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1.  BİRİMİ: Yeni Doğan Yoğun Bakım 

2.  GÖREV ADI: Yeni Doğan Hemşiresi 

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:       

Yenidoğan  hemşiresi;  profesyonel  hemşirelik  rolleri  doğrultusunda  yenidoğan  ve  yenidoğan  yoğun 

bakım ünitesinde yatan bebeklerin; dış ortama uyumunun sağlanması, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, anne sütü ile 

beslenmesi,  hastalıklardan  korunması ve  sağlığının  en üst    düzeyine çıkarılmasında önemli  rolleri  olan; 

hastalandığında  bakımından  sorumlu  olduğu  bebeği  kapsamlı olarak  değerlendirip  klinik  belirti  ve 

bulguları yorumlayabilen, ailesi ile birlikte değerlendiren, yenidoğanın bakım gereksinimlerini tespit ederek kanıta 

dayalı bilgiler doğrultusunda uygun bakımı planlayabilen, ünitedeki araç‐gereçleri kullanabilen, araçlardaki verileri 

değerlendirip  yorumlayabilen,  bebekler  ve  yakınları ile  iletişimi  ve  onlara  uygun  terapötik  yaklaşım  kurabilen, 

eğitim  ve  danışmanlık  yapabilen  ve  ekip  anlayışı içinde,  ekip üyeleri  ile  iyi  iletişim  ve  işbirliği  kurma  becerisine 

sahip  hemşiredir.  Görevlendirildiği  serviste  yatan  hastalara  7  gün  24  saat  kesintisiz,  kaliteli,  güvenli  hemşirelik 

bakımını kurum politikaları ve protokoller doğrultusunda vermek. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER: 

 Hemşirelik hizmetini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak yerine getirir. 

 Kurumun hemşirelik bakım protokollerinin oluşturulmasına katkıda bulunur. Protokolleri bilir ve uygular. 

 Hastayı  (bebeği)  servis  /  üniteye  kabul  eder,  ilk  değerlendirmesini  yeni  doğan  değerlendirme  formunu 

kullanarak yapar ve servise /üniteye uyumunu sağlar. 

 Değerlendirme  sonucu elde ettiği  verileri  kullanarak hasta bakım planını  kurumun belirlediği  standartlara 

göre Yeni doğan bebeğin kabulü ve ilk 24 saatlik bakım protokolü doğrultusunda planlar ve uygular.  

 Uygulama  sonuçlarını  değerlendirir,  gereksinimlere  göre  bakımda  yeni  düzenlemeler  yapar.  Bebeğin 

anomalili olması, erken doğması, düşük doğum ağırlıklı olması veya bebeğin kaybı gibi ailelerde anksiyete ve 

strese neden olan krizli dönemlerde aileye destek olur. 

 Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin gereksinimlerini 

karşılar,  anne‐bebek  arasındaki  ilişkinin  niteliğini  değerlendirir  Aileler  ile  sürekli  iletişim  halinde  bulunur. 

Bebeği aile ve çevresi  ile bir bütün olarak ele alır. Bakımın her aşamasında annenin hazır oluşluk düzeyini 

değerlendirerek anneyi bakıma katar. 

 Bebeğin  sağlığını koruma  ve  geliştirme  için  bakımın  her  düzeyinde  aileye  rehberlik  eder,  sağlık  eğitimini 

planlar, uygular (anne sütü ve önemi, emzirme tekniği, meme bakımı, yeni doğan tarama testleri, büyüme 

ve gelişme, kazaları önleme, aşılama, izlem ve kontroller. vb) 

 Anne  bebek  arasındaki  ilişkiyi  güçlendirmek  için  tensel  temas,  yeni  doğan  masajı ve  anne  sütüyle 

beslenmeyi destekler. 
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 Bebeğin beslenmesi ve emzirme tekniği konusunda anneyi bilgilendirir. 

 Yeni  doğan  tarama  testlerinin önemi  ve  yapılması konusunda  aileyi  bilgilendirir.  Konu  ile  ilgili  toplum 

eğitimlerine önem verir. 

 Bebeğin aşıları hakkında aileyi bilgilendirir. 

 Yeni doğan ve ailesini,  taburculuğa ve evde bakıma hazırlar. Yeni doğanın davranışlarını anlayabilmesi  için 

anneye rehberlik yapar. 

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

 Hastaya hekim istemi doğrultusunda ilaç uygulama ilkelerine (doğru hasta, doğru ilaç...) bağlı kalarak oral, 

parenteral ve haricen verilecek ilaçları verir ve hemşire gözlem formuna kaydeder. 

 İlaçların etkisi ve yan etkileri açısından hastayı izler ve bulguları hekime iletir. 

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

bildirmek. 

 Hekim istemi doğrultusunda periferik damar yolu açar ve damar yolunun devamlılığını sağlar. 

 Hasta ile ilgili numuneleri alır, uygun şekilde en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar, kayıtlarını tutar. 

