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HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
❖ Mesai saatleri 08:00-16:30) arasındadır, mesaiye giriş ve çıkışlarda 

personel kimlik kartı okutulur. 

❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 

❖ Saatlik izinler birim sorumlusundan alınır. Yıllık izinler idarenin (ilgili birim 
sorumlusunun) izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta önce yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeye uygun şekilde 
giyinilmesi gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak yatırılmaktadır. 

❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 

❖ mail:samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod(2222)-Beyaz kod (1111)-Pembe kod:3333-Kırmızı kod:4444 

❖ Teknik Servis:1027 

❖ ADRES:Reşadiye Mah. Dr.KamilFurtunsok.Dr.Mehmet Aydın Sağlık 
Kompleksi      İlkadım \Samsun 

❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 

❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 

❖ Olağanüstü durumlarda (yangın ,doğal afet vb.)birim amiri 
bilgilendirilmelidir. 

❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği aşılamalar ise 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takip edilmektedir. 
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BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

       Doktorlarımızın idari amiri Başhekim ve Başhekim yardımcısıdır. 
Polikliniklerde Doktorlar,bilgisayar görevlileri çalışmaktadır.Poliklinik katında 
temizlik,  hasta kayıt,karşılama ve danışma görevlileri bulunmaktadır. 
Poliklinikteki sağlık çalışanları ve diğer çalışanlar poliklinik sorumlusu 
yönetiminde çalışır. 

      Doktorların diğer çalışma alanı yataklı servislerdir. Başhekim yardımcısı 
yataklı servislerin sorumluluğunu yürütür. Yataklı servislerde   doktor, hemşire, 
temizlik personeli ve sekreter çalışmaktadır. 

BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

Hastanemizdeki tüm poliklinikler giriş kattadır. Aynı bölümde Röntgen, Kan alma, 
Hasta HaklarıBirimi , Acil ünitesi,  BMD, Bebek emzirme odası bulunmaktadır. 
Her doktora ait poliklinik bulunmaktadır. 

Hastanemizde 4 adet yataklı servis mevcuttur. Doktorlarımız tüm servislere hasta 
yatırmaktadırlar. 

 

BÖLÜMLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

 

1. PANOLARA ASILACAK DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ 

2. HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA  

3. EKLEM İÇİ VE YUMUŞAK DOKU ENJEKSİYONLARI ONAM FORMU 

4. 5 ENDİKASYON GÖZLEM FORMU 

5. HASTALARIN GÜVENLİ TRANSFERİ  

6. YATAN HASTA BİLGİLENDİRME FORMU 

7. ECZANEYE İLAÇ İADE FORMU 

8. GÜVENLİK RAPORLAMA 

9. ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU 

10. SÖZEL İSTEM UYGULAMA FORMU 

11. İLAÇ YÖNETİMİ  
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12. PEDİATRİK DOZ BİLGİLERİ 

13. AMBALAJI BENZER İLAÇLAR LİSTESİ 

14. YAZILIŞI-OKUNUŞU BENZER İSİMLİ İLAÇ LİSTESİ 

15. TIBBİ CİHAZ ENVANTERİ  

16. BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN 

LİSTESİ 

17. BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

18. BAKIM-ONARIM BİLDİRİM 

19. TEDAVİ İSTEK FORMU 

20. EĞİTİM TALEP FORMU 

21. İLAÇ VE MALZEME TAKİP FORMU 

22. KISITLAMA TAKİP FORMU 

23. HASTANE DIŞI LABORATUAR TESTLERİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

24. YATAKLI SERVİS HASTA ONAM FORMU 

25. KONSÜLTASYON İSTEK FORMU 

26. BASI YARASI RİSKİNİ ÖLÇME FORMU 

27. TABURCULUK ÖZETİ FORMU 

28. HASTA EĞİTİM FORMU 

29. CPR (MAVİ KOD)KARDİOPULMONER RESİSÜTASYON UYGULAMA 

TALİMATI 

30. MAVİ KOD BİLDİRİM FORMU 

31. BEYAZ KOD EKİBİ OLAY BİLDİRİM FORMU 

32. BEYAZ KOD UYGULAMA FORMU 

33. DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU 

34. TEDAVİ DEĞİŞİKLİK FORMU 
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35. TOPLANTI BİLDİRİM FORMU 

36. ARŞİV  EVRAK İSTEK  FORMU 

37. DOKTOR  ORYANTASYON REHBERİ 

38. ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ 

39. MR-CT İSTEK FORMU  

40. HASTA YATIŞ FORMU 

41. YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR LİSTESİ 

MAVİ KOD (TEL :2222) 

