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1. BİRİMİ: Hemşirelik Hizmetleri 

2.  GÖREV ADI: Öğrenci Hemşire 

3. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Servis Sorumlu Hemşiresi 

4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen hemşire yerine servis sorumlu 

hemşiresi görevlendirme yapar. 

5. GÖREV AMACI:       

Görevlendirildiği  ünitede/serviste  servis  hemşiresi,  servis  sorumlu  hemşiresi  ve/veya  uygulamadan  sorumlu 

öğretim elemanının sorumluluğunda dersin gerektirdiği beceri ve bilgiyi edinmek üzere dersin uygulamasından 

sorumlu  öğretim  elemanının  belirlediği  sınırlar  dahilinde  hastalara  kurum  prosedür  /  protokolleri 

doğrultusunda hemşirelik bakımı vermek. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER: 

 Aşağıda belirtilenleri sırasıyla uygulamadan sorumlu öğretim elemanı / servis sorumlu hemşiresi / servis / 

poliklinik hemşiresi sorumluluğunda yapar:  

 Kurumun ve servisin politika, hedef, kural ve düzenlemelerine uyar.  

 Hastayı  servise  kabul  etmek,  ön  değerlendirmesini  yapmak,  hemşirelik  süreci  hasta  tanımlama  formunu  

doldurmak. 

 İlk yatışta hasta ve hasta yakınına hastane ve servis hakkında genel bilgiler (kahvaltı ve yemek saatleri, hasta 

ve yakınının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri ve kuralları, telefon kullanımı, tuvalet ve banyo kullanımı, 

hemşire  çağrı  sisteminin  kullanımı(varolan  klinikler  için),  hekimin  günlük  vizitleri  konuları)  hakkında  bilgi 

vererek yatan hasta/hasta yakını eğitim formunu doldurmak. 

 Yatışı  yapılan  her  hastaya  beyaz  renkli  kimlik  tanımlayıcı  kullanmak.  Alerjik  hastalarda  ise  kırmızı  renkli 

kimlik tanımlayıcı kullanmak, tanı ve tedavi gerektiren tüm işlemlerde hasta kimliğini doğrulamak 

 Yatan hastalar servise kabulde hasta dosyalarında bulunan düşme değerlendirme kısmı doldurularak düşme 

riski olup olmadığını değerlendirmek. Düşme riski olan hastaların başına dört yapraklı yonca figürü asmak ve 

hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik prosedüre uygun olarak önlem almak. 

 Hastanın  beraberinde  getirdiği  ilaçları  teslim  almak,teslim  alınan  ilaçların  miat  kontrolünü  yapıp  miadı 

geçenleri imha etmek ve hastanın beraberinde getirdiği ilaç /malzeme teslim formuna kayıt etmek. 

 Hastaya yönelik tüm hemşirelik bakım kayıtlarını doğru, eksiksiz ve zamanında tutmak.Hemşirelik bakımında 

gerekli olan tekniklere uymak ve uygulamasını sağlamak. 

 Kliniklerden  ameliyata  gidecek  hastalarda  güvenli  cerrahi  kontrol  listesinden  “klinikten  ayrılmadan  önce” 

kısmını doldurmak. 

 Ameliyat olacak hastayı ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası takip formu ile değerlendirmek. 
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 Hastaların  başka  servise,  yoğun  bakıma  vs.  transferinde  güvenli  transferini  sağlamak  ve  hasta  transfer 

formunu doldurmak. 

 Hekimin vermiş olduğu sözel istemi sözel istem talimatına uygun olarak almak. 

 Transfüzyon öncesi  çapraz karşılaştırma yapmak, hastanın kimliği,  kan ve kan ürünlerinin  türü ve miktarı, 

ürünün  planlanan  veriliş  süresi  iki  sağlık  çalışanı  tarafından  doğrulamak,  kan  takıldıktan  sonra  ilk  15  dk. 

başından ayrılmadan hastayı gözlemlemek daha sonrasında her 30 dk.bir vital bulgularını almak ve kan  

              transfüzyonu takip formuna kayıt etmek. 

 Hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kayıt etmek,uygulamak ve paraf etmek. 

