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BİRİM
: Sağlık İşleri Müdürlüğü
GÖREV ADI
: Stoma Hemşiresi
AMİR ve ÜST AMİRLER : Sağlık İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
GÖREV DEVRİ
: Diğer Hemşireler
GÖREV AMACI
: Biriminde Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ilgili olan tüm konularda
hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlar.
EĞİTİM VE TECRÜBE : Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu olmak.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR
:
- Klinik hemşiresi tarafından stoma açılan hasta için bilgilendirilir
- Ameliyat sonrası erken dönemde (24 saat içinde) stoma ve peristomal cildi değerlendirir,
stomayı erken dönem komplikasyonları açısından değerlendirir, gaz, gaita ve idrar çıkışını
kontrol eder.
- Stomanın tipine, biçimine ve çapına uygun adaptörü/torbayı ve yardımcı stoma bakım ürünlerini
uygular.
- Stomanın ve stoma çevresindeki cildin bakımını yapar.
- Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalarda kolostomi irrigasyonu yapar, sonucunu kaydeder.
- Stoma çevresinde gelişen cilt problemlerinde, uygun cilt bakımının yapılmasını sağlar.
- Stomaya ilişkin komplikasyonlarda ilgili hekimle işbirliği yaparak gerekli uygulamaları yapar.
- Stoma bakımında asepsi ilkelerine uyar, bu ilkelere uyulmasını sağlar.
- Stoma bakımı konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
- Hastaya destek sistemlerini ve stoma bakımını öğretir (aile üyeleri, arkadaş grupları, sosyal
destek birimleri).
- Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler, ilgili ekiple bilgi alış verişinde bulunur.
Uygulamalarını ilgili formlara kaydeder.
- Stoma bakım ilkeleri, yöntemleri ve ürünler konusundaki gelişmeleri takip ederek bilgisini
güncelleştirir ve uygulamaya aktarır.
- Stoma bakımına ilişkin eğitim materyalleri geliştirir.
- Kuruma alınacak stoma bakım ürünlerinin belirlenmesinde görev alır.
- Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi-kurum dışı seminer, toplantı, kongre ve benzeri
etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, eğitim materyalleri ve yayın geliştirir. Sağlık
işleri müdürlüğü ile işbirliği yapar.
- Karşılaştığı uygunsuzluklar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü hükümlerine göre
işlem yapar.
- Çalışmalarını kuruluş ve bölümüyle ilgili hedefleri doğrultusunda yürütür.
- Hastanenin tamamında ve kendi biriminde uygunsuz gördüğü hizmetleri / işlemleri ve kaynak
eksiklerinin amirine veya yetkilisine bildirir.
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