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: Hastane Müdürlüğü (Sağlık)
: Pediatri Nefroloji ve Romatoloji Poliklinik Hemşiresi,
Pediatri Periton Diyaliz Hemşiresi
AMİR VE ÜST AMİRLER : Sağlık İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
EĞİTİM VE TECRÜBE
: En az Sağlık Meslek Lisesi Mezunu olmak.
GÖREV DEVRİ
: Diğer Periton Diyaliz Hemşiresi
GÖREV AMACI
: Çalıştığı birim ile ilgili olan tüm konularda hizmetin aksamadan
yürümesi.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
- Pediatri Nefroloji ve Romatoloji polikliniğine muayene içi gelen randevulu hastaların boy , kilo ve
TA’larını ölçer.
- Pediatri Nefroloji ve Romatoloji polikliniğinde gerekli görülen hastaya TA Holteri için
bilgilendirme yapıp, randevu verir.Randevu tarihinde gelen hastaya TA Holterini takar,takip süresi
dolduğunda cihazı çıkarıp sonuçlarını doktora iletir.
- Pediatri Nefroloji ve Romatoloji polikliniğinden istene tetkiklerde idrar sondası uygulanması
gereken hastaların idrar sondasını takar,intraket takılması gerektiğinde de ilgili yerde takılamayan
hastaların intraketlerini takar.
- Poliklinikte takip edilen yada yatan hastalarda TAK(Temiz Aralıklı Kateterizasyon ) yapılması
planlanan hastalarda aileye gerektiğinde TAK eğitimi verir, malzeme temininde yardımcı olur ve
takibini yapar.
- İdrar Kültürü istenen bebeklerde gerektiğinde kültür tüpü bağlar.
- Pediatri Nefroloji ve Romatoloji polikliniğinde takip edilen hastalara biyolojik ilaçların uygulanması
ve infüzyon uygulama süresinde vital bulguların takibini yapar ve kayıt tutar.Her yaş grubuna özgü
uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ,yaşa göre uygulanma şekillerini ve hasta
üzerindeki yan etkilerini bilir ,hekim istemine göre ilaç uygulamalarını yapar.
- Tıbbi tanı ve tedavi girişimlerinin, ilaç uygulamalarının hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen
durumların oluşması halinde gerekli önlemleri alarak uygun girişimlerde bulunur.
- Hemşirelik uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gerekli araç, gereç ve malzeme isteminde
bulunur.
- Son dönem böbrek yetmezliğindeki hasta ve ailesine Kronik Böbrek Yetmezliğinin(KBY) tedavi
seçenekleri, diyet, ilaç kullanımı, yaşam kalitesi vb. konularda eğitim ve danışmanlık yapar,
psikolojik destek sağlar.
- Kronik Böbrek Yetmezliği tanısı alıp renal replasman tedavisine ihtiyacı olan ve Periton Diyalizi
(PD) yapılmasına karar verilen, kronik böbrek yetmezlikli hastalara, hasta ve ailesinin katılımıyla
birlikte hasta bakımı verir. Periton Diyalizi (PD) uygulanması düşünülen hastayı PD yapabilirlik
yönünden değerlendirir.
- PD kateteri uygulanmak üzere hastaya kateter implantasyonu için gerekli hazırlıkları yapar.
- Kateter implantasyonu yapılan hastaya hekim istemine göre lavaj ve pansuman yapar.
- Periton diyalizi hemşiresi nefroloji uzmanının direktifleri doğrultusunda rutin hasta takiplerini yapar,
hastalara ve ailelerine eğitim verir, hastaların PD takip dosyalarını hazırlayarak takip ve tedavilere
ilişkin kayıtları tutar. Hastaları eğitim programına alır ve gerekli durumlarda tekrar eder.