MAVİ KOD ÇAĞRISI ALINDIĞINDA YAPILACAKLAR 

MESAİ SAATİ İÇİNDE ( 08:00-16:00 )  

Mavi kod ihbari ve olay yeri mavi kod ekibinincihazında görünür ve ekip hemen 
olay yerine gider , vakaya müdahale eder. Olay yerine güvenlik görevlisi de gider 
mavi kod çağrısı yapılan telefondan 2222 arayarak mavi kodu sonlandırır. 

MESAİ SAATİ DIŞINDA ( 16:00 – 08:00 ) 

Mavi kod ihbari ve olay yeri nöbetçi doktor ve Mavi kod nöbetçi süpervizör 
hemşiresinincihazında görünür ve ekip hemen olay yerine gider , vakaya 
müdahale eder. Olay yerine güvenlik görevlisi de gider mavi kod çağrısı yapılan 
telefondan 2222 arayarak mavi kodu sonlandırır. 

 

BEYAZ KOD (TEL: 1111) 

BEYAZ KOD : Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu 

zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı 

çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. 

AMAÇ:Hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek 

hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin 

en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine 

yönlendirilmesini sağlamaktır. 

FAALİYET AKIŞI   : 
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• Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde 

oluşabilecek olasıbir saldırı ya da taciz olaylarında “1111”aranarak 

beyaz kod başlatılır.  

• Olay yeri güvenlik görevlisinin cihazında görünür ve güvenllik görevlisi 

olay yerine giderek olaya müdahale eder.Olay yerinde aynı telefondan 

‘1111’ aranıp beyaz kod sonlandırılır. 

• Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise telsiz ile tüm kuvvetlerin olay 

yerine sevki sağlanır. 

• Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. 

• Adli olaylarda polise haber verilir.Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim 

Formu eksiksiz olarak doldurarak Beyaz Kod ekip lideri ve dolduran 

görevli tarafından imza altına alınır ve kalite yönetim birimine teslim 

edilir. Kalite yönetim birimi çalışan güvenliği komitesine sevk eder. Olay 

yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle emniyet görevlilerine  teslim 

edilir. 

• Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod sorumlu ekibi  acilen toplanır, 

olayla ilgili incelemeleri yapar, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici  

ve önleyici faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar.  

                                     PEMBE KOD(3333) 

• Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir bebeğin yada 
çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 nolu telefon aranarak 
pembe kod başlatılır.Olay yerine hemen 1 güvenlik görevlisi ve bir müdür 
yardımcısı gelir.Güvenlik görevlisi çağrıyı alır almaz tüm kapıları otomatik 
kapatır ve suçluya ulaşılır. 

KIRMIZI KOD(4444) 

• Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak 
başlatılır.Güvenlik amiri ve güvenlik görevlisi olay yerine intikal ederek 
duruma göre itfaiyeyi arar.Bu arada Sivil Savunma Sorumlusu ve Başhekimliğe 
haber verilir. 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 
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Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların 
benzerlerinin oluşmasını engellemek için yapılan raporlama sistemidir. 

