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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Servis Hemşiresi

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

4. YATAY İLİŞKİLER: Hemşireler

5. GÖREV DEVRİ: Hemşireler

6. GÖREV AMACI: Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini

kullanarak, insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak

yaşamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik

bakımını yerine getirmek.

7. HEMŞİRENİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

sorumluluklarının yanı sıra

7.2.Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla

ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar

çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

7.3. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu

sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

7.4 . Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı

olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil

uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder.

Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

7.5. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri

bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine

getirir.

7.6. Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü

durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse

durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

7.7.Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların

oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
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7.8. Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı

olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan

ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

7.9. Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili

bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının

eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

7.10. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık

politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

7.11. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan

onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

7.12. Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

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