- PD hemşiresi iyi bir hasta eğitim planı yapar ve eğitimini tamamladıktan sonra, ilk PD uygulamasını
hastanede başlatır.(Bir hastanın eğitimi genellikle 1 hafta ile 1 ay arasında değişir)
- Evde hasta bakımının devamının sağlar: Bakımın sağlanması ve sürdürülmesi için multi disipline
ekip, hasta ve ailesi ile iletişim sağlar. Enfeksiyon kontrolü ve komplikasyonların tanınması ve
tedavisi için gerekli bilgilendirmelerde bulunur.
- Hastanın durumuna göre randevu sistemini oluşturur.
- Diyalize gelen hastayı poliklinik protokol defterine kayıt yapar.
- Rutin hastane kontrolleri sırasında hastanın klinik kontrolünü ve değerlendirmesini yapar.
- Hastanın tansiyonu, vücut ağırlığı, ödemin olup olmadığı, ultrafiltrasyon miktarı, idrar çıkışı varsa
24 saatlik idrar miktarı, kateter çıkış yeri, periton diyaliz sıvısı değerlendirilir. Tanı ve tedavi amaçlı
girişimler için hastayı bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder.
İstenen tetkikler için diyaliz numuneleri alır.
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Hemşirelik süreci hasta takip formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım
ve gereksinimlerini planlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda yeni
düzenlemeler yapar.
- Hastanın klinik değerlendirilmesi ve laboratuar sonuçlarına göre tedavideki ve diyetteki değişiklikler
ve dikkat etmesi gereken hususlar konusunda eğitim verilir.
- Hastanın PD tedavisi ile ilgili testleri, PET- KT/V ve Kreatinin Klerensi Testlerini yapar ve
nefrologla birlikte değerlendirir.
- Hastanın ara setinin 4-6 ayda bir değişimini yapar.
- Peritonit vb enfeksiyonlarda hekimin istemi doğrultusunda hastaya ilk müdahaleyi yapar.
- Nefroloji hemşireliğindeki gelişmeleri takip eder ve araştırmalar yapar. PD ile ilgili yayın hazırlar.
Profesyonel organizasyonlara katılır Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunur.
- Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim programı hazırlar veya
katılır. Hastalar için eğitim programları oluşturur ve uygular. Sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim
programlarının oluşturulması çalışmalarında bulunur, katılımı sağlar.
- Hastaların öneri istek ve şikâyetlerini dinler ve ekiple birlikte değerlendirir. Hastalar için eğitim
programları oluşturur ve uygular.
- İlaçları ve periton diyaliz solüsyonlarını güvenli şekilde temin eder, uygun koşullarda, güvenli ve
düzenli bir şekilde korunmasını sağlar, ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder.
- Kullanılan malzemelerin (ilaç, sarf v.b ) stok ve miadı takibini yapar, acil çantası düzenler, malzeme
teminini sağlar.
- Periton diyaliziyle ilgili araştırmaları planlar ve bilimsel toplantılara katılır.
- Hasta ilk defa üniteye geliyorsa PD ekibi ile tanıştırır, periton diyalizi ünitesinin işleyişi hakkında
bilgi verir.
- İstenilen kayıt ve istatistikleri toplar. Periton diyalizi merkezi aylık çalışma formu ve diyaliz
merkezleri bilgi formundaki bilgileri yazılı veya elektronik ortamda bakanlığa bildirmek zorundadır.
- Hastalara ev ziyareti planlar ve uygular.
- Hastanede yatan hastanın Periton Diyaliz işlemlerini planlar ve yapar.
- Periton Diyaliz Aletine bağlar ve diyaliz bitince aletli periton diyalizinden çıkartır.
- İcap nöbeti olan hemşireye telefonla ulaşılabilir olmalı.
- Hastaneye gelmesi gerektiğinde 30 dakika içinde hastane tarafından hastane aracı ile gelmesi
sağlanır.
- Müdürlüğünün vereceği görevleri yerine getirir.
- 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
eksikliklerini amirine veya yetkilisine bildirir.
YETKİLERİ:---
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