DOKTOR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

GÖREV TANIMI:  

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi bünyesinde; 
yataklı servis,  poliklinik,  acil ünitesi ve Radyoloji hizmetlerinin en iyi şekilde 
yürütülmesinden sorumludur. FTR Uzmanı polikliniğe başvuran hastaların, 
başvurusundan itibaren hizmet sonuçlanana kadar olan süreçte; hasta 
muayene, tetkik ve tedavisini yapmakla Radyoloji Uzmanı; Radyoloji 
birimine sevk edilen hastaların başvurusundan itibaren hizmet sonuçlanana 
kadar olan süreçteki tetkikleri yapmakla yükümlüdür. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

❖ Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
❖ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 114’te ve madde 

155’de kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak. 
(Nöbetçi uzman hekimler için); Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 
Madde 178, 179, 180’de kendisine verilen görev ve yetkileri kullanmak.  

❖ Nöbet değişiklik taleplerini dilekçe ile başhekimliğe bildirip onaylatmak. 
❖ Nöbet alırken veya devrederken, takibi(müşahade veya poliklinikte) devam 

eden hastalarla ilgili diğer (nöbete gelen/nöbetten çıkan ) acil hekimi ile bilgi 
alış verişinde bulunmak. 

❖ Birimini ilgilendiren konularda teknolojik gelişmeleri izlemek. 
❖ Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
❖ Kalite yönetim sisteminde sorumluluğuna verilen diğer işleri yapmak. 
❖ Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak. 
❖ Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime önerilerde bulunmak. 
❖ Kalite sistemi ile ilgili verilerin toplanmasını takip etmek. 
❖ Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak 

 

BÖLÜMÜN FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ 

YATAKLI SERVİS 

❖ Yatışı yapılan hasta servis hemşiresi tarafından karşılanarak yatağına alınır. 

❖ Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kol bandı kullanılır. Alerjisi olan 

hastalarda kırmızı renkli kol bandı kullanılır. 

❖ Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkotlu kol bandında; Hasta adı- 

soyadı, doğum tarihi, protokol numarası bulunmalıdır. 
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❖ Hemşire hastayla ilgili önemli bilgileri (bulaşıcı hastalık, alerji v.b) diğer 

çalışanların görebileceğişekilde dosyaya not eder. 

❖ Tetkik, tedavi, ile girişimsel işlemler öncesinde  ilaç,kan ve kan ürünü 

uygulamadan önce kliniktestler için numune alımında ve hasta transferinde 

kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir. 

❖ Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşiresi tarafından teslim alınır, miat 

kontrolü yapılır, doktora bilgi verilir ve hastanın ilaçları doktor tarafından 

order edilir. 

❖ Uzman doktor ile hemşire vizit gezer. 

❖ Uzman doktor,hastaya uygulanacak tedavi kartını düzenler, ilaç tedavisini ve 

uygulama şeklini order eder, gerekli tetkikleri ister, hastanın müşahedesi ilk 

24 saatte alınır.. 

❖ Sözlü/telefon talimatının alınması sırasında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli 

ve Sözlü/telefon talimatı alınırken önce istemyazılır, yazılan istem daha sonra 

geri okunur ve doğruluğu talimatı veren kişiye onaylatılır, lüzumu halinde 

verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir. 

❖ Sözlü telefon talimatlarının kaydında talimatı veren tabibin adı ve soyadı 

talimatın alındığı tarih ve saat sözlü ve telefonla tabip talimatları formuna 

kaydedilir. 

❖ Talimatların sözlü- talimat veya telefon talimatı olduğu yazılır. Sözel istem en 

geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.Yeşil ve 

kırmızı reçeteye tabi ilaçların sözel istemi yapılmaz. 

❖ Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar mesai saati başlangıcında servis sorumlu  

hemşiresi  teslim alır, mesai saati sonunda  nöbetçi hemşireye teslim edilir. 

❖ Yatışı yapılan hastalar düşme riski yönünden değerlendirilir. Risk düzeyine 

yönelik önlem alınır. 

❖ Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde ve bası yarası oluştuğunda 

kalite yönetim birimine bildirim yapılır. 

❖ İlaç yan etkileri görüldüğünde farmokovijilans sorumlusuna bildirir. 

❖ Acil çantasında bulunan ilaçlar minimum – maksimum seviyelerde 

bulundurularak miadkontrolleriyapılır. 
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❖ EKG, Aspiratör, Defibrilatör her an kullanım için hazır bulundurulur. 

