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HAZIRLAYAN 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 

 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN 

KALİTE TEMSİLCİSİ 

 

ONAYLAYAN 

BAŞHEKİM 

   

 

Ünvanı: Hasta Bakıcı 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Hemşirelik Hizmetleri  Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 

Vekili:  

Nitelikler: En az ilkokul mezunu olmak. 
 
Görev ve Sorumluluklar; 

 Yatak yapmak ve çarşafları değiştirmek. Hastanın olmadığı sedye, transport, muayene masası, boş yatak 

çarşaflarını değiştirir. 

 Hastanın içinde olduğu yatağı hemşire denetiminde, desteğinde yapmak. Ayağa kalkabilen hastanın yatak 

çarşaflarını değiştirir. 

 Ördek ve sürgü vermek, döküp temizler. Hastanın boşaltım materyallerini (ördek, sürgü vs.) hemşireye 

gösterdikten sonra döküp, temizler. 

 Gerekli durumlarda aspiratörleri boşaltıp temizler. Dren, NG’den gelenleri boşaltmadan önce hemşireye 

gösterir. 

 Hemşire gözetiminde hasta ihtiyacına göre tıraş yapar (saç, sakal, perine, vb). 

 Temizlik şirketi elemanının olmadığı durumlarda çöplerin toplanması, kirli bölgelerin temizliğini yapar. 

Temizlik dezenfeksiyon ve malzeme değişimi yapar. 

 Defıbrilatör, monitör, havalı yatak, ekg  vb. malzemelerin temizliğini yapar. 

 Buhar aleti, aspiratör, oksijen humudiferleri ve manometresi, derece kavanozu, gibi özel araç ve gereçleri 

servis sorumlu hemşiresinin gözetiminde infeksiyon komitesinin talimatlarına uygun temizler ve muhafaza 

eder. 

  Hastaları, talimatlar doğrultusunda laboratuvar, röntgen, konsültasyon, radyoterapi vb. yerelere götürür ve 

getirir. 

 Serviste kullanılan fakat doğrudan hasta üzerine ücretlendirilmeyen tıbbi sarf malzemelerini hastane 

deposundan teslim alır (sorumlu hemşire nezaretinde) servise taşımak ve servis ara deposuna düzenli bir 

şekilde yerleştirir. 

 Servisteki kirli çamaşırları sayarak çamaşırhane personeline imza karşılığında teslim eder ve 

çamaşırhaneden gelen temiz çamaşırları imza karşılığında teslim alır servis sorumlu hemşiresi 

nezaretinde depoya yerleştirir. 

 Gün içerisinde tetkik için hastalaradan alınan kan, idrar, gaita ve doku örneklerini laboratuvara götürür. 

 Gerektiğinde servis faaliyetleri ile ilgili hizmetiçi eğitim toplantılarına ve bilgilendirme toplantılarına katılır. 

 Ameliyat olacak hastaların ameliyathaneye ve servise transferini yapar. 

 Ex olan hastaların hazırlanmasında hemşireye yardım eder, merhumu morga götürmek ve ölüm ile ilgili 

evrakları ilgili birimlere teslim eder. 

 Hareket güçlülüğü olan hastaların mobilizasyonunun da hemşire gözetiminde hastaya yardımcı olur. 

 Taburcu edilecek veya başka servise nakledilecek hastaların hazırlığında hemşireye yardım eder ve 

naklini yapar. 
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