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Özet
Sa¤l›k kurumlar›nda, ortak hedefleri bireye en kapsaml› ve kaliteli sa¤l›k bak›m›n›n
verilmesi olan birlik olarak tan›mlanan sa¤l›k ekibi içinde, endoskopi hemfliresi de teknik geliflmelere paralel olarak, yüksek standartta bak›m ve yard›m görevlerini kapsayan
bir disiplin olarak geliflmifl ve yerini alm›flt›r.
Endoskopi hemflirelerinin hasta bak›m›, teknik destek, alet ve ekipmanlar›n bak›m›,
infeksiyon kontrol ve önleme, kay›t ve dökümantasyon, organizasyon, sa¤l›k ve güvenlik, yasal/etik konular, araflt›rma, e¤itim ve kalite kontrol sorumluluklar› vard›r.
Sonuç olarak, endoskopi ünitelerinde kaliteli bir hasta bak›m›/tedavisinin sa¤lanmas› öncelikli amaçt›r. Bunun gerçekleflmesi iyi bir ekip çal›flmas›yla mümkündür. Ekip
içinde de endoskopi hemfliresinin çok önemli görev ve sorumluluklar›n›n oldu¤u yads›namaz.
Anahtar Kelimeler: Sa¤l›k ekibi, endoskopi hemfliresi, görev ve sorumluluklar.
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Endoskopi Ekibi ‹çinde Hemflirenin Sorumluluklar›

Abstract
Endoscopy Nurse’s Responsibilities Within The Team
Health care team is defined as team whose common purpose is to give the most
comprehensive and quality health care to person in health care institutions. Endoscopy
nurse took its place and developed as a discipline in duties covering high standards of
care and support with technical developments.
The endoscopy nurse has responsibilities about patient care, technical assistance,
care of endoscopic equipment, infection control and prevention, documentation and
record keeping, organization, health and safety, legal/ethical aspects, research, education, quality control.
As a result, primary purpose in endoscopy units is to provide quality patient care/treatment. It is possible with a good team work. Endoscopy nurse has very important duties and responsibilities within the team.
Key Words: Health care team, endoscopy nurse, the duties and responsibilities.

Endoskopi Ekibi ‹çinde Hemflirenin
Sorumluluklar›
Sa¤l›k ekibi, sa¤l›k kurumlar›nda, ortak hedefleri bireye en kapsaml› ve kaliteli sa¤l›k
bak›m›n›n verilmesi olan, de¤iflik sa¤l›k mesleklerinden üyelerin bir araya geldikleri, her
birinin kendi görevlerini yerine getirdi¤i, bilgi
ve deneyimlerin sürekli paylafl›ld›¤›, ortak kararlar›n al›nd›¤› ve kararlar›n birlikte uyguland›¤› birliktir. Hemflirelik, sa¤l›k hizmetlerinin
vazgeçilmez bir parças›d›r, hemflireler de sa¤l›kl›/hasta birey için çal›flan sa¤l›k ekibinin temel üyelerindendir. Hemflire e¤itimiyle, kiflili¤iyle, kuramsal bilgi ve uygulama becerisiyle,
karar verme yetene¤iyle, hemflirelik hizmetlerini planlayarak uygulayan, ekip çal›flmas›n›
baflar›yla yürüten, sa¤l›k ekibi üyeleriyle
uyum içinde çal›flan kiflidir (1,5).
Sorumluluk ise, kiflinin kendine ve baflkalar›na karfl› yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zaman›nda yerine getirmesi zorunlulu¤udur. Karakterin en önemli ö¤elerinden
biridir. Sorumlu olan kifli kendi üzerine düflen

