumunu kesin olarak tespit edemedikleri vakaları uzman tabibe 
derhal haber verirler.
8. Doğan çocukların cinsiyetini, boy ölçüsünü, kafa çaplarını, göğüs çevresini, beden ağırlığını, yapısında mevcut bütün 
arızaları ve anormallikleri, kalıtsal belirtileri, plasenta ve kordonun niteliklerini tespit ve kaydederler.
9. İkiz veya daha fazla sayıda doğan çocukların doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğduklarını, ölü doğanların; doğumdan 
sonra bir müddet daha teneffüs edip etmediklerini dikkat ve titizlikle tetkik ve kaydederler.
10. Doğan çocukların birbirlerine karıştırılmamasına son derece dikkat ederler ve bu amaçla her doğan çocuğun bileğine 
anasının ad ve soyadını, cinsiyetini doğum tarih ve saatini belirten bir kart / bileklik bağlamak zorundadırlar.
11. Bu etiket, çocuk hastaneden çıkıncaya kadar bileğinde bırakılır.
12. Ayrıca bu hususta kurum İdaresince konulmuş usuller varsa onları da uygularlar.
13. Doğan çocukların göbeğinin fenni usullere uygun olarak kesilip bağlanması ve sarılması, çocuklar için tedbirlerin 
alınması ebelerin görevidir.
14. Doğum odalarının doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve kullanmaya elverişli bir
şekilde bulundurulmasını sağlarlar.
15. Ebe bu asli görevleri yanında hemşirelerin gördükleri hizmetleri de görmek ve kurumlarda onların uymak zorunda 
bulunduğu hükümlere uymakla yükümlüdürler.
16. Bu görevleri dışında aile planlaması kursu görmüşlerse ailelere doğum kontrolü ile ilgili her türlü bilgiyi vermekle 
yükümlüdürler.
17. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet ) başlatmak.
18. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışır.
19. Anneye Bebek Dostu Hastane prensipleri çerçevesinde emzirme ve anne sütü hakkında her türlü eğitimi ve basılı 
broşür / formları verir.
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