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BİRİM
: Nöroloji
GÖREV ADI
: Nöroloji Polikliniği Hemşiresi
AMİR ve ÜST AMİRLER : Sağlık Hizmetleri Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı
GÖREV DEVRİ
: Diğer Diğer Nöroloji Polikliniği Hemşiresi
GÖREV AMACI
: Hastaların takip ve tedavilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini
sağlamak.
EĞİTİM VE TECRÜBE : Hemşirelikte en az Önlisans mezunu
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:
• Haftada 2 gün hareket bozuklukları ve Parkinson hastalarının polikliniğinde tam gün hastaların
değerlendirilmesi, on-off günlüğü çıkartılması, ilaç tedavisinin takibi, ilaç uyumu gözlemine tam gün
hemşire desteği,
• Polifarmasi (günde 7-8 kez) kullanan hastaların ulaşabileceği bir hemşire (yan etki, ilaç doz
şaşırması, ilaç etkinliği) takibi,
• Ani tutulma ve diskinezi oluşan hastaların ulaşabileceği bir hemşire olması gerekliliği,
• İntrajejunal Levadopa (Duodopa) PEG takım sürecinin preop ve post op takibi, hastanın
hazırlanması, ilaç dozu ayarlanması,
• Subkutan Apomorfin infüzyonu (Apo-Go) hastalarının test dönemi ve tedavi döneminde takibi,
• Apomorfin infüzyon pompası ve PEG aracılığı ile intrajejunal Levadopa (Duodopa) takılı
hastaların yan etki yönetimi için sürekli destek gerekliliği,
• Derin beyin stimulasyonu ameliyatı olan hastaların takibinde motor ve non motor komplikasyon
takibi,
• Hastanın 24 saat içindeki dalgalanmalarının (motor ve non motor) kaydedilmesi ve ilaç tedavisinin
planlanması,
• Derin beyin stimülasyonu hastalarının preop hazırlığı ve post op takibi, pil açılması ve
ayarlanması, hasta ve yakınının 24 saat ulaşılabilen hemşire desteği,
• Parkinson hastalarının diyet eğitimi ve diyet uyum takibi,
• Haftada bir gün günübirlik yatış yapılarak uygulanan Botulinum Toksin enjeksiyon polikliniğine
tam gün hemşire desteği,
• Haftada bir gün Demans polikliniğinde hasta takibinde tam hemşire desteği,
• Demans hasta ve yakınlarının sürekli ulaşılabilir 24 saatlik hemşire desteği,
• Demans hastalarının günlük yaşam aktiviteleri takibi,
• Demans hastalarında hasta ve hasta yakını ile muayene öncesi görüşme, hasta bakım yükünün
değerlendirilmesi,
• Demans hastalarının polifarmasi ve yan etki açısından takibi,
• Yatan hareket bozukluğu ve demans hastalarının servis takibinin yapılması,
Poliklinikte;
• MS Polikliniğinde hekime yardım etmek,
• MS Polikliniğinde hasta eğitimi yapmak,
• MS ilaçlarının kullanımı konusunda hasta bilgilendirmesi yapmak,
• MS hastalarının kan tetkiklerinin ve ilaç kullanımlarının takibini yapmak,
• MS hastalarının kayıtlarının tutulması, dosyalanıp arşivlenmesi,
• MS veri tabanı kayıtlarını yapmak,
• MS hastalarının nörolojik testlerinin yapılması,
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• MS hastalarının istedikleri zaman ulaşabilecekleri sorularına yanıt alabileceği telefon görüşmeleri,
yüz yüze görüşmeler yapmak,
• Ayaktan kür alan MS hastalarının yatış işlemleri ve kan sonuçlarını takip etmek,
Serviste;
• Serviste yatan hastaların kanlarını almak,
• Hasta yatış çıkış kağıtlarını hazırlamak, ilaç kullanım eğitimlerini vermek,
• Serviste Asistan Hekim olmadığı dönemlerde sistemden tetkik istemlerini yapmak,
• Poliklinikte kullanılan ilaçların takibini yapmak,
• Poliklinikte kullanılan tıbbi cihazların kalibrasyon, bakım onarım takiplerini yapmak,
• Poliklinikte atıkların Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi’ ne göre kontrolünü sağlamak,
• Sağlıkta Kalite Standartları’ na göre kayıtların arşivlenmesi.
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