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Ameliyathane Hemşiresi
Medical Bahçe Gaziantep Hastanesi, Gaziantep

Medical Bahc ̧e Hastanesinde yıllardır memnuniyetle c ̧alıs ̧ıyorum. S ̧u anki is ̧imde en o ̈nemli
sorumluluklarımı bo ̈yle tarif edebilirim:

Genel anestezi, epidural / spinal anestezi ve IV sedasyon geçirecek (veya geçirmiş) hastaların
ameliyat öncesi ve sonrası bakımını sağlamak
Tüm hastaları hava yolu ve ağrı yönetimi için izlemek ve EKG değişikliklerini, laboratuvar değerlerini
ve hemodinamik izlemeyi yorumlamak
Yüksek riskli intravenöz tedaviler ve kan bileşenleri alan hastaların bakımını sağlamak
Cerrahi bir bakım planı geliştirerek ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında hastanın
doğrudan bakımını sağlamak
Bilinçli sedasyon ve kan / kan ürünleri uygulamasını yapmak ve izlemek
Ameliyat öncesi ve sonrası / işlem öncesi ve sonrasında hastalar için bakım planı önermek 

2014 - Halen

Hemşire
Özel Ergüvenç Hastanesi, Ankara

Mezun olduktan sonra Ankara'da hemen bir is ̧ bulabildim. Hems ̧ire olarak farklı go ̈revlerim olsa bile en
o ̈nemli go ̈revlerimi bo ̈yle tarif edebilirim:

Yaşlıların genel muayenesini yapmak
Yaşlıların hastalanması durumunda teşhis ve tedavisine yardımcı olmak
Gerektiğinde hastaneye sevk etmek
Yaşlıların ilaç takip ve tedavilerini uygulamak
Kuruluşun olanakları dikkate alınarak yaşlıların günlük sağlık kontrollerini yapmak
Kuruluş personeline ve personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına sağlık hizmeti vermek
Kuruluşların revir sarf malzemelerini sağlamak, korumak ve gerekli kayıtları tutmak 

2006 - 2014

Hemşirelik (Yüksek Lisans)
Ankara Üniversitesi, Ankara

Bu do ̈nemde hems ̧irelik bakımını denetleyebilmeyi ve deg ̆erlendirebilmeyi, acil haller dıs ̧ında yazılı
olarak verilen tedavileri uygulamayı, hasta ve sag ̆lıklı bireyin sag ̆lık alanı ile ilgili eg ̆itim gereksinimini
belirlemeyi ve aile hekimlig ̆i uygulamasında yu ̈ru ̈rlu ̈g ̆e konulan mevzuattaki go ̈revleri yapabilmeyi
o ̈g ̆rendim. 

2014 - 2016

 KİŞİSEL

 İş deneyimi

 Eğitim ve Nitelikler



Hemşirelik (Lisans)
İnönü Üniversitesi, Malatya

U ̈niversitede tu ̈m sag ̆lık ortamlarında birey, aile ve toplumun hems ̧irelik bakım gereksinimlerini
belirleyebilmeyi, dog ̆ru hems ̧irelik tanılaması yapabilmeyi o ̈g ̆rendim. Ayrıca hasta ve sag ̆lam bireylerin
bakımına, multi‐disipliner ekip yaklas ̧ımı ile katılabilmeyi ve kis ̧iler arası iletis ̧im becerilerini
sergileyebilmeyi o ̈g ̆rendim 

2000 - 2004

Koşu, Yoga, Meditasyon yapmak

Suzan Ay
05469990234
suzanay@yandex.com

Özel Ergüvenç
Hastanesi

Mehmet Turan
05307906687
mehmetturan@gmail.com

Medical Bahçe
Gaziantep Hastanesi

Fulya Kaya
05368996331
fulyakaya@yandex.com

Medical Bahçe
Gaziantep Hastanesi

İletişim
İyi

Empati
Çok iyi

Esneklik
İyi

Problem çözme
İyi

Temel Yaşam Desteği
Ankara Üniversitesi

Bu kursta kalp ve/veya solunum durması olan hastalar ic ̧in sag ̆lık profesyonellerinin gu ̈ncel
uygulamalara dayalı olarak kaliteli ve etkili KPR yapması konusunda bilgi ve becerilerimi gelis ̧tirdim.
Otomatik defibrilato ̈ru ̈ gu ̈venli bic ̧imde uygulamayı, kardiyopulmoner resu ̈sitasyona bas ̧lama zamanını
ve o ̈nemini, akut koroner sendrom risk fakto ̈rlerini, belirtilerini ve bulgularını tanımlama gibi o ̈nemli
bilgilere sahip oldum. 

Yara Bakımı
Ankara Üniversitesi

Bu kurs sayesinde kronik yaraların olus ̧masına etki eden hasta risklerini ve dig ̆er fakto ̈rleri analiz etme,
bası yaraları ve alt ekstremite u ̈lserlerinin bakım ve tedavisini ac ̧ıklama, yaraya uygun bakım u ̈ru ̈nlerini
ve pansumanları sec ̧me, hasta gu ̈venlig ̆i ve bakımını iyiles ̧tirmek u ̈zere kanıt temelli aras ̧tırma
sonuc ̧larını kullanma gibi konularda o ̈nemli bilgilere sahip oldum. 

Eyl 2020 - Tem 2020

 İlgi Alanları

 Referanslar

 Beceriler

Kurslar


	Melike Özbek
	KİŞİSEL
	Melike Özbek
	Çiftlik Mahallesi, Melek Caddesi, Emek apartmanı, No: 5 Daire: 2, 27580 Gaziantep
	05429943911
	ornekcv@gmail.com
	07-09-1980
	Gaziantep
	Kadın
	TC
	Evli
	B

	İş deneyimi
	Ameliyathane Hemşiresi
	Hemşire

	Eğitim ve Nitelikler
	Hemşirelik (Yüksek Lisans)
	Hemşirelik (Lisans)

	İlgi Alanları
	Referanslar
	Suzan Ay
	Mehmet Turan
	Fulya Kaya

	Beceriler
	İletişim
	Empati
	Esneklik
	Problem çözme

	Kurslar
	Temel Yaşam Desteği
	Yara Bakımı



