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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Acil Servis Hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Acil Servis Sorumlu Hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

4. YATAY İLİŞKİLER: Hemşireler

5. GÖREV DEVRİ: Hemşireler

6. GÖREV AMACI: Tıbbi Tanı ve Tedavi işlemlerinin yürütülmesinde ve kurumun benimsemiş

olduğu protokoller doğrultusunda temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını gerçekleştirir.

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

7.1. Hemşirelerin yürürlükte tanımlanmış mevzuaat kapsamındaki genel görev, yetki ve

sorumluluklarının yanı sıra;

7.2. Hastanın acil servise kabulünü sağlar.

7.3.Hastaların monitörizasyonunu( EKG,SolunumSpo2, vücut ısısı, arteryel kan basıncı) sağlar. Bu

parametleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir.

7.4.Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını kaydeder,

normalden sapmaları hekime bildirir

7.5.Aynı anca acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.

7.6.Yatışına karar verilen hastaları ve ameliyata alınacak hastaları kurum içi transfer prosedürüne göre

naklini gerçekleştirir.

7.7. Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular,

trakeal aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp,trakeostomi,kolostomi,gostrostomi bakımı verir;

nazogastrik tüp takar,gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular,lavman yapar; perine bakımı verir,

prezervatif sonda/üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama yapar; göğüs

tüpünü ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı işlemleri

gözlemleri ile birlikte kayd  eder.

7.8. İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır, izler ve

kaydeder.

7.9. Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler ( enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine

göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular. Beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun

devamlılığını sağlar.

7.10.Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar.

7.11.Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alınarak uygun hemşirelik

bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-Çıkardığı sıvı takibi yapar ve kaydeder.
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7.12. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir.

7.13. PAce makerli hastayı izler ve gerekli bakımı uygular

7.14. Acil Servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal

problemlerine uygun hemşirelik bakımı verir.

7.15. Acil servis infeksiyonlarının gelişmesini ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve

alınmasını sağlar ( el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb.)

7.16.Yaşamı sona eren hastayı ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar morga transferini sağlar ve

yakınlarına destek olur.

8. TIBBİ TANI VE TEDAVİ PLANININ UYGULANMASINA KATILIM:

8.1. Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir.

8.2. Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.

8.3. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun

benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen

verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede

hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam

desteği uygulamalarını başlatır. Kalp masajı, solunum desteği ve defibrilasyon ve acil senkronize

kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.

8.4. Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuara gönderir,

sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir

8.5. Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini organize

eder, gerekli durumlarda transfere eşlik eder.

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.