❖ Nöbette rahatsızlanan hastalar nöbetçi hemşire tarafından nöbetçi Dr.’a 

bildirilir, gerekenmüdahale yapılır. 

❖ Uzman Doktor ve Hemşire tutulan nöbetlerdeki olumlu ve olumsuzlukları 

nöbet defterlerine kayıt eder. 

❖ İzine giden hastalara izin kağıdıhemşire tarafından doldurup doktoruna 

imzalatılır, bir nüshası hastaya verilir. 

❖ Günlük ilaçları eczaneden alındıktan sonra; ex olan, order değişikliği olan, 

taburcu edilen hastanınİlaçları tekrar eczaneye iade edilir. 

❖ Yatan Hastalara doktoru tarafından ilaç-akılcı ilaç kullanımı, hastalığı hakkında 

bilgi, tedavi planı ve kontrol zamanı konularında eğitim verilerek yatan hasta 

eğitim formuna kayıt edilir. 

❖ Taburcu olacak hastanın epikriz raporu doktoru tarafından yazılır ve hastaya 

taburculuk bilgileri verilir. 

 

POLİKLİNİK 

❖ Hasta muayenesi saat: 09:00’dan itibaren başlar  

❖ Sağlık kuruluşuna müracaat eden hastalar risk gruplarına göre 

değerlendirilir. 

❖  Yaşlı ve engellilere  tedavi sürecinde öncelik tanınır. 

❖ Yüksek riskli ve kronik hastalığı nedeniyle, sık hastaneye başvuran hastaların 

daha hızlı hizmet alınması için düzenlemeler yapılır.  

❖ Uzman Doktor hastayı hasta mahremiyetine dikkat ederek muayene eder. 

❖ Uzman Doktor tarafından tetkik sonuçları değerlendirilir, tanı konur, gerekli 

tedavi düzenlenerek hasta  ilgili yerlere yönlendirilir. 

❖ Yapılan işlemler ve sonuçlar kayıt görevlisi tarafından bilgisayara kayıt edilir. 
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❖ Hasta , hastane içi  gitmesi gereken birimler hakkında bilgilendirilir. 

 

 

CPR UYGULAMALARI 

❖ Hastanemizde CPR ekibi3(üç)dakika içinde vakaya ulaşmak zorundadır. 

 

CPR EKİBİ GELİNCEYE KADAR; 

❖ CPR uygulanması gereken hastadan serviste; hastanın hemşiresi, servis 
hekimi, sorumlu hemşire Poliklinikte;hastanın hekimi, hastaya en yakın hekim 
ve hemşire, Diğer ünitelerde ;hastaya en yakın hekim ve hemşire sorumludur. 
Nöbetlerde  nöbetçi hemşire nöbetçi hekime haber verir, bilgi dahilinde 112 
ekibi çağrılır. 

 Vakaya tanık olan kişi ve CPR  ekibinin görev ve sorumlulukları 

❖ Durumu tanılar, gerekirse mavi kod alarmı verir. 

❖ Mavi  Kod ekibi veya  nöbetçi doktor gelene kadar yaşam desteği uygular. 

❖ Ekip geldikten sonra hasta hakkında bilgi verir. 

❖ CPR ekibi durumu tanılar, gerekirse defibrilatör ve monitorizasyonunu sağlar 
vedamar yolu açar ve 112 acil ambulans hizmetlerine haber verilir. 

❖ 112 ekibi gelinceye kadar temel yaşam ve ileri yaşam desteği sağlar ve hastayı 
112  ye teslim eder. 

❖ Bütün olayları ve arrest sonrası gelişmeler “Mavi Kod Olay Bildirim 
Formu”na kaydedilir. 

❖ Canlandırma başarısız ise uygun hemşirelik bakımı yapılır. 