görevleri ve ifllevleri zaman›nda ve istenilen
flekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundad›r. Sorumluluk duygusu ya küçük yaflta do¤al olarak var olan çevre dolay›s›yla insan›n içinde yer eder veya daha sonra d›flar›dan verilen e¤itimle yarat›l›r. Sorumlu insan,
yap›lmas› gereken bir ifli zaman›nda yapabilmek için inisiyatifi ele al›p kendili¤inden harekete geçebilen insand›r. Endoskopi hemfliresi de, ünitede sorumlulu¤u üzerine almal›
ve görevlerini yerine getirmelidir (1,5).
Son yirmi y›lda endoskopi tan› ve tedavide
önemli bir yer alm›flt›r. Endoskopi hemflireli¤i
de, teknik geliflmelere paralel olarak, yüksek
standartta bak›m ve yard›m görevlerini kapsayan bir disiplin olarak geliflmifl ve hemflire endoskopi ekibi içindeki yerini alm›flt›r (2).
Endoskopi hemflirelerinin görev kapsam›
ülkeden ülkeye de¤ifliklik göstermektedir. Baz› ülkelerde endoskopi hemflireli¤i alan› sadece gastrointestinal endoskopiyi de¤il, ayn› zamanda gö¤üs hastal›klar›, üroloji, cerrahi, jinekoloji gibi alanlar› da kapsar. Gastroenterolojide ise hemflirelerin görev tan›m› sadece
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endoskopi ile s›n›rl› olmay›p, stoma bak›m›,
perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), beslenme ve inflamatuar ba¤›rsak hastal›¤› (IBH)
ile ilgili alanlar› da kapsayabilir (2).
European Society of Gastroenterology and
Endoscopy Nurses and Associates
(E.S.G.E.N.A.) (Avrupa Endoskopi Hemflireleri
Derne¤i) 2002 y›l›nda endoskopi hemflireli¤inin
felsefesini ve endoskopi hemfliresinin sorumluluklar›n› s›ralam›flt›r. Buna göre endoskopi hemflireli¤inin felsefesi flu flekilde tan›mlanm›flt›r:

•

•

•
•

•

•
•

flu
•
•
•

Endoskopi hemfliresi;
Endoskopik tan› ve tedavi sürecindeki hastalara, en uygun ve kaliteli bak›m› sunmay›, dolay›s›yla yaflam kalitelerini art›rmay›
kendisine temel amaç edinmifl uzman
hemfliredir.
Etik ve mesleki kurallar çerçevesinde ve
hastan›n gereksinimlerini dikkate alarak,
multidisipliner sa¤l›k bak›m ekibinin üyesi
olarak hareket eder.
Bireysel ve holistik (bütüncül) hasta bak›m› sunmakla görevlidir.
Önleme, tarama, e¤itim ve destek odakl›
sa¤l›k e¤itimi de, endoskopi hemfliresinin
görevlerindendir.
Uygulamalar›n› kan›ta dayal› olarak gerçeklefltirmek üzere sürekli e¤itim alarak bilgisini yenilemek ve art›rmak durumundad›r.
Eylemlerinden sorumlu bir profesyoneldir.
Multidisipliner bir ekibin üyesidir ve ekip
içerisinde hasta savunucusu olarak hareket
eder (2,3).
Endoskopi hemfliresinin sorumluluklar› ise
flekilde s›ralanm›flt›r:
Holistik (bütüncül) hasta bak›m›,
Tan› ve tedavi ifllemlerinde teknik destek,
Endoskopik alet ve ekipmanlar›n bak›m›,
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•
•
•
•
•
•
•

Hijyen, infeksiyon kontrol ve önleme,
Kay›t ve dökümantasyon,
Organizasyon ve klinik yönetim,
Sa¤l›k ve güvenlik,
Yasal ve etik konular,
Araflt›rma,
Hasta ve ailesine yönelik sa¤l›k ve hastal›k
e¤itimi,
• Çal›flanlar›n e¤itimi,
• Kalite kontrol (2,3).
Bu görev ve sorumluluklara ayr›nt›l› olarak
bakt›¤›m›zda (2,3):

1.Temel Bilgi
Bilgi: Endoskopik tan› ve tedavi yöntemleriyle ilgili anatomi, fizyoloji, patofizyoloji
bilmek çok önemlidir
Uygulama: Endoskopinin endikasyonlar›n›, kontrendikasyonlar›n› ve komplikasyonlar›n› tan›ma. ‹ncelenen organlar›n normal/anormal yap› ve fonksiyonlar›n› ay›rt etmelidir.

