PEDİATRİ HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ
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BİRİM
: Hastane Müdürlüğü (Sağlık)
GÖREV ADI
: Pediatri Hematoloji ve Onkoloji Poliklinik Hemşiresi
AMİR ve ÜST AMİRLER
: Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
EĞİTİM VE TECRÜBE
: En az Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Olmak
GÖREV DEVRİ
:GÖREV AMACI
: Çalıştığı birim ile ilgili olan tüm konularda hizmetin aksamadan
yürütülmesini sağlar.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR :
- Pediatri Hematoloji ve Onkoloji Polikliniği’ nin temizliğinin yaptırılmasından sorumludur.
- Polikliniğe gelen hastaların muayeneye hazırlanmasına yardımcı olur.
- Kanserli çocuk ve ailesinin eğitimini, hastalık hakkında bilgilendirilmelerini ve hastalığa uyum
sağlamalarına yardımcı olur.
- hasta ailelerini hastalık ve yardım alacakları kurumlar hakkında bilgilendirir ve bu kurumlarla iletişimini
sağlar.
- Hasta ve ailelerini kemoterapik ajanlar ve antineoplastik ilaçlar konusunda bilgilendirir. Ve uyumlarını
sağlar.
- Kanser ve onkolojik eğitimlere katılır, güncel gelişmeleri takip eder ve hastaların bilgilendirilmesini
sağlar.
- Antineoplastik ilaçların uygulanması sırasında gelişebilecek riskleri değerlendirir ve önlemler alır.
- Antineoplastik ilaçların uygun şekilde hazırlatılımasını, getirtilmesini, tedavinin yapılmasını ve atıkların
uygun şekilde imha edilmesini sağlar.
- İşlem yapılacak hastaların hazırlanmasını, kullanılacak malzemelerin teminini ve sonrasında
malzemelerin uygun şekilde hazırlanıp skilizasyonunu sağlar.
- İşlem sırasında hastanın damar yolunun açılması, kanlarının alınması, uygun sedasyonun yapılmasını
sağlar.
- İşlem sırasında hastaya uygun pozisyon verilmesi, ilaç ve malzemelerin kullanılmasında doktoru asiste
eder.
- İşlem yapılan hastaların güvenliğinin sağlanması, yan etkilerin gözlenmesi ve hastanın rahat şekilde
taburcu edilmesine yardımcı olur.
- Düzenli tedavi alan Hematoloji hastalarının (Hemofili, Talasemi vb.) tedavilerinin yapılmasını sağlar.
- Kan ve kan ürünleri takılması gereken hastaların kanlarının talimatlara uygun olarak getirtilmesi,
uygulanması ve saklanması konusunda önderlik eder.
- Hastaya tedavisi için takılması için gerekli IV kateter, intraket, port kateter vb uygulamaları yapar.
- Hastaya takılan port kateter ve IV venöz kateterlerin takibini yapar, steriliteye dikkat eder. İşlem sonrası
iğnenin çıkartılması ve uygun miktarda serum fizyolojik ile yıkanmasını sağlar ve tedaviyi sonlandırır.
- Hastayı ve ailesini kemoterapi sonrasında gelişebilecek yan etkiler açısından (ishal, kusma, hipotansiyon,
alerji vb.)bilgilendirir ve bunlarıda baş etmeleri konusunda yardımcı olur.
- Kanserli hasta ve ailesine hastalıkla baş etmede psikolojik ve manevi destek olur.
- Yapılan işlemler sonrasında atık malzemelerin ve çöplerin uygun şekilde imha edilmesini sağlar.
- Uygulanacak kemoterapik ilaçların protokollerine ve doktor istemine uygun olarak doğru dozda, doğru
sıvıda, doğru hastaya, doğru şekilde hazırlatılıp uygulanmasını sağlar.
- 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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