Ekipman  : Hastanenin bütün katlarında ve uygun departmanlarında da bir  
acil arabası bulunmalıdır. Bu arabalar kullanıldıktan hemen sonra CPR 
hemşireleri   tarafından kontrol edilmeli, eksik varsa tamamlanmalı ve her zaman 
kullanıma hazır olmalıdır.  
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Acil arabasında bulunması gereken malzemeler: 

• Airwayler (Farklı ölçülerde) 

• Maske ile birlikte Ambubag 

• Aspirasyon aletleri ve kateterleri 

• Ampulleri  ve pilleriyle larengoskop 

• Endotrakeal tüpler (farklı ölçülerde) 

• Laringeal maskeler  

• Mayi setleri 

• Çeşitleri intravenözkanüller 

• Acil kalp ilaçları(NaHCO3, adrenalin, atropin, prednizolon, 
dekzometazon), Alkol  

• Yapışkan elektrodlarla birlikte EKG monitörü 

• Defibrilasyon için iletken jel pedleri ile birlikte defibrilatör 
 
UYGULAMA : 

❖ Eğer tanık olunduysa arrest zamanı tespit edilir.(3-4 dakika süresince 
serebralperfüzyon olmaması, beyinde kesin bir hasara neden olur.) 

❖ Eğer geçici protezler varsa bunlar çıkarılır. Boyun ekstansiyon pozisyonuna 
getirilir, ancak bu kesinlikle hiperekstansiyon olmamalıdır. Bunu yapmanın 
en iyi yolu işaret parmağı ve orta parmağı kullanarak çeneyi ileri doğru itip, 
aynı anda elle alnı geriye doğru bastırmaktır. Eğer bu yolla solunum yolu 
açılmazsa yolu tıkayan bir yabancı madde olabilir. Yabancı madde dışarı 
çıkarılmaya çalışılır. 

❖ Airway ağza yerleştirilir ve hastanın ağız ve burnunu içine alacak şekilde 
oksijen maskesi yerleştirilir.  

❖ Oksijeni sürekli ve düzenli bir şekilde sağlamak için hasta ritmik olarak 
ambulanır. Ambu oksijen kaynağına bağlı olmalıdır.Ambu bir oksijen tüpüne 
bağlanabilir. 

❖ Hasta sert bir yüzeye düz bir şekilde yatırılır.Eğer sert değilse hastanın altına 
sert bir tahta konulabilir yada hasta yere yatırılabilir.  

❖ Hasta EKG monitörüne bağlanır. 

❖ Defibrilasyon : Eğerventrikülerfibrilasyon yada nabızsız ventriküler taşikardi 
varsa son  vermek için defibrilasyon uygulanır.  

❖ İntravenöz Yollar: Gerekli ilaçları ve sıvıyı verebilmek için mümkün olan en 
kısa sürede uygun bir vene  uygun olarak girilir.                

❖ Bütün işlemler boyunca asepsiye dikkat edilir.  
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❖ Damardan enjekte edilen solüsyonlar ve bununla birlikte verilen ilaçlar hasta 
dosyasınadoğru şekilde  kayıt edilir.  

❖ Resusitasyon Sonrası Bakım: Kardiyak arrestten sonra tam bir 
iyileşmegörülmeyebilir.Bunedenle;solunum, dolaşım, kan basıncı ve idrar 
çıkışı değerlendirilerek hasta gözlem altında tutulmalıdır.  

❖ Solunum, dolaşım, kan basıncı ve idrar çıkışı değerlendirilerek hasta takip  
edilir.112 ile yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneye sevkedilir.  

 

 

 

 

 

BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120dir. Her türlü bilgi 
yönetimi bu sistem (otomasyon) üzerinden yürütülmekte ve çalışanlara kendi 
yetkilerini kapsayan şifre verilmektedir. 

❖ Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuar ( numune 
alma ve numune işleme), eczane,  yataklı servis hizmetleri, sicil, evrak kayıt, 
ambar, ayniyat, mutemetlik ve vezne hizmetleri otomasyon programı 
üzerinden takip edilmektedir 

❖ Hastanemiz Bilgisayar Sitemleri ve Otomasyon Sistemi Bilgi İşlem Birimi 
tarafından takip edilmekte ve hizmetin devamlılığı bu birim tarafından 
sağlanmaktadır.  Bilgisayar ve otomasyon sistemleri üzerinde oluşabilecek her 
türlü soruna müdahale bu birim tarafından yapılır. 
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ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 

ÇAMAŞIRHANE :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 
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ECZANE :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK:PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL:PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA:HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ :HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA: TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ 

YATTIĞI  SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 

 

ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU: ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİYE GİRDİĞİ BÖLÜM. 
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 
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EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN 

YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI 

BÖLÜMDÜR. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 

 

 
2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 
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3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 

BEKLEME SALONU: HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI DİNLENDİKLERİ ALANDIR. 

