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BİRİM
: Hastane Müdürlüğü (Sağlık)
GÖREV ADI
: Pediatrik Kardiyoloji Polikliniği Hemşiresi
AMİR ve ÜST AMİRLER : Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
EĞİTİM VE TECRÜBE : En az Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olmak
GÖREV DEVRİ
: Diğer Pediatrik Kardiyoloji Polikliniği Hemşiresi
GÖREV AMACI
: Çalıştığı birim ile ilgili olan tüm konularda hizmetin aksamadan
yürütülmesini sağlar.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR :
- Perikardiyosentez ve atrial septostomi gibi invaziv girişimler sırasında EKO cihazı ile doktoru
yönlendirir.
- EKO çekimlerinin video, Ekoprint ve CD kayıtlarını yapar.
- EKO, Katater ve anjio rapor kayıtlarının, video kasetlerinin arşivini yapar.
- Bölüm konseylerine katılır ve konseyde sunulacak hastaların EKO video kasetlerini ve katater
CD’lerini hazırlar.
- Konsey sonuçlarının kayıtlarının ve sonuçlarının arşivlerini yapar.
- Bölüm içindeki birimlerin satınalma istekleri, gerekçeleri, teknik şartnameleri, cihaz arızaları ile
ilgili yazışmaları yapar.
- Bölüm içindeki birimlerin hasta istatistiklerinin aylık kaydını tutar.
- Hastalara EKO sonuçları hakkında hekim önerilerine uygun olarak yüzyüze gerekirse telefonla
bilgi verir.
- EKO’ su çekilecek hastaların eko öncesi evraklarını kontrol eder. Uyutulması gereken hastaları
işlem öncesi kilo ölçümlerine göre Kloral Hidrat verir.
- İşlem öncesi hastayı EKO yönünden bilgilendirir.
- Hastaları EKO kayıt defterine kaydeder.
- Hekimin order ettiği hastaları EKO çekimi veya kontrast EKO çekimi için hazırlar.
- Hekim ile birlikte EKO çekimini yapar.
- Hastaya hekimle beraber bilgi verir.
- Efor, Holter, EKO, Head-Up ve poliklinik için gerekli tüm malzeme teminini sağlar.
- Pediatrik kardiyoloji polikliniği ve pediatrik EKO hastalarının boy, kilo, baş çevresi ve vital
bulguların ölçümlerini yapar.
- Kateter hastalarını randevuları konusunda bilgilendirir, randevular hakkında telefonla hasta ve
yakınlarına ulaşır.
- Kateterizasyon işlemi sonrası kullanılan malzemelerin temizliği ve sterilizasyonunu takip eder,
steril olan malzemeleri steril depodan alır, Anjio Laboratuvarına yerleştirir. Malzeme deposunda
kateter malzemelerinin kontrolünü yapar, eksikleri temin eder.
- Anjio yapılacak hastaların orderlarına yazılan malzemeleri malzeme deposundan alır,
kullanılmayanları iade eder. Anjio laboratuarında işlem öncesi kullanılacak malzemeleri
hazırlar.
- Anjio laboratuarında yapılan TEE tetkiki sırasında işleme katılır, işlem sonrası malzemelerin
sterilizasyonunu sağlar.
- 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.
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