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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2.GÖREV ADI: Nutrisyon Hemşiresi

3.AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Hemşireler.

5.GÖREV AMACI: Kurumun, nütrisyon destek ekibinin belirlediği politika, hedef, kural ve
düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlama

6.GÖREV DEVRİ:(Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda, görevlerini yerine
getirecek kişilerin belirlenmesi) Diğer hemşireler.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

Hemşirelerin yürürlükte tanımlanmış mevzuat kapsamındaki genel görev, yetki ve
sorumluluklarının yanı sıra

7.1.Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'ne
bildirir.

7.2.Hasta ve yakınlarına nütrisyon ekibini tanıtır, ekip işbirliği içinde sorularını cevaplandırır,
öneri, istek ve şikâyetlerini dinler, değerlendirir. Nütrisyon destek tedavisi hakkında hasta ve
yakınlarını bilgilendirir, işbirliği yapar.

7.3.Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteral ve parenteral beslenme için) doğru
uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlar.

7.4.Konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarının Nütrisyon destek tedavisi
değerlendirmelerini ekip işbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar.

7.5.Tüp takılacak hastalara işlem hakkında bilgi verir ve onayını alır.

7.6.Ekiple birlikte beslenme yolunun belirlenmesine katılır, enteral beslenme için nazogastrik ve
nazoduodenal beslenme tüpünü uygular/uygulanmasına yardımcı olur.

7.7.Tüp yerini kontrol eder, gastrik rezidü bakılması uygulamalarını servis ünite hemşirelerine
gösterir, anlatır, kontrol eder ve hemşire gözlem formuna kaydeder.

7.8.Nütrisyon destek tedavisinde kullanılan (set, pompa, tüp vb.) ve ihtiyaç duyulan araç-gereci
belirler. En uygun ürün seçiminin yapılması ve alımı konusunda rehberlik eder.
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7.9.Total paranteral nutrisyon desteği alan hastaların torbalarının doğru, steril şartlarda
hazırlanmasını ve servislere ulaştırılmasını sağlar.

7.10.Nütrisyon destek tedavisinde hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemeleri yeterli ve
çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

7.11.Enteral beslenmenin ilk kez uygulandığı bölümlerde hasta başında enteral beslenme
sisteminin (pompa, set, ürün) kurulmasında yardımcı olur. Hasta / hasta yakınları ve servis
hemşirelerine gerekli bilgileri uygulamalı olarak gösterir.

7.12.Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek,enteral ve parenteral beslenme için) doğru
uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlar.

7.13.Tedavi protokolünde yapılan değişikliği hastanın bakımından sorumlu olan kişilere aktarır.

7.14.Ekip içi ve diğer bölümler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

7.15.Gastrostomi bakımını yapar, yaptırır ve takip eder.

7.16.Beslenme ürünlerinin uygulanmasında kullanılacak araç-gerecin belirlenmesi ve kontrol
edilmesi, kalite güvenliğinin sağlanmasında rol alır.

7.17.Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

7.18. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen kurum içi-kurum dışı seminer, toplantı,
kongre ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, eğitim materyalleri ve yayın
geliştirir. Hemşirelik ve nütrisyon hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara
katılır.

7.19.Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

7.20.Enteral beslenme uygulanan hastalarda gelişebilecek, ishal, bulantı, kusma, hipoglisemi, sıvı
elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonları izler ve ilgili hekime bilgi verir.

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