HASTA OFİSİ: YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YEME İÇME VE ÇAMAŞIR YIKAMA ALANIDIR. 

 

HASTA BAKIMI 

Kod Standart 
Ko
d 

Değerlendirme Ölçütü 

SHB0
1 

Hasta 
bakımına 

ilişkin 
süreçler 
ayaktan, 
yatan ve 

acil 
hastaları 

kapsayaca
k şekilde 

tanımlanm
alıdır. 

 
Rehberlik; 

 Hasta 
bakımı, 

hastaların 
hastaneye 
kabulünden 
taburculuğu

na kadar 
geçen 

süreci ve 
taburculuk 

sonrası 
izlenmesini 
de içeren 

süre içinde 
tüm sağlık 

meslek 
grupları 

tarafından 
hastaya 
sunulan 

hizmetlerin 
tamamıdır.  

SH
B0
1.0
1 

Hasta bakımına ilişkin süreçler asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır:  

o Hastanın bakım ihtiyaçlarının ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından değerlendirileceği 
o Değerlendirme sonrasında bakımın planlanması 
o Planlanan bakımın hastaya uygulanması 
o Bakımın sonuçlarının anlaşılabilmesi için hastanın izlenmesi 
o Gerektiğinde bakım planında değişiklikler yapılması 
o Bakım sürecinde hastanın güvenliğinin sağlanması 
o Hastanın bakım sürecine katılımının sağlanması  
 
(Bkz: Hasta Deneyimi Bölümü) 

SHB0
2 

Ayaktan hastaların klinik durumlarını gösteren ve hekim tarafından tespit edilen bulgular, ön tanı, tanı ve tedaviye 
yönelik plan hastane tarafından belirlenen format ve içerikte kayıt altına alınmalıdır.  
 
(Bkz: Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Bölümü) 

SHB0
3 
 

ÇEKİ
RDEK 

Yatan 
hastaların 

bakım 
ihtiyaçları 
bütüncül 

bir 
yaklaşımla 
değerlendir

ilmelidir. 

SH
B0
3.0
1 

Yatan hastaların klinik durumları ve bakım ihtiyaçları, fizik muayene ve öykü dahil, fiziksel, psikolojik 
ve sosyal faktörleri kapsayacak şekilde ilgili sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmeli ve eş 
zamanlı olarak kayıt altına alınmalıdır. 
 
(Bkz: Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Bölümü) 

SH
B0
3.0

Bölüme özgü olarak, yatan hastaları bakım sürecinin  istenmeyen sonuçlarından korumak için klinik 
risk değerlendirmeleri yapılmalıdır.  
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2 Rehberlik;  
Aşağıda, klinik risk değerlendirme uygulamalarına örnekler verilmiştir: 
o İlaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibi 
o Bası ülseri risk değerlendirmesi 
o Düşme riski değerlendirmesi 
o Ağrı şiddeti değerlendirmesi 
o Bilinç düzeyi takibi 
o Beslenme durumunun değerlendirilmesi 
o Ventilatör ilişkili pnömoni açısından hasta izlemi 
o Kateter bakımı ve takibi 
o Ekstremite nabız takibi ve ödem derecelendirmesi 
o Ağız bakımı ve takibi 

SHB0
4ÇEKİ
RDEK 

 Bakım 
ihtiyaçları 
doğrultusu
nda yatan 
hastalara 
yönelik 
bakım 
planı 

düzenlenm
elidir.Rehb
erlik;Bakım 

planı, 
hastanın 
tedavi ve 

bakım 
ihtiyaçlarını, 

bu 
ihtiyaçlara 

yönelik 
hedefleri, 

uygulamalar
ı ve 

uygulamalar
ın 

değerlendiril
mesini 
içeren 

dokümandır
.   

