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1.BİRİM:Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Bebek Hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Müdür Yrd.

4.YATAY İLİŞKİLER: Doğumhane,Kadın doğum servis hemşireleri

5. GÖREV DEVRİ: Doğumhane,Kadın doğum servis hemşireleri

6.GÖREV AMACI: Profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda bebeklerin; dış ortama
uyumunun sağlanması, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, anne sütü ile beslenmesi, hastalıklardan
korunması ve sağlığının en üst düzeyine çıkarılmasında önemli rolü vardır.

Bebeği kapsamlı olarak değerlendirip klinik belirti ve bulguları yorumlayabilen, ailesi ile birlikte
değerlendiren, yeni doğanın bakım gereksinimlerini tespit ederek kanıta dayalı bilgiler
doğrultusunda uygun bakımı planlayabilen, ünitedeki araç-gereçleri kullanabilen, araçlardaki
verileri değerlendirip yorumlayabilen, bebekler ve yakınları ile iletişimi ve onlara uygun
terapötik yaklaşım kurabilen, eğitim ve danışmanlık yapabilen ve ekip anlayışı içinde, ekip
üyeleri ile iyi iletişim ve işbirliği kurma becerisine sahip hemşiredir.

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

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

7.1 Doğum anında Pediatri Hekimiyle hazır bulunur. Gerekli malzemeleri temin eder.
Bebeğikarşılar. Hekimle beraber ilk değerlendirme ve müdahalelerini yapar.

7.2 Yeni doğanın değerlendirmesini yapar. Yeni doğanın vücut ısısının korunması ve
sürdürülmesini sağlar.

7.3 Yeni doğan enfeksiyonlarının önlenmesi için gereken önlemleri alır.Kullanılan
malzemelerin temini, düzeni ve temizliğinden sorumludur.

7.4 Tanı amaçlı bebekten alınması gereken örnekleri (topuk kanı,rh uyuşmazlığı vb.)alır, uygun
şekilde ve en kısa sürede yerine ulaştırılmasını sağlar.

7.5 İlaç uygulamalarını yapar, ilaçların etkisi ve yan etkisi yönünden gözler, istenmeyen bir etki
görüldüğünde uygun girişimlerde bulunur.

7.6 Bebeğin aşılarını yapar ve kayıt eder.
7.7 Bebeğin boy, baş çevresi ve kilo ölçümlerini alır ve kaydeder.
7.8 Doğum raporunu yazar.
7.9 Son bir genel durum değerlendirmesi yapıp stabil bebeği aileye teslim eder.
7.10Yeni doğanın normalden sapma durumunda hekimi bilgilendirir.
7.11Gerektiğinde hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar.



BEBEK HEMŞİRESİ GÖREV YETKİVE
SORUMLULUKLARI

Doküman Kodu KU.YD.138
Yayın Tarihi 13.03.2017
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 2 / 2

7.12Transport ile ilgili tüm koşulları hazırlar.
7.13Ölü doğumlarda bebeğin gerekli ölçümlerini yapıp formlarını doldurur.Morga teslim

edilmesini sağlar.
7.14 Yeni doğan tarama testlerinin önemi ve yapılması konusunda aileyi bilgilendirir
7.15 Yeni doğan ve ailesini, taburculuğa ve evde bakıma hazırlar. Yeni doğanın davranışlarını

anlayabilmesi için anneye rehberlik yapar.
7.16 Bebek/aile ve çevresi ile ilişki kurmada uygun iletişim tekniklerini kullanır.
7.17 Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için

annenin gereksinimlerini karşılar, anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir.
7.18 Aileler ile sürekli iletişim halinde bulunur. Bebeği aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele

alır. Bakımın her aşamasında annenin hazır oluşluk düzeyini değerlendirerek anneyi
bakıma katar.

7.19 Sağlık eğitimini planlar, uygular (anne sütü ve önemi, emzirme tekniği, meme bakımı,
yeni doğan tarama testleri, büyüme ve gelişme, kazaları önleme, aşılama, izlem ve
kontroller. vb).

7.20 Anne bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için tensel temas, yeni doğan masajı ve anne
sütüyle beslenmeyi destekler.

7.21 Bebeğin beslenmesi ve emzirme tekniği konusunda anneyi bilgilendirir,destekler.
7.22 Anne yanındaki bebeğin ziyaretlerini ve kontrollerini(vital bulguları,beslenme,cilt

rengi,kan şekeri,idrar,gaita takibi gb.)yapar ve kaydeder.

8.YETKİLER: Yeni doğan ile ilgili uyum aşamasında uygulanan tüm hizmet, durum ve süreçler.


