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BİRİM
: Hastane Müdürlüğü (Sağlık)
GÖREV ADI
: Çocuk Cerrahi 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:
- Polikliniğin temizliğinden sorumludur.
- Hasta muayenesinde araç ve gereçleri hazır bulundurur. Hastayı muayeneye hazırlar. Hasta
mahremiyetine özen gösterir. Muayeneyi yapan hekime yardım eder.
- Pansuman, biyopsi, sütürasyon ve yara yeri kültürü alımı için gerekli ilaç ve malzemeyi hazırlar.
- Ürodinami (alt üriner sistem fonksiyonlarının ölçümü) hastalarına randevu verir. Randevuları
kayıt defterine telefon numaraları ile birlikte kaydeder.
- İşlem öncesi, işlem yapılırken ve işlem sonrasında hasta ve ailesine bilgi verir. Sorulan soruları
cevaplar.
- Lokal anestezi malzemeleri hazırlar ve işlem sırasında hekime yardım eder.
- Hekim istemine uygun ilaç ve enjeksiyon yapar.
- Yapılacak tetkike göre hastayı hazırlar.
- Hekim istemine göre lavman yapar, rektal tüp uygular.
- İşlem sonrasında malzeme ve aletlerin temizliğini, steril depoya gönderilecek malzemelerin
sterilizasyon yapılmasını sağlar.
- İşlem sırasında doktora yardım eder.
- Dezenfeksiyon yapılacak malzeme ve aletlerin dezenfeksiyonunu sağlar.
- Ürodinami yapılıp kontrole gelen hastaya gerekli tetkik kağıtlarını doldurur, hastanın bu
tetkikleri hasta kabul prosedürüne göre yapmasını sağlar.
- Ürolojik hastaların, üroloji izlem dosyalarını numaralandırarak arşivler.
- Bölümde kullanılan sarf malzemeleri ilgili birimlerden temin eder.
- Biyopsi materyallerinin laboratuara gönderilmesini sağlar. Takip eder.
- 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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