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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

4. YATAY İLİŞKİLER: Hemşireler

5. GÖREV DEVRİ: Hemşireler

6. GÖREV AMACI:İnfertil hastaların bakım, tedavi ve eğitim programını yürütür.

7. HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

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

yanı sıra

7.2. Kurumun, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nün politikaları doğrultusunda çalışmak.

7.3.Görev yetki ve sorumluluklarının çok iyi belirlenmiş ve benimsenmiş olması ve bunların
tümsağlık ekibi tarafından iyi bilinmesini sağlamak.

7.4.Hemşire eğitimiyle, kişiliği ile teorik bilgi ve uygulama becerisiyle, karar verme yeteneğiyle
hemşirelik hizmetlerini planlayıp, uygulamak, ekip çalışmasını başarıyla yürütmek ve YUTekibiyle
uyum içinde çalışmak.

7.5.IVF de hasta bakım kalitesi, detaylı planlama, doğru dokümantasyonla, hemşire yönetim
becerisini kullanarak geliştirmek.

7.6. Hasta ve hasta yakınlarına tedavi süreci hakkında doğru bilgi vermek, tedavinin önemini
vurgulamak, gereksiz bilgi vermekten kaçınmak.

7.7.YÜT aşamalarında çiftlerin yanında bulunmak, hekimi asiste etmek ve ovumaspirasyonu
veembriyo transferi gibi işlemler için hastanın hazırlığı, ameliyathane koordinatörlüğü ve
güvenliği, işlem sonrası izlem ve uygulama sağlamak.

7.8.Poliklinik ortamını ve kullanılacak tüm malzemeleri temin etmek, kullanıma hazır
bulundurmak, sorumluluğu altındaki malzemeyi kullanım şeklini, bakımını bilmek, gerekli
durumlarda tüm ekibi bu konuda yönlendirmek.

7.9.Hasta ve ailelerin merak ettiği konulara yönelik broşür, yayın hazırlayıp bunları sunmak.

7.10.Araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara katılmak.

7.11.Çalışmalarıyla ilgili dernek ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

7.12.Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplamak.
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7.13.Çalışmalarına ilişkin Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'ne yazılı ve sözlü rapor vermek

7.14.Çiftlere en iyi biçimde danışmalık yapabilmek, yeterli bilgi aktarabilmek, etik kurallarla ilgili
soruları yanıtlayabilmek ve kendini koruyabilmek için okumak ve araştırmak.

7.15.Çiftlerin psikolojik ve sosyal durumunu sürekli göz önünde bulundurmak.

7.16.İyi bir dinleme tekniğinde vücut dili, yüz ifadesi ve ses tonu gibi sözlü ve sözsüz iletişim
kaynaklarına dikkat etmek.

7.17.Çifte tedaviyi anlayabileceği bir dil kullanarak açıklamak

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.


