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BİRİM
: Eczane
GÖREV ADI
: Nütrisyon Destek Ekibi Eczacı
AMİR ve ÜST AMİRLER
: Başhekim, Başmüdür, NDE Sorumlusu
GÖREV DEVRİ
:GÖREV AMACI
:
EĞİTİM VE TECRÜBE
: En az Lisans mezunu
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:

1.Çalıştığı kurumdaki işleyiş ve düzenlemeler doğrultusunda nütrisyon birimindeki eczacılık
hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.
2. Nütrisyon destek ekibi ile birlikte hasta vizitlerine katılır. Hastaların nütrisyonel destek tedavisinin
düzenlenmesi sürecinde nütrisyon destek ekibine katkı sağlar.
3. Nütrisyon desteği alan hastalarda ilaçların doğru şekilde uygulanması, etkileşimleri (ilaç-ilaç, ilaçbesin), geçimsizlikleri ve formülasyonların güvenilirliği ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme
yapar.
4. Enteral beslenme tüplerinden ilaç uygulamasına bağlı tüptıkanmasının önlenmesi açısından klinik
çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerde bulunur.
5. Parenteral nütrisyon karışımlarının uygun koşullarda hazırlanmasından ve denetiminden
sorumludur.
6. Beslenme ürünlerinin stabilitesi, saklama koşulları ve uygulama şekli konusunda klinik çalışanları,
hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapar.
7. Parenteral nütrisyon uygulanan hastalarda aynı damar yolundan uygulanacak ilaçların
uygunluğuna ilişkin klinik çalışanlarına bilgilendirme yapar.
8. Nütrisyon destek tedavisinde komplikasyonların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde nütrisyon
destek ekibine katkı sağlar.
9. Nütrisyon destek tedavisinde kullanılan araç-gereç, ekipman ve ürünlerin temininde ekip ile
birlikte görev alır.
10. Dolum ünitesinde çalışan personelin eğitiminden ve faaliyetlerinden sorumludur.
11. Evde parenteral/enteral yolla nütrisyon desteği uygulanacak hastalarla ilgili olarak klinisyenlere,
hasta ve/veya yakınlarına nütrisyon desteği ile doğru ilaç uygulama şekli, etkileşimleri,
geçimsizlikleri ve beslenme ürünlerinin saklama koşulları ile ilgili eğitim verir.
12. Klinik nütrisyon konusunda bilimsel ve güncel yayınları takip eder, seminer, toplantı, kongre ve
benzeri etkinliklere katılır.
13. Bilimsel araştırmalara ekiple birlikte katılır, planlar ve yürütür.
14. Nütrisyon destek birimindeki görevleri ile ilgili kayıtları tutar.
15. Görev yaptığı yerlerde Nütrisyon Destek Ekibi ile birlikte klinik nütrisyon ile ilgili hizmet içi
eğitim verir ve devamlılığını sağlar.
16. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.
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