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: Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
: Hemşire

: Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları

: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu (Enaz)
: Diğer Servis Hemşiresi
: Hemşirelik hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlamak.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:
- Hemşire göreve başlarken hemşirelik hizmetleri yönünden ilaç karteksi ve hasta başı vizitini
yapar. Servis hastasını teslim alır, görev bitiminde de hastayı teslim eder.
- Hastaların tıbbi tedavi ve bakımında kliniklerdeki hemşirelik hizmetleri talimatında
detaylandırılan görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
- Serviste kullanılan tıbbi malzeme, araç gereç ve demirbaşı temin eder, muhafazası ve
tesliminden sorumludur.
- Serviste kullanılan alet ve cihazların arıza durumunda bakım onarım hizmet talimatına göre
bakım onarımlarının yapılmasını sağlar.
- İlaç orderlerinin eczaneye ulaştırılması, ilaçların eczaneden getirilmesi, gelen ilaçların
muhafazasını sağlar.
- Acil ilaç ve malzemeyi daima hazır bulundurur.
- Serviste kullanılan ve hastane Döner sermaye deposunda bulunan sarf malzemelerinin temini ve
hazır bulundurulmasından sorumludur. Depoda bulunmayan sarf malzemeleri konusunda servis
hekimine bilgi verir.
- Servisin ilgili İnfeksiyon Talimatına göre temizliğinden sorumludur.
- Sterilizasyona gidecek malzemelerin gönderilmesi ve gelen malzemelerin kontrolünü sağlar.
- Hemşirelik Hizmetleri için kullanılan malzemelerde servis mutemetliğini yapar.
- Birimde mevcut olan cihazların son durumlarını (yeni alım ve HEK’ e ayrılan) kalibrasyon
laboratuarına bildirerek cihaz listesinin güncelliğini sağlar.
- Kalibrasyon tarihi gelip kalibrasyon laboratuarından istenen cihazları takip ederek kalibrasyon
laboratuarına gönderir.
- Kalibrasyon işlemi biten cihazların sertifika, etiket, rapor vb. gibi dökümanları kontrol ederek
gerekli önlemleri alır.
- Servislerde bulunan arızalı cihazların arızaları giderildikten sonra kalibrasyon tarihi gelmese
bile kalibrasyon işleminin yaptırılmasını sağlar.
- Kalibrasyon işlemi ile ilgili dökümanların takibini ve arşivlenmesini sağlar. Geçerliliğini yitiren
dökümanları kalibrasyon laboratuarına gönderir.
- Anabilim dalı ve bilim dalı başkanlarının vizitlerine katılır, müdürlüğüne 24 saatlik rapor
formlarını doldurarak birimiyle ilgili bilgi verir.
- Birim hemşire ve personel nöbet listesini yapar ve iki nüshasını müdürlüğüne teslim eder.
- Karşılaştığı uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü hükümlerine göre
işlem yapar.
- Çalışmalarını kuruluşun kalite politikası ve bölümüyle ilgili hedefleri doğrultusunda yürütür.
- Prosedür, Talimat … gibi kalite dökümanlarında kendisi için belirtilen görevleri yerine getirir.
- Hastanenin tamamında ve kendi biriminde uygunsuz gördüğü hizmetleri / işlemleri ve kaynak
eksiklerini amirine veya yetkilisine bildirir.
YETKİLERİ:
- Serviste ve yoğun bakımda görev yapan hastabakıcıları ve diğer personeli denetler.
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