 Yeni doğan bebeğin özelliklerini ve yeni doğan hastalıklarını bilir gerekli bakım planını bu doğrultuda yapar. 

  Anne  sütü  ve  emzirme  eğitimi  talimatı  doğrultusunda  anne  sütünü  temin  edilmesini  ve  Çocuk  hasta 

güvenliğinin sağlanması (pink cod‐ pembe kod) prosedürüne uygun hareket eder. 

 Fototerapi uygulaması ve fototerapi alan bebeğin izlemini protokole uygun olarak yapar.  

 Hastanın kilo takibini, vücut bakımını (göz,göbek cilt v.s) yapar gerekirse hekimi bilgilendirir. 

 Exchange ( kan değişimi) öncesi hastayı hazırlar işlem sonrası izlemini yapar. 

  Ventilatöre bağlı hastanın izlemve bakımını ''ventilatöre bağlı hastanın bakım ve izlem protokolü''ne uygun 

olarak yapar. 

 Hemşirelik uygulamalarının her aşamasında tüm kayıtları zamanında doğru ve eksiksiz olarak kaydeder. 

 Vardiya  sorumlu hemşiresi  ve  servis  sorumlu hemşiresi  ile  hasta  viziti  yaparak uygulama ve  gözlemlerine 

ilişkin bilgi verir. 

 Hekim vizitlerine katılır, hastaya ilişkin gözlemlerini paylaşır. 

 Servis sorumlu hemşiresi ve diğer servis hemşirelerine, vardiya değişimlerinde hastanın bakım ve tedavisiyle 

ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin tüm hemşirelik kayıtlarını kullanarak protokol doğrultusunda hastayı 

yazılı ve sözlü teslim eder.  

 Hastanın durumundaki değişiklikleri hekime zamanında bildirir ve kaydeder. 

 Acil durumlarda hekim gelene kadar gerekli girişimleri (hava yolu açıklığını sağlamak,O2 vermek, ilaçlar tıbbi 

aletleri hazırlamak) başlatır. 

 Buzdolabı sıcaklık kontrolünü protokole uygun yapar ve buzdolabı sıcaklık takip formuna kaydeder. 

 Hastanın  uyku,  dinlenme gereksinimlerini  karşılamak amacıyla  ışık  gürültü  v.b  çevresel  uyaranları  kontrol 

eder. 
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  Hastanın temel fizyolojik gereksinimlerini( yeme, İçme boşaltım, temizlik vb) karşılamada güçlüğü varsa bu 

gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. 

 Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında izler. 

 Hastaların  başka  servise,  yoğun  bakıma  vs.  transferinde  güvenli  transferini  sağlamak  ve  hasta  transfer 

formunu doldurmak. 

 Hemşirelik uygulamaları için gerekli araç gereç ve cihazların çalışma prensiplerini bilir.  

 Çalışır durumda olduğunu kontrol eder ve teslim alır. Sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlar. 

 Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili raporları tutar. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar. 

 Bası yarası oluşumunu engelleyici önlemler alır, bası yarası oluştuysa bakımını yapar. 

 Hastane Enfeksiyon Kontrol komitesinin önerilerine uyar, uyulmasını sağlar. 

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

  İlaçların,  kimyasalların  ve  tıbbi  malzemenin  temin  edilmesini,  uygun  koşullarda,  güvenli  ve  düzenli  bir 

şekilde korunmasını sağlar. 

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

 Hemşirelik bakımında gerekli olan tetkiklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını sağlar. 

 Taburculuğuna karar verilen hastanın  taburculuk planlamasına katılır.  Evde bakım ve  takibini ekibin diğer 

üyeleriyle beraber planlar, hasta ve hasta ailesine bilgi verir. 

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

formuna kayıt etmek. 

 Ölüm halindeki hasta ailesine destek olur hastaya sakin huzurlu bir ortam sağlar. 

 Hastanın  ölümü  halinde,  hazırlanmasını  ve  morga  götürülmesini  sağlar.  Diğer  hastaların  etkilenmelerini 

önleyici tedbirler alır. 

 Hasta bakımını hasta hakları ve etik kurallar doğrultusunda hasta güvenliğini ve mahremiyetini sağlayarak 

düzenler 

 Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ve servis sorumlu hemşiresinin düzenlediği toplantılara katılır. 

 Hizmet içi eğitim ve gerekirse kurum içi kurum dışı mesleki eğitimlere katılır. 

 Servis sorumlusunun olmadığı durumlarda servisin sorumluluğunu alır. 

 Hemşirelik  hizmetleri  için  gerekli  araç‐gereç  ve  malzemelerin  temininde  servisin  sorumlu  hemşiresine 

ihtiyaç/görüş bildirir. 

 Servise yeni başlayan hemşire ve öğrenci hemşirelere destek olur rehberlik yapar. 

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

kontrol formuna kayıt etmek. 

 Kurumsal gelişim ve akreditasyon çalışmalarına katılır. 

 Mesai saatlerine riayet etmek, 

 Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmek.  

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