2. Endoskopide Holistik (bütüncül)
Hasta Bak›m›
Bilgi: Hemflirelik sürecini endoskopiye
uyarlayabilme. Uygulama standartlar›. Farmakoloji, IV tedavi, anesteziyoloji, resüsitasyon.
Endoskopik tan› ve tedavi gerektiren durumlara ve insan psikolojisine yönelik e¤itim almak ve hastay› bir bütün olarak de¤erlendirmek gerekir.
Uygulama: Endoskopi uygulanan hastalar›n sorunlar›n› tan›lama, hemflirelik bak›m›n›
planlama, uygulama, endoskopik tan› ve tedavi ifllemleri için hastan›n fiziksel haz›rl›¤›n›
yapma, ifllem öncesi-s›ras›-sonras› yak›n izlem, bak›m ve de¤erlendirme yap›lmal›d›r..
Hastay› sedasyon öncesi-s›ras›-sonras› yak›ndan izleme. Endoskopik ifllemlerle ilgili ger-
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çek ve olas› sorunlar› /komplikasyonlar› tan›ma/de¤erlendirme. Acil durumlarda uygun giriflimleri yapma, hastaya süreçle ilgili bilgi
verme. endoskopik ifllemler öncesi, s›ras› ve
sonras› psikolojik
destek sa¤lama hasta
aç›s›ndan ve ifllemin baflar›s› için önemlidir..

s›nda, hem çal›flanlar hem de hastalar için olas› enfeksiyon risklerinin neler oldu¤unu bilmelidir.
Uygulama: Hemflire Endoskopik aletlerin
uygun dekontaminasyonunu sa¤lama. Çal›flanlar›, hastalar› ve çevreyi enfeksiyonlardan
koruma ad›na gerekli önlemleri almal›d›r..

3. Teknik Destek
Bilgi: Hemflire ileri düzeyde teknik bilgi ve
beceriye sahip olmal›. Özellikle Endoskop ve
eklerinin/aksesuarlar›n›n yap›lar›, fonksiyonlar› ve nas›l kullan›laca¤›n›,tan› ve tedaviye
yönelik ifllemleri (amaç, indikasyonlar, kontrendikasyonlar, riskler, komplikasyonlar) çok
iyi bilmelidir.
Uygulama: Endoskop ve eklerinin/aksesuarlar›n›n ifllem öncesi çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n
kontrolü, iflleme haz›rl›¤› ve sorunlar› giderme.
Tan› ve tedaviye yönelik endoskopik ifllemler
s›ras›nda teknik destek sa¤lamak gerekir.

4. Endoskopik Aletlerin Bak›m›
Bilgi; Endoskopik aletlerin yap›lar›, fonksiyonlar›, kullan›m›, olas› ar›zalar ve zararlar ve
Aletlerle ilgili rehber, yönetmelik, kural ve düzenlemeleri (alet firmalar›n›n önerileri) hemflirenin bilgi birikimi içinde yer almal›d›r.
Uygulama: Endoskopik aletleri koruma,
uygun depolama. Endoskopik aletleri rehberlere ve firmalar›n önerilerine uygun bak›m›n›
/ kullan›m›n› sa¤lamak ve saklamak yapmas›
gereken uygulamalar aras›nda yer al›r.

