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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri 

2. GÖREV ADI: Yara Bakım Hemşiresi 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başhekim Yrd. Başhekim 

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer hemşireler 

5. GÖREV DEVRİ: Vekalet Bırakılan 

6.GÖREV AMACI: Yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireylere yönelik tanı, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu özel dal hemşiresidir. 

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

7.1.Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

7.2.Yara, inkontinans ve fistül sorunu olan bireyi, fiziksel ve psikososyal açıdan değerlendirir, 

değerlendirme sonuçlarını ilgili formlara kaydeder. Değerlendirme sonuçları ve ilgili kaynaklardan 

(hasta dosyasıgibi) edinilen verileri yorumlayarak hemşirelik tanılarını belirler. 

7.3. Gereksinim duyulan hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar ve yürütür. Hemşirelik 

bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir; ve bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik 

bakımını yeniden düzenler. 

7.4.Yarayı değerlendirir. Yaranın mekanik temizliğini yapar. Yara irrigasyonu yapar. Yara 

pansumanı yapar. Yaraya bandaj uygulaması yapar. 

7.5.Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım 

uygulamalarını değerlendirerek en etkili ürüne karar verir, aileyi ve ekibi yönlendirir. 

7.6.Basınç ülseri açısından risk grubunda yer alan hastaları değerlendirir. Basınç ülseri gelişmesi 

durumunda basınç ülserini değerlendirir, ülserin iyileşmesini sağlayacak uygun bakım ve tedavi edici 

uygulamaları yapar. 

7.7.Hastaya yapılan bakım ve tedavi uygulamaları/gözlemlere ilişkin hemşirelik 

kayıtlarını nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak bölüm hemşirelerine/ilgili ekibe teslim 

eder. 

7.8.Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını 

nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak bölüm hemşirelerine/ilgili ekibe teslim eder. 

7.9. Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler, ilgili ekiple bilgi alış verişinde bulunur. 

Uygulamalarını ilgili formlara kaydeder. 

7.10.Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol 

eder. 
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7.11.İnkontinans tipini belirlemeye yönelik tanı işlemlerine katılır. 

7.12.Yaradan kültür alır. 

7.13.Hekimle işbirliği içerisinde yaraya topikal ajanları uygular. 

7.14.Yaraya mekanik debritman uygular (Islak kuru pansuman, basınçlı yıkama) 

7.15. Hekimle işbirliği içerisinde yaraya kimyasal ve cerrahi debritman uygular. 

8.YETKİLER: Hemşirelik hizmetini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak, kurumsal 

politika, hedef ve kurallar doğrultusunda yerine getirir ve üst amirinin vermiş olduğu görevlerden 

yetkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


