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1. BİRİMİ: Periton Diyalizi 

2.  GÖREV ADI: Periton Diyalizi 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:       

Periton diyalizi Ünitesinden hizmet alan hastaların hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. 

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR/YETKİLER: 

 Tüm uygulamalarını etik kurallar ve hastane idaresinin belirlediği kalite programları doğrultusunda yapar. 

 Hemşirelik uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gerekli araç, gereç ve malzeme isteminde hemşirelik 

hizmetleri müdürlüğüne ve başhekimliğe görüş bildirir. 

 Hasta bakımı kalitesini arttırmak ve geliştirmek amacı ile hizmet içi eğitim programı hazırlar veya katılır.  

 Son dönem böbrek yetmezliğindeki hasta ve ailesine Kronik Böbrek Yetmezliğinin(KBY) tedavi seçenekleri, 

diyet, ilaç kullanımı, yaşam kalitesi vb. konularda eğitim ve danışmanlık yapar, psikolojik destek sağlar. 

 Kronik Böbrek Yetmezliği tanısı alıp renal replasman tedavisine ihtiyacı olan ve Periton Diyalizi (PD) 

yapılmasına karar verilen, kronik böbrek yetmezlikli hastalara, hasta ve ailesinin katılımıyla birlikte hasta 

bakımı verir. Periton Diyalizi (PD) uygulanması düşünülen hastayı PD yapabilirlik yönünden değerlendirir. 

 PD kateteri uygulanmak üzere hastaya kateter implantasyonu için gerekli hazırlıkları yapar ve kateter 

implantasyonun da aktif görev alır. Onam Formuna kaydedilip imzalatılır. 

 Kateter implantasyonu yapılan hastaya hekim istemine göre lavaj ve pansuman yapar. 

 Hastanın PD takip dosyasını hazırlayarak gerekli kayıtları tutar. 

 PD  hemşiresi  iyi  bir  hasta  eğitim  planı  yapar  ve  eğitimini  tamamladıktan  sonra,  ilk  PD  uygulamasını 

hastanede başlatır. 

 Evde hasta bakımının devamının sağlar: Bakımın sağlanması ve sürdürülmesi için multi disipline ekip, hasta 

ve  ailesi  ile  iletişim  sağlar.  Enfeksiyon  kontrolü  ve  komplikasyonların  tanınması  ve  tedavisi  için  gerekli 

bilgilendirmelerde bulunur.  

 Hastanın durumuna göre randevu sistemini oluşturur. 

 Rutin hastane kontrolleri sırasında hastanın klinik kontrolünü ve değerlendirmesini yapar.  

 Hastanın tansiyonu, vücut ağırlığı, ödemin olup olmadığı, ultrafiltrasyon miktarı, idrar çıkışı varsa 24 saatlik 

idrar  miktarı,  kateter  çıkış  yeri,  periton  diyaliz  sıvısı  değerlendirilir.  Tanı  ve  tedavi  amaçlı  girişimler  için 

hastayı bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder. İstenen tetkikler için diyaliz 

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

bakımında gerekli olan tekniklere uymak ve uygulamasını sağlamak. 

 Hastanın  klinik  değerlendirilmesi  ve  laboratuar  sonuçlarına  göre  tedavideki  ve  diyetteki  değişiklikler  ve 

dikkat etmesi gereken hususlar konusunda eğitim verilir. 

 Hastanın PD tedavisi  ile  ilgili testleri, PET‐ KT/V ve Kreatinin Klerensi Testlerini yapar ve nefrologla birlikte 

değerlendirir. 

 Peritonit vb enfeksiyonlarda hekimin istemi doğrultusunda hastaya ilk müdahaleyi yapar. 

 Nefroloji  hemşireliğindeki  gelişmeleri  takip  eder  ve  araştırmalar  yapar.  PD  ile  ilgili  yayın  hazırlar. 

Profesyonel organizasyonlara katılır Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunur. 

 İlaçları ve periton diyaliz solüsyonlarını güvenli şekilde temin eder, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir 

şekilde korunmasını sağlar, ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder. 

 Hasta  bakımı  kalitesini  arttırmak  ve  geliştirmek  amacı  ile  hizmet  içi  eğitim  programı  hazırlar  veya  katılır. 

Hastalar  için  eğitim  programları  oluşturur  ve  uygular.  Sürekli  eğitim  ve  hizmet  içi  eğitim  programlarının 

oluşturulması çalışmalarında bulunur, katılımı sağlar.  

 İstenilen kayıt ve istatistikleri toplar. Periton diyalizi merkezi aylık çalışma formu ve diyaliz merkezleri bilgi 

formundaki bilgileri yazılı veya elektronik ortamda bakanlığa bildirmek zorundadır.  

 Hastaların öneri istek ve şikâyetlerini dinler ve ekiple birlikte değerlendirir. Hastalar için eğitim programları 

oluşturur ve uygular. 

 Kullanılan  malzemelerin  (ilaç,  sarf  v.b  )  stok  ve  miadı  takibini  yapar,  acil  arabasını  düzenler,  malzeme 

teminini sağlar. 

 Periton diyaliziyle ilgili araştırmaları planlar ve bilimsel toplantılara katılır. 

 Hastanın kendi kendine yetmesi ve bakımını destekler. Hasta ilk defa üniteye geliyorsa PD ekibi ile tanıştırır, 

periton diyalizi ünitesinin işleyişi hakkında bilgi verir. 

 Hekim istemiyle hastalara demir içerikli preparatlar ve kalsitrol uygular. 

  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.  

 

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 
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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. 

 

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. 
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