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1.BİRİM: Hemodiyaliz Ünitesi

2.GÖREV ADI: Hemodiyaliz Ünitesi Hemşiresi

3.AMİR VE ÜST AMİRLER: Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı, Nefroloji Öğretim Üyeleri,
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Diyaliz Ünitesi Sorumlu Hemşiresi
4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Hemşireler

5.GÖREV AMACI: Hemodiyaliz hastalarının her türlü bakım diyaliz işlemleri ile tetkiklerini
planlamak ve değerlendirmek.

6.GÖREV DEVRİ: Hemodiyaliz Ünitesi Hemşiresi

7.TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:
7.1. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirlediği politika, hedef, kurallar ve düzenlemeler

doğrultusunda hemodiyaliz ünitesindeki hemşire hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden

sorumludur.

7.2.Hemşire Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere

uyulmasını sağlar.

7.3. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili sorun ve gereksinimleri Sorumlu Hemşiresine bildirir.

7.4.Hastayı üniteye kabul eder, uyumunu sağlar.

7.5.Hemşirelik süreci hasta tanımlama formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirilmesini

yapar, bakım gereksinimlerini planlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda

yeni düzenlemeler yapar.

7.6.Hastanın kendi kendine bakımını destekler. Hastayı hemodiyalize hazırlar, hasta ilk defa diyalize

giriyor ise hemodiyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve hemodiyaliz merkezi hakkında bilgi

verir. Hemodiyalizin komplikasyonları ve belirtileri yönünden bilgilendirir.

7.7.Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir.

7.8.Hekim istemi doğrultusunda uygun diyaliz malzemelerini hazırlar.

7.9.Arterio-venöz fistül girişimini yapar.

7.10.Hemodiyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, hemodiyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol

eder.

7.11.Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydeder, uygular,

etki ve yan etkilerini gözler, komplikasyonlara karşı önlemler alır. Hastanın diyaliz sırasında ve

sonrasında var olan ilaç uygulamalarını yapar ve kaydeder.

7.12.Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri

hemşire gözlem formuna kaydeder. Nöbet değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder.

7.13.Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem

sonrası izler ve kaydeder.
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7.14.Hasta viziteleri yaparak hastaların durumunu izler, ilgili ekiple bilgi alışverişinde bulunur.

7.15.Hastaların güvenli bir biçimde transferini sağlar. İlgili bölümün hemşiresine teslim eder.

7.16.Enfeksiyon belirtileri saptandığında, sorumlu hemşiresine bildirir.

7.17.İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır.

7.18.Hasta ile ilgili acil durumları saptayarak uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder. Acil

malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

7.19.Hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemelerin yeterli çalışır durumda olup olmadığı

kontrol eder. Araç-gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu hemşiresine görüş bildirir.

7.20.İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde

korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder. .

7.21.Hastanın öneri istek ve şikâyetlerini dinler, değerlendirir ve ilgili birimlere yönlenilir.

7.22.Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar.

7.23.Hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla, gürültü, ışık, ısınma havalandırma gibi

çevresel uyaranları kontrol eder, belirlediği aksaklıları ilgili birime bildirerek giderilmesini sağlar.

7.24.Sorumlu Hemşireye ünitenin temizlik hizmetleri ile ilgili faaliyet raporunun hazırlanmasında

yardım eder.

7.25.Hemşirelik ve hemodiyaliz hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara

katılır.

7.26.Eğitim Hemşiresi ve Sorumlu Hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik

önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır

7.27.Sorumlu Hemşiresi ile işbirliği yaparak öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.

7.28.İdare ve Sorumlu Hemşiresi tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi için

kurum içi/kurum dışındaki seminer ve toplantılara katılır.

7.29.İdare tarafından istenen kayıt ve istatistikleri toplar. Tüm uygulamalarını etik kurallar

doğrultusunda yapar.

7.30.Hasta ve yakınlarını hemodiyaliz işlemi ile ilgili gerekli eğitimleri verir, süresi, randevu saati vb.

konularında bilgilendirir ve danışmanlık yapar.

7.31. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.

YETKİLER: Hemşirelik hizmetini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak, kurumsal

politika, hedef ve kurallar doğrultusunda yerine getirir.


