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1.BİRİM: Periton diyaliz ünitesi

2. GÖREV ADI: Periton diyaliz hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Sorumlu hemşire,hemşirelik hizmetleri müdürlüğü

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer ünite hemşireleri

5. GÖREV DEVRİ: Diğer ünite hemşireleri

6.GÖREV AMACI: Periton diyaliz hastalarının her türlü bakım diyaliz işlemleri ile tetkiklerini

planlamak ve değerlendirmek.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

7.1.Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve hastane yönetimi tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve

düzenlemelere uyar ve uyulmasını sağlar.

7.2.Tüm uygulamalarını etik kurallar ve hastane idaresinin belirlediği kalite programları doğrultusunda

yapar.

7.3.Hemşirelik uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gerekli araç, gereç ve malzeme isteminde

hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne ve başhekimliğe görüş bildirir.

7.4.Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim programı hazırlar veya

katılır.

7.5.Son dönem böbrek yetmezliğindeki hasta ve ailesine Kronik Böbrek Yetmezliğinin(KBY) tedavi

seçenekleri, diyet, ilaç kullanımı, yaşam kalitesi vb. konularda eğitim ve danışmanlık yapar, psikolojik

destek sağlar.

7.6.Kronik Böbrek Yetmezliği tanısı alıp renalreplasman tedavisine ihtiyacı olan ve Periton Diyalizi (PD)

yapılmasına karar verilen, kronik böbrek yetmezlikli hastalara, hasta ve ailesinin katılımıyla birlikte hasta

bakımı verir. Periton Diyalizi (PD) uygulanması düşünülen hastayı PD yapabilirlik yönünden

değerlendirir.

7.7PD kateteri uygulanmak üzere hastaya kateterimplantasyonu için gerekli hazırlıkları yapar ve

kateterimplantasyonun da aktif görev alır.

7.8.Kateter implantasyonu yapılan hastaya hekim istemine göre lavaj ve pansuman yapar.

7.9.Hastanın PD takip dosyasını hazırlayarak gerekli kayıtları tutar.



PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ
GÖREV YETKİ VE

SORUMLULUKLARI

Doküman Kodu KU.YD.86
Yayın Tarihi 31.05.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 2 / 3

7.10.PD hemşiresi iyi bir hasta eğitim planı yapar ve eğitimini tamamladıktan sonra, ilk PD uygulamasını

hastanede başlatır.

7.11.Evde hasta bakımının devamının sağlar: Bakımın sağlanması ve sürdürülmesi için multi disipline

ekip, hasta ve ailesi ile iletişim sağlar. Enfeksiyon kontrolü ve komplikasyonların tanınması ve tedavisi

için gerekli bilgilendirmelerde bulunur.

7.12.Hastanın durumuna göre randevu sistemini oluşturur.

7.13.Rutin hastane kontrolleri sırasında hastanın klinik kontrolünü ve değerlendirmesini yapar. Hastanın

tansiyonu, vücut ağırlığı, ödemin olup olmadığı, ultrafiltrasyon miktarı, idrar çıkışı varsa 24 saatlik idrar

miktarı, kateter çıkış yeri, periton diyaliz sıvısı değerlendirilir. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için

hastayı bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder. İstenen tetkikler için

diyalizattan numuneleri alır.

7.14.Hemşirelik süreci hasta takip formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım

ve gereksinimlerini planlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda yeni

düzenlemeler yapar.

7.15.Hastanın klinik değerlendirilmesi ve laboratuar sonuçlarına göre tedavideki ve diyetteki değişiklikler

ve dikkat etmesi gereken hususlar konusunda eğitim verilir.

7.16. Diyaliz odası ve değişimi gözlemler. Hastanın beslenme ve hijyen alışkanlığını gözler, gerektiğinde

düzenlemeler veya uyarılarda bulunur. Bu ziyaretlerin programlanması ve uygulanması sırasındaki

ihtiyaçlar ve eğitim planlaması ünite tarafından planlanır.

7.17.Hastanın PD tedavisi ile ilgili testleri, PET- KT/V ve KreatininKlerensi Testlerini yapar ve

nefrologla birlikte değerlendirir.

7.18.Peritonit vb enfeksiyonlarda hekimin istemi doğrultusunda hastaya ilk müdahaleyi yapar.

7.19.Nefroloji hemşireliğindeki gelişmeleri takip eder ve araştırmalar yapar.PD ile ilgili yayın hazırlar.

Profesyonel organizasyonlara katılır Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunur

7.20.İlaçları ve periton diyaliz solüsyonlarını güvenli şekilde temin eder, uygun koşullarda, güvenli ve

düzenli bir şekilde korunmasını sağlar, ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder.

7.21.Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim programı hazırlar veya

katılır. Hastalar için eğitim programları oluşturur ve uygular. Sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim

programlarının oluşturulması çalışmalarında bulunur, katılımı sağlar.
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7.22.İstenilen kayıt ve istatistikleri toplar. Periton diyalizi merkezi aylık çalışma formu ve diyaliz

merkezleri bilgi formundaki bilgileri yazılı veya elektronik ortamda bakanlığa bildirmek zorundadır.

7.23.Hastaların öneri istek ve şikâyetlerini dinler ve ekiple birlikte değerlendirir. Hastalar için eğitim

programları oluşturur ve uygular.

7.24.Kullanılan malzemelerin (ilaç, sarf v.b ) stok ve miadı takibini yapar, acil arabasını düzenler,

malzeme teminini sağlar.

7.25.Periton diyaliziyle ilgili araştırmaları planlar ve bilimsel toplantılara katılır.

7.26.Hastanın kendi kendine yetmesi ve bakımını destekler. Hasta ilk defa üniteye geliyorsa PD ekibi ile

tanıştırır, periton diyalizi ünitesinin işleyişi hakkında bilgi verir.

7.27.Hekim istemiyle hastalara demir içerikli preparatlar ve kalsitrol uygular.

7.28. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat,yasal ve diğer şartlara uymak.

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

politika, hedef ve kurallar doğrultusunda yerine getir