 Ciddi ve beklenmeyen advers etkileri advers etki bildirim formuna kayıt ederek farmakovijilans sorumlusuna 

bildirmek. 

 Narkotik ilaçları kilitli alanlarda bulundurmak ve devir teslimlerini narkotik ilaç teslim defterine kayıt etmek. 

 Acil müdahale setlerini her ayın ilk mesai günü ve kullanıldıkça kontrol ederek acil arabası ilaç sarf malzeme 

kontrol formuna kayıt etmek. 

 Hasta/hasta yakınlarına tedavi ve taburculuk süreçlerine yönelik eğitimleri vermek ve hasta taburcu eğitim 

formuna kayıt etmek. 

 İzolasyona ihtiyaç duyulan hasta için izolasyon talimatına uygun olarak gerekli tedbirleri almak. 

 Hastaya yönelik tüm hemşirelik bakım kayıtlarını doğru, eksiksiz ve zamanında tutmak.Hemşirelik bakımında 

gerekli olan tekniklere uymak ve uygulamasını sağlamak. 

 Sağlığın  geliştirilmesi,  hastalıkların  önlenmesi,  tedavi  edilmesi  ve  rehabilitasyona  yönelik  eğitim  ve 

danışmanlık hizmeti sunar.  

 Hemşirelik uygulamaları ve eğitimi alanında bilginin artırılması ya da becerilerin geliştirilmesini sağlayacak 

araştırmalarda rol alır.  

 Sağlık  hizmetlerinin  planlanması,  uygulanması,  geliştirilmesi,  koordine  edilmesi  ve  değerlendirilmesi 

konularında çeşitli disiplin üyeleri ile işbirliği yapar ve ekibin bir üyesi olarak çalışır.  

 Hemşirelik hizmetlerini meslek etiği ve mesleğin ilkelerine uygun olarak verir.  

 Kurum  tarafından bölümlere özel  olarak  belirlenen  (Yoğun  bakım,  poliklinik,  ameliyathane,  psikiyatri  vb.) 

hemşire görev ve sorumluluklarından öğrenci hemşirelerin de sorumlu olduğu bilincindedir.  

 Mesai saatlerine riayet etmek, 

 Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmek.  

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

 
8.ETİK  İLKELER: TC.  Sağlık  Bakanlığı  Etik  Komisyonu  Tarafından Hazırlanan  Sağlık Meslek Mensupları  için  Temel 

Etik ilkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır.  
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İnsan  ve  toplum  sağlığı  ile  ilgili  olmaları  bu  mesleklerin  ortak  özelliğidir.  663  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik  ilkelerin amacı; Türkiye’de 

meslek  icra  yetkisine  sahip  sağlık  meslek  mensuplarının  meslek  icrası  sırasında  hastalarıyla,  toplumla  ve 

meslektaşlarıyla  ilişkilerini  belirleyen  tutum,  davranış  ve  eylem  biçimlerini  ortaya  koymaktır.  Etik  ilkeler 

belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin 

etik  çalışmaları  göz  önünde  bulundurulmuştur.  Bu  ilkelerin,  mesleki  ve  toplumsal  gelişimle  birlikte  değişebilir 

olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

 

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar. Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

 Sağlık  hizmeti  sunarken,  aldığı  eğitim  ve  edindiği  deneyim  ile  sahip  olduğu  bilgi,  beceri  ve  imkânlarının 

tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar. 

 Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Hastanın  kendi  sağlığı  ile  ilgili  kararı  kendisinin  vermesi  hakkına  saygı  duyar.  Bunun  için  hastaya,  sağlık 

durumu  hakkında,  hastanın  kültürel,  toplumsal  ve  ruhsal  durumuna  özen  göstererek  doğru  ve  yeterli 

bilgilendirme yapar. 

 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, 

yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer 

tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. 

 Mevcut  kaynakların  dağıtımını;  birey,  grup  veya  toplulukların  gereksinimlerini  dikkate  alarak,  hakkaniyet, 

adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm 

kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce 

mahremiyetine saygı gösterir. 

 Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular. Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, 

deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. 

 Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

 Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı 

kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 
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9. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;  

Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu 

genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli 

davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu 

üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