SH
B0
4.0
1 

Bakım planı, hastanın bakım ihtiyaçları dikkate alınarak yatışından itibaren en geç 8 saat içinde 
hazırlanmalıdır.  

SH
B0
4.0
2 

Bakım planı hastaya hizmet veren ilgili disiplinler tarafından koordineli olarak hazırlanmalı ve planın 
aynı alanda izlenebilmesi sağlanmalıdır.  

Rehberlik: 
Hastaya bakım veren ilgili disiplinlerin (hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoretapist, psikolog vb.) bakım 
planını aynı alanda izleyebilmeleri açısından elektronik ortamda hazırlanması tercih edilir. 

SH
B0
4.0
3 

Bakım planında, asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 

o Hastanın bakım ihtiyaçları 
o Bakım ihtiyaçlarına yönelik hedefler 
o Bakım ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar 
o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi                                              

SH
B0
4.0
4 

Hasta bakım planlarında uluslararası ortak terminoloji (ICD 10, NANDA, NIC, NOC vb.) 
kullanılmalıdır. 

SH
B0
4.0
5 

Hastanın bakımı sırasında meydana gelen tüm değişiklikler ve gelişmeler bakım planına eş zamanlı 
olarak yansıtılmalıdır.  

o Bakım planında yapılan tüm güncellemeler ilgili sağlık çalışanları tarafından izlenebilir olmalıdır. 

SHB0
5 

Hasta 
bakımında 
kullanılan 
kateter ve 
tüplerin 
güvenli 

kullanımını 
sağlamaya 

yönelik 
kurallar 

belirlenmel
idir. 

SH
B0
5.0
1 

Hasta bakımında kullanılan kateter ve tüplerin güvenli kullanımını sağlamaya yönelik kurallar asgari 
aşağıdaki hususları içermelidir: 

o Kateter ve tüplerin doğru kullanımı 
o Sağlık çalışanlarının belirlenen kuralar  ve hasta devri sırasında dikkat edilmesi gereken 
hususlarda bilgilendirilmesi 
o Klinik dışı personel, hastalar ve ailelerin söz konusu cihazlarla ilgili dikkat edilmesi gereken 
konular hakkında bilgilendirilmesi 

SH
B0
5.0
2 

Sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hastalara takılan yüksek riskli kateterlere (arteriyel, 
epidural, intratekal gibi) yönelik uyarıcı işaretleme yapılmalıdır. 

SHB0
6 

Ağrı 
takibinin 

yapılmasın
a yönelik 

düzenleme 
bulunmalıd

ır. 

SH
B0
6.0
1 

Ayaktan ve yatan hastalarda ağrı varlığı sorgulanmalıdır. 

o Ağrı olması durumunda VAS (visuel analog skala), numerik skala gibi ağrı değerlendirme skalaları 
ile ağrı şiddeti değerlendirilmelidir. 
o Ayaktan hastalarda ağrı şiddeti değerlendirmesi, hastanenin belirleyeceği branşlarda ya da hasta 
gruplarında yapılmalıdır. 

SH
B0
6.0
2 

Hastalarda ağrı takibi yapılmalı ve ağrı kontrolüne yönelik  tedbirler alınmalıdır. 
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SH
B0
6.0
3 

Kullanılan ağrı değerlendirme ölçüm aracının önerdiği yeniden değerlendirme sıkılığına göre takip 
yapılmalıdır. 

SH
B0
6.0
4 

Ağrı takibinde tespit edilen bulgular ve gerçekleştirilen tüm uygulamalar bakım planına kaydedilmeli 
ve izlenmelidir.                                                                                                                       

SHB0
7ÇEKİ
RDEK 

Hastaların 
tıbbi 

beslenme 
sürecine 
yönelik 

düzenleme 
bulunmalıd

ır. 