5. Hijyen ve ‹nfeksiyon Kontrolü
Bilgi: Hemflire Dekontaminasyon süreci
(endoskopik aletlerin kompleks yap›s›, dezenfeksiyon ve strelizasyon için uygun yöntem, uygun ajan vb). Endoskopideki olas› enfeksiyon riskleri, enfeksiyon bulaflma yollar›,
Aletlerin dekontaminasyonu ve haz›rl›¤› s›ra-

6. Kay›t ve Dökümantasyon
Bilgi: Tutulmas› gereken kay›tlar›, ‹lgili yasal sorumluluklar›, kay›t ve dokümantasyon
için kullan›lan farkl› format ve sistemleri mutlaka bilmelidir.
Uygulama: Hasta ile ilgili: bireysel hasta
bak›m› ve hasta yan›tlar›n›n do¤ru olarak kayd› ve dokümantasyonu. Aletlerle ilgili: kullan›m/çal›flma durumu. Bölümle ilgili: mevcut
durumu kaydetmelidir.

7. Organizasyon ve Klinik Yönetim
Bilgi: ‹leri düzey organizasyon ve iletiflim
bilgi/becerisine sahip olmal› ve endoskopiye
özel klinik yönetimin temel ilkeleri ve endoskopik uygulamalara yönelik mesleki görev
ve sorumluluklar› bilmelidir.
Uygulama: ‹fl yüküne göre uygun zaman yönetimi, klinik öncelikleri belirleme. Profesyonel
hemflireli¤in kalite standartlar›n› oluflturma. E¤itim, deneyim, yasal görev ve sorumluluk s›n›rlar› içinde çal›flmaya özen göstermelidir.

8. Mesleki Geliflim
Bilgi: Genel hemflirelik, sa¤l›k bak›m› ve
endoskopi alanlar›nda sürekli e¤itimlere kat›lmal› ve kendini gelifltirmelidir.
Uygulama: Bilgi, beceri ve deneyimlerini
uygulamaya koymal›d›r.

9. Sa¤l›k ve Güvenlik
Bilgi: Endoskopide hasta ve çal›flanlar için
gerekli güvenlik önlemleri (Kimyasal tehlike-
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ler, latex, elektrik, lazer/radyasyon vb) konusunda mutlaka e¤itim almal›d›r.
Uygulama: Olas› tehlikelere karfl› kendisi,
hastalar› ve ekibin di¤er üyeleri için gerekli
önlemleri uygulamaya koymal›d›r.

me ve de¤erlendirmeye , klinik çal›flmalara
kat›lmaya yönelik çal›flmalar yapmal›d›r (yeni
aletlerin test edilmesi, yeni yöntemlerin denenmesi, bak›m ve tedavinin etkinli¤ini de¤erlendirilmek. vb).

12. Çal›flanlar›n E¤itimi

10. Yasal ve Etik Konular
Bilgi: Etik ve profesyonel standartlar ve temel hemflirelik ve endoskopi hemflireli¤i ile
ilgili yasalar, düzenlemeler, rehberler hakk›nda bilgi sahibi olmal›d›r.
Uygulama: Yasal ve etik kurallar çerçevesinde ve hemflirenin görev, yetki ve sorumluklar› çerçevesinde hizmet vermelidir.

11. Araflt›rma
Bilgi: ‹lgili yay›nlar›n toplanmas›, dokümantasyonu, analizi, yorumlanmas› ve de¤erlendirilmesini bilmeli ve bu alanda araflt›rmalar yapmal› ve çal›flmalara kat›lmal›d›r..
Uygulama: Uygulamalar›n kan›t temelli olmas›na, mesleki standartlar› koruma / sürdür-

Bilgi: Temel pedagoji, Ö¤renme ve ö¤retme yöntemleri bilmelidirler.
Uygulama: Oryantasyon e¤itimi. Sürekli
e¤itim programlar›ndan geçmelidirler.

13. Hasta ve Ailesinin E¤itimi
Bilgi: Sa¤l›k e¤itiminin temel ilkelerini, endoskopi gerektiren durumlar›, ifllem sonras›
yap›lacaklar› bilmeleri sa¤lanmal› ve bilgilendirilmelidirler.
Uygulamalar: Hastalara ve ailelerine gereksinimlerine yönelik e¤itim verilmelidir.
Tablo I’de, ekip içerisinde endoskopi hemfliresinin görev ve sorumluluklar› yer almaktad›r (2,3,4).

