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1. BİRİM: Anjiyografi Ünitesi

2. GÖREV ADI: Anjiyografi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

4. YATAY İLİŞKİLER: Sorumlu hemşireler.

5. GÖREV AMACI: Anjiyografi Ünitesi’nde etkin ve verimli bir şekilde işleyişi sağlamak.

6. GÖREV DEVRİ: Diğer Anjiyografi Ünitesi Hemşiresi

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

7.1. Anjiyografi Ünitesine yeni başlayan hemşirelerin uyumunu ve eğitimini sağlar.

Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim

planlaması yapar.

7.2.Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite hemşirelerinin katılmalarını sağlar.

7.3.Acil müdahale ve diğer ilaçların temini, kontrolü ve devamlılığını sağlar.

7.4. Hastaya uygulanan invaziv girişimler esnasında gerekli hemşirelik işlevlerinin yerine

getirilmesini sağlar.

7.5.Anjiyografi Ünitesinin düzenini, aseptik şartlarını kontrol eder, temizlik görevlisi ile işbirliği

içerisinde çalışmalarını yürütür.

7.6. Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda ünite içinde gerekli

düzenlemeleri yapar.

7.7. Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, Hemşirelik Hizmetleri

Müdürlüğünün onayına sunar.

7.8. Radyasyon güvenliği konusunda gerekli koruma ve önlemleri aldırır.

7.9. Anjiyografi Ünitesinin fiziksel yapısı ve donanımı ile ilgili gereksinimleri belirler.

7.10. Tıbbi ve demirbaş cihazların korunmasını sağlar. Arıza durumlarında Teknik Servise

bildirimde bulunur ve takibini yapar.

7.11.Ünitenin yıllık ücretli sarf malzeme ihtiyacını, diğer ekipmanları belirler, bölüm sorumlu

hekimi ile birlikte istemde bulunur ve takibini yapar.

7.12.Bölüm Sekreteriyle işbirliği içerisinde olup malzemelerin giriş-çıkışlarını takip eder.

7.13 Depodan basit ve ücretli sarf malzemelerin, temizlik ürünlerinin istemini yapar gelen

malzemeleri sayarak transfer kabulünü yapar.
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7.14. Anjiyografi deposunda bulunan sarf malzemelerin sayımını yapar ve devamlılığını sağlamak

için; malzemelerin numara, çap, uzunluk gibi kontrollerini yaparak eksiklikleri belirler.

7.15.Anjiyografi hemşiresinin yaptığı tüm görev ve sorumlulukları bilmeli, gerektiğinde katkıda

bulunmalıdır.

7.16. Gerekli durumlarda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

7.17.Aylık ve günlük çalışma çizelgesine uygun olarak çalışır.

7.18. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen kayıt ve istatistikleri tutar.

7.19.Tüm hemşirelik uygulama ve işlemlerinin hasta haklarına uygun olarak yapılmasını sağlar.

7.20. Kurumsal gelişim toplantı kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılır.

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.


