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BİRİM
: Hastane Müdürü (Sağlık)
GÖREV ADI
: Pediatri Endokrin Poliklinik Hemşiresi
AMİR VE ÜST AMİRLER : Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
EĞİTİM VE TECRÜBE : En az Sağlık Meslek Lisesi Mezunu olmak.
GÖREV DEVRİ
: Belirlenmiş Diğer Poliklinik Hemşiresi
GÖREV AMACI
: Çalıştığı birim ile ilgili olan tüm konularda hizmetin aksamadan
yürümesi .
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
- Poliklinik kontrolüne gelen diyabetik hastalarına “çocuklarda diyabet test soruları”nı uygulayıp
hatalı cevapları ve davranışları saptayıp, bu konularda eğitimlerini tekrar verir.
- Hastanede yatan diyabetli tüm çocuklara ve ailelerine diyabeti anlatır. Karşılaşacakları sorunları
dinler, doğru yol ve stratejileri gösterir.
- Diyabet hastalarına diyet, egzersiz, ilaç arasındaki dengenin önemini anlatır.
a. DİYET : Diyetisyenden alınan diyet çizelgesine uyup uymadığını sorgular ve besin
değişimlerinden gelen soruları yanıtlar.
b. EGZERSİZ : Yemekten ne kadar süre sonra egzersize başlaması ve süresini belirtir. Egzersiz
sırasında oluşabilecek hipoglisemi karşısında neler yapılması gerektiğini anlatır. Kan şekeri
yüksek olduğunda ketoasidozise göre egzersize devam edip etmeyeceğini anlatır.
c. İLAÇ : Hekimin önerdiği ilaç uygulama saatlerini anlatarak ardından mutlaka 30 dk. içinde
yemek yemesini önerir. Hipoglisemi riskini azaltır. İlaç uygulama tekniklerini (enjektörle ve
kalemle) gösterip daha sonra da kendisine ve ailesine uygulama yaptırır. Bu konuda gelişecek
hataları gözlemler ve düzeltir.
d. Vücutta insülin uygulama bölgelerini gösterir.

-

Diyabet hastalarına glikometre ile ölçüm yapmalarını öğretir.
İdrarda keton ölçümünün önemini anlatıp, pozitif ise mutlaka hastaneye gelmesini belirtir.
Hipoglisemi ve hiperglisemi belirtilerini öğretip, oluşabilecek organ hasarlarını engeller.
Yaşları küçük olan hastaların anne ve babasına diyabet testleri hakkında bilgi verir.
Diyabetin ekip tarafından yönetilmesi gereği ile ekip olarak hastanede yatan hastaları
değerlendirir. Diğer diyabet eğitimcileri ile ortak çalışma yapar.
- Diyabet hakkında bilgiyi davranışa dönüştürmek için hastalara uygun yol ve yöntemleri gösterir.
- Diyabet dışında diğer bütün endokrin testlerini doktor talimatına göre uygular.
- Endokrin polikliniğine gelen hastaların boy ve kilo ölçümünü yapar.
- Polikliniğe gelen hastaların tansiyonlarını alır.
- Hekimin uygun gördüğü hastalara ilaç uygular.
- 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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