Tablo 1. Ekip ‹çinde Endoskopi Hemfliresinin Görev ve Sorumluluklar› (2,3,4)
Görev ve sorumluluklar

Temel bilgi

Bilgi

Uygulama

(Hemflire hangi konularda bilgi sahibi

(Hemflire hangi uygulamalar›

olmal›d›r?)

gerçeklefltirmelidir?)

Endoskopik tan› ve tedavi yöntemleriyle

Endoskopinin endikasyonlar›n›,

ilgili anatomi, fizyoloji, patofizyoloji.

kontrendikasyonlar›n›
ve komplikasyonlar›n› tan›ma.
‹ncelenen organlar›n normal/anormal
yap› ve fonksiyonlar›n› ay›rdetme.

Endoskopide holistik
(bütüncül) hasta bak›m›

Hemflirelik sürecini endoskopiye

Endoskopi uygulanan hastalar›n sorunlar›n›

uyarlayabilme.

tan›lama, hemflirelik bak›m›n› planlama,
uygulama, de¤erlendirme.

Uygulama standartlar›.

Endoskopik tan› ve tedavi ifllemleri için
hastan›n fiziksel haz›rl›¤›n› yapma, ifllem
öncesi-s›ras›-sonras› yak›n izlem, bak›m ve
de¤erlendirme.
Devam →
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Tablo 1. Ekip ‹çinde Endoskopi Hemfliresinin Görev ve Sorumluluklar› (2,3,4) (Devam)
Farmakoloji, IV tedavi, anesteziyoloji, Hastan›n sedasyona yan›t›n› de¤., sedasyon
resusitasyon.

öncesi-s›ras›-sonras› yak›n izlem (yaflam
bulgular› gibi).

Endoskopik tan› ve tedavi gerektiren

Endoskopik ifllemlerle ilgili gerçek ve olas›

durumlara yönelik e¤itim.

sorunlar› /komplikasyonlar›
tan›ma/de¤erlendirme.
Acil durumlarda uygun giriflimleri yapma.
Hastaya süreçle ilgili bilgi verme.

Psikoloji.

Endoskopik ifllemler öncesi, s›ras› ve
sonras› psikolojik destek sa¤lama.

Teknik destek

‹leri düzeyde teknik bilgi ve beceriye

Endoskop ve eklerinin/aksesuarlar›n›n

sahip olmal› !

ifllem öncesi çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n

Endoskop ve eklerinin/aksesuarlar›n›n

kontrolü, iflleme haz›rl›¤› ve sorunlar›

yap›lar›, fonksiyonlar› ve nas›l

giderme.

kullan›laca¤›.
Tan› ve tedaviye yönelik ifllemler (amaç,

Tan› ve tedaviye yönelik endoskopik

indikasyonlar, kontrendikasyonlar,

ifllemler s›ras›nda teknik destek sa¤lama.

riskler, komplikasyonlar).
Endoskopik aletlerin bak›m›

Hijyen ve infeksiyon kontrolü

Endoskopik aletlerin yap›lar›,

Aletlerin bak›m› konusunda yeterli olma,

fonksiyonlar›, kullan›m›, olas› ar›zalar

endoskopik aletleri koruma, uygun

ve zararlar.

depolama.

Aletlerle ilgili rehber, yönetmelik,

Endoskopik aletleri rehberlere ve

kural ve düzenlemeler

firmalar›n önerilerine uygun bak›m›n› /

(alet firmalar›n›n önerileri).

kullan›m›n› sa¤lama ve saklama.

