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Birimi: Hemodiyaliz ünitesi 

Görev Adı: Hemodiyaliz Hemşiresi  
Üst Amirler: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  

Görev Devri: Hemodiyaliz Hemşiresi  
Görev Amacı: hastayı hemodiyalize hazırlamak, diyaliz işlemini, süresini, takibini, bakımını sağlamak. 
 Bağlı Birimler: Tüm Birimler 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Temel İlkeler ve Görev Tanımlarına göre iş ve 

işlemlerin yapılmasını kapsar. 
 Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyulmasını sağlar. 

 Hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimleri ilgililere bildirir. 

 Hastayı üniteye kabul eder. Üniteye uyumunu sağlar. 

 Hastanın kendi kendine yönetim ve bakımını destekler. Hastayı hemodiyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize giriyor 

ise hemodiyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve hemodiyaliz merkezi hakkında bilgi verir.   

 Hemodiyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir. 

 Hasta ve yakınlarını hemodiyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir. 

 Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir. 

  Arteriovenöz fistül girişimini yapar. 

 Hemodiyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, hemodiyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder. 

  Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi hemşire gözlem formuna kaydeder, uygular, etki ve yan  etkilerini 

gözler, komplikasyonlara karşı önlemler alır. Hastanın diyaliz sırasında ve sonrasında var olan ilaç  uygulamalarını 

yapar ve kaydeder. 

 Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri hemşire gözlem 

formuna kaydeder, nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder. 

 Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder. 

 Hastaların güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar. 

 Enfeksiyon belirtileri saptandığında, ilgililere bildirir. 

 İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır 

 Hasta ile ilgili acil durumları saptayarak uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder. Acil için gerekli olan malzemelerin 

yeterli malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar. 

 İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlar.  

 İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder. 

 Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Teslim saatinde narkotik  ilaçları 

sayarak teslim alır ve kaydeder. 

 Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarının, kullanılmamış ilaçların eczaneden iptalini gerçekleştirir. 

 Hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir, danışmanlık yapar. 

 Hastanın öneri, istek ve şikâyetlerini dinler, değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir. Enfeksiyon ve kazalara karşı 

güvenli bir çevre sağlar. 

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

tedbirler alır. 

 Hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak amacıyla, gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel  uyaranları 

kontrol eder, belirlediği aksaklıkları ilgililere bildirerek giderilmesini sağlar. 

 Hemşirelik ve hemodiyaliz hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara katılır. Tüm uygulamalarını 

etik kurallar doğrultusunda yapar.  

SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN 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. 
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 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. 

Görev dağılımında çatışma yaşanması 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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