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: Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
: Acil Servis Hemşiresi
: Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
: En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu
: Diğer Acil Servis Hemşireleri
: Biriminde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili olan tüm

konularda hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlar.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:
- Vital bulguları alır. Hemşire gözlem formuna kayıt eder.
- Damar yolu açar.
- İlaç uygular.
- EKG çeker.
- Oksijen tedavisini uygular.
- Foley sonda takar.
- Gerektiğinde kan alır.
- Gerektiğinde NG sonda takar.
- Transport ve servis değişikliğinde hastaya yardım eder.
- Bayan hastaya sürgü verir ve lavman yapar.
- Monitörizasyon işlemini sağlar.
- Gerekli durumlarda aspirasyon yapar.
- Yatak çarşaflarını değiştirir ve acil ünitesinin temizliğini yaptırır.
- Odalardaki eksik malzemeleri tamamlar ve daima hazır bulundurur.
- Arrest durumunda gerekli malzemeyi hazır bulundurur.
- Hasta üzerinden çıkan kıymetli eşya ve paraları Hasta Malzemeleri Zimmet Formu ile adli vaka
ise hastane polisine, adli vaka değil ise hasta ve yakınlarına teslim eder.
- Ex olan hastaları hazırlar ve acil servis personeli tarafından morga indirilmesini sağlar.
- Hastaların resmi işlemlerine yardımcı olur.
- Acilde kullanılan araç, gereç ve malzemenin steril edilmesini sağlar.
- Acil Servis hemşire ve personel listesini yapar ve iki nüshasını Müdürlüğüne teslim eder.
- Hemşirelik hizmetlerini yapmaktan sorumludur.
- Acil serviste kullanılan ilaçları temin eder. Daima hazır bulundurur.
- Acil serviste kullanılan cihaz, araç ve gerecin faal durumlarını kontrol eder. Arıza durumunda
olanların bakım ve onarımını sağlar.
- Acil serviste kullanılan ve hastane döner sermaye deposunda bulunan sarf malzeme ve
ihtiyaçları depodan temin eder.
- Birimin İnfeksiyon Kontrol Talimatına göre temizliğinden sorumludur.
- 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 dokümanlarında kendisi için belirtilen görevleri yerine getirir.
- Hastanenin tamamında ve kendi biriminde uygunsuz gördüğü hizmetleri / işlemleri ve kaynak
eksiklerini amirine veya yetkilisine bildirir.
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