Dekontaminasyon süreci (endoskopik

Endoskopik aletlerin uygun dekontami-

aletlerin kompleks yap›s›, dez./ster. için

nasyonunu sa¤lama.

uygun yöntem, uygun ajan vb).
Endoskopideki olas› infeksiyon riskleri,
‹nfeksiyon bulaflma yollar›,

Çal›flanlar›, hastalar› ve çevreyi infeksiyon-

Aletlerin dekontaminasyonu ve

lardan koruma ad›na gerekli önlemleri

haz›rl›¤› s›ras›nda, hem çal›flanlar hem

alma.

de hastalar için olas› infeksiyon riskleri.
Kay›t ve dökümantasyon

Tutulmas› gereken kay›tlar,

Hasta ile ilgili: bireysel hasta bak›m› ve

‹lgili yasal sorumluluklar,

hasta yan›tlar›n›n do¤ru olarak kayd› ve

Kay›t ve dökümantasyon için

dökümantasyonu.

kullan›lan farkl› format ve sistemler.

Aletlerle ilgili: kullan›m/çal›flma durumu.
Bölümle ilgili: mevcut durum.
Devam →
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Tablo 1. Ekip ‹çinde Endoskopi Hemfliresinin Görev ve Sorumluluklar› (2,3,4) (Devam)
‹leri düzey organizasyon ve iletiflim
bilgi/becerisine sahip olmal› !!!
Endoskopiye özel klinik yönetimin
temel ilkeleri.
Endoskopik uygulamalara yönelik
mesleki görev ve sorumluluklar.

‹flyüküne göre uygun zaman yönetimi,
Klinik öncelikleri belirleme.
Profesyonel hemflireli¤in kalite
standartlar›n› oluflturma.
E¤itim, deneyim, yasal görev ve
sorumluluk s›n›rlar› içinde çal›flma.

Mesleki geliflim

Genel hemflirelik, sa¤l›k bak›m› ve
endoskopi alanlar›nda sürekli e¤itim.

Bilgi, beceri ve deneyimlerini uygulamaya
koyma.

Sa¤l›k & Güvenlik

Endoskopide hasta ve çal›flanlar için
gerekli güvenlik önlemleri
(Kimyasal tehlikeler, latex, elektrik,
lazer/radyasyon vb).

Olas› tehlikelere karfl› kendisi,
hastalar› ve ekibin di¤er üyeleri için
gerekli önlemleri alma.

Etik ve profesyonel standartlar.
Genel hemflirelik ve endoskopi
hemflireli¤i ile ilgili yasalar,
düzenlemeler, rehberler.

Yasal ve etik kurallar çerçevesinde hasta
bak›m› verme.
Hemflirenin görev, yetki ve sorumluklar›
çerçevesinde hizmet verme.

Organizasyon ve klinik
yönetim

Yasal ve etik konular

Araflt›rma

Çal›flanlar›n e¤itimi

Hasta ve ailesinin e¤itimi

‹lgili yay›nlar›n toplanmas›, dökümantaUygulamalar›n kan›ta temelli olmas›.
syonu, analizi, yorumlanmas› ve
Mesleki standartlar› koruma / sürdürme ve
de¤erlendirilmesi.
de¤erlendirme.
Klinik çal›flmalara kat›lma (yeni aletlerin
test edilmesi, yeni yöntemlerin denenmesi,
bak›m ve tedavinin etkinli¤inin de¤er.vb).
Temel pedagoji,
Ö¤renme ve ö¤retme yöntemleri.

Oryantasyon e¤itimi.
Sürekli e¤itim.

Sa¤l›k e¤itiminin temel ilkeleri.
Endoskopi gerektiren durumlar.

Hastalara, ailelerine gereksinimlerine
yönelik e¤itim verme.

Sonuç olarak; endoskopi ünitelerinde kaliteli bir hasta bak›m›/tedavisinin sa¤lanmas›
öncelikli amaçt›r. Bunun gerçekleflmesi iyi bir
ekip çal›flmas›yla mümkündür. Ekip içinde de
endoskopi hemfliresinin çok önemli görev ve
sorumluluklar›n›n oldu¤u yads›namaz.
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