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1. BİRİM: Tüm Hastane 

2. GÖREV ADI: Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER:. Hastane Müdürü, Müdür Yrd. Bölüm Sorumlusu 

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Hastane Çalışanları 

5. GÖREV DEVRİ Birim Çalışanları 

6.GÖREV AMACI: Kurumumuzun vermiş olduğu görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek. 

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

1. Hastanın kliniğe yatırılmasında yardımcı olur. 

2. Hasta odası düzenini sağlar. Hasta yatağını hazırlar ve çarşafları değiştirir. (sedye, transport, 

muayene masası, boş yatak çarşaflarını değiştirir. ) 

3. Servisteki kirli çamaşırları sayarak çamaşırhane personeline imza karşılığında teslim eder ve 

çamaşırhaneden gelen temiz çamaşırları imza karşılığında teslim alır servis sorumlu hemşiresi 

nezaretinde depoya yerleştirir 

4. Depodan ve eczaneden istenilen ilaçları ve malzemeleri getirin transferini sağlar ve servis 

depolarına malzemeleri yerleştirerek servis deposuna yerleştirir. Depo düzenini sağlar. Ünite içi 

taşıma işlerini yapar. 

5. Hasta bakımında hemşireye yardımcı olur. 

6. Hastanın vücut temizliğinin yapılmasına, banyosuna yardımcı olur, 

7. Hastanın beslenme ihtiyacının karşılanmasında hemşire gözetiminde yardımcı olur, 

8. Hastaya yatak içi pozisyon verilmesine ve egzersiz yaptırılmasına yardımcı olur, 

9. Ex hazırlamada hemşireye yardımcı olur. Ex olan hastayı morga transferini sağlar. 

10. Gün içerisinde tetkik için hastalardan alınan kan, idrar, gaita ve doku örneklerini laboratuvara 

götürür.  

11. Hastanın ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olur(boşaltım gereksinimleri vb ) Hastaya ördek 

ve sürgü verir. Hastanın boşaltım materyallerini (ördek, sürgü vs.) hemşireye gösterdikten sonra 

döker. Ördek ve sürgülerin temizliğini sağlayıp sonraki kullanımlar için hazır bulundurur. 

12. Hareket güçlülüğü olan hastaların mobilizasyonunun da hemşire gözetiminde hastaya yardımcı 

olur.   

13. Taburcu edilecek veya başka servise nakledilecek hastaların hazırlığında hemşireye yardım eder 

ve transferini yapar.  

14. Hemşire gözetiminde hasta ihtiyacına göre tıraş yapar (saç, sakal, perine, vb).  

15. Pansuman sırasında doktora yardımcı olur. Hastaya uygulanacak işlemlerde gerekli cerrahi veya 

medikal malzemeleri hazır bulundurur. 

16. Sterilize edilecek malzemelerin ön temizliğini yapıp, sayarak sterilizasyon ünitesine teslim eder. 



 

HASTA VE YAŞLI BAKIM 
PERSONELİ GÖREV YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 

Doküman Kodu KU.YD.200 
Yayın Tarihi 02.01.2020 
Revizyon No 0 
Revizyon Tarihi 0 
Sayfa No 2 / 2 

 
Steril malzemeyi sterilizasyon ünitesinden teslim alır. Birimde yüksek düzey dezenfektan kullanımını 

takip eder ve dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirir.  

17. Hastanın birimler arası transferini gerçekleştirir.(Ameliyathane, Anjiyo, Radyoloji, Diyaliz 

konsültasyon vs), 

18. Klinikteki tıbbı cihazları temizler.(ekg aleti,hasta monitörü vs.) 

19. Gerekli durumlarda aspiratörleri boşaltıp temizler. Dren, NG’den gelenleri boşaltmadan önce 

hemşireye gösterir.  

20. Buhar aleti, aspiratör, oksijen humudiferleri ve manometresi, derece kavanozu, gibi özel araç ve 

gereçleri servis sorumlu hemşiresinin gözetiminde enfeksiyon komitesinin talimatlarına uygun 

temizler ve muhafaza eder.  

21. Yönetimin uygun gördüğü durumlarda çöplerin toplanmasını sağlar. Sorumlu olduğu alanların 

temizliğini enfeksiyon kontrol komitesi önerilerine göre yapar.  

22. Gerektiğinde servis faaliyetleri ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına ve bilgilendirme toplantılarına 

katılır 

23. Yatan ve yatışı yapılacak olan hasta dosyalarını sekreterliğe ve doktora ulaştırılmasını sağlar. 

Servisteki işleyişi bozmayacak şekilde kırtasiye malzemelerinin temin edilip, çoğaltılması gereken 

evrakları fotokopi çektirir 

24. Mesai başlangıcında ve sonunda görevi devrettiği ve devraldığı personele nöbet tesliminde bulunmak, 

yarım kalan işler veya yapılacak işler hakkında bilgi verir. 

 

 

8.YETKİLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler tarafından 

verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. 

 

 

 

 

 

 