SH
B0
7.0
1 

Tıbbi beslenmeye yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar asgari aşağıdaki hususları 
içerecek şekilde tanımlanmalıdır: 

o Hekim ve diyetisyen tarafından hastanın beslenme durumu, beslenmeye yönelik risk ve 
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi 
o Tıbbi beslenme sorununun tanımlanması 
o Tıbbi beslenme tedavisi hedeflerinin saptanması 
o Tıbbi beslenme tedavisinin düzenlemesi ve izlemesi 

SH
B0
7.0
2 

Hastaların tıbbi beslenme tedavisine yönelik süreçlerin yönetimini sağlamak üzere ekip kurulmalı, 
ekibin sorumlulukları tanımlanmalıdır. 

SH
B0
7.0
3 

Hastaların beslenme riskleri değerlendirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.   

o Beslenme risk değerlendirmesi yatan hastaların tamamında, ayaktan hastalarda ise hastanenin 
belirleyeceği branşlar ya da hasta gruplarında yapılmalıdır. 

SH
B0
7.0
4 

Risk değerlendirme sonrası hastanın ihtiyacına göre belirlenen tıbbi beslenme tedavisi uygulanmalı 
ve kayıt altına alınmalıdır. 

SH
B0
7.0
5 

Hastanın taburculuk sonrası süreçte tıbbi beslenme tedavisinin sürdürülmesini sağlamaya yönelik 
düzenleme (eğitim, izlem sürecinin tanımlanması, beslenme ekipmanlarının kullanımı hakkında 
bilgilendirme vb.) yapılmalıdır. 

SHB0
8 
 

ÇEKİ
RDEK  

Hastaların 
tıbbi 

beslenme 
destek 

ihtiyacına 
yönelik 

düzenleme 
bulunmalıd

ır. 

SH
B0
8.0
1 

Risk değerlendirmesi sonucunda, tibbi beslenme destek (nütrisyonel destek) ihtiyacı tespit edilen 
hastaların bakımı ve izlemine yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır. 

SH
B0
8.0
2 

Malnütrisyon veya malnütrisyon riski tanımlanan hastalar için gerekli tıbbi beslenme desteği 
sağlanmalıdır. 

SH
B0
8.0
3 

Hastaya özel beslenme solüsyonlarının aseptik koşullarda hazırlanması sağlanmalıdır. 

SH
B0
8.0
4 

Hastaların tıbbi beslenme destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler 
hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir. 

SHB0
9 
 

ÇEKİ
RDEK 

Basınç 
yarasının 

kontrolü ve 
önlenmesi
ne yönelik 
süreçler 

tanımlanm
alıdır. 

SH
B0
9.0
1 

Basınç yarası açısından risk değerlendirmesi yapılması gereken hasta grupları belirlenmelidir. 

SH
B0
9.0
2 

Hastalar, basınç yarası riski açısından kanıta dayalı ölçekler (Braden, Norton, Waterlow vb.) ile 
değerlendirilmelidir 

SH
B0
9.0
3 

Risk düzeyine göre basınç yarasını önlemeye yönelik tedbirler alınmalı ve bakım planına 
kaydedilmelidr.  

SHB1
0 

Konsültasy
on 

süreçlerini
n etkin 
şekilde 

yürütülmes
i 

sağlanmalı
dır. 

SH
B1
0.0
1 

Konsültasyonların süreçlerine ilişkin kurallar tanımlanmalıdır. 

SH
B1
0.0
2 

Konsültasyon hizmetlerinin, hasta bakım sürecini aksatmayacak şekilde ve zamanında verilmesine 
yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

SH
B1

Konsültasyon süreçlerine ilişkin kayıtlar düzenli bir şekilde tutulmalıdır. 
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0.0
3 

SH
B1
0.0
4 

Konsültasyon süreci, hastanın sorumlu hekimi tarafından kontrol edilmeli ve konsültasyon raporuna 
göre hasta bakım süreci yeniden değerlendirilmelidir. 

SHB1
1 

Acil 
müdahale 
gerektiren 
hastalar 
için acil 

müdahale 
seti 

bulunmalıd
ır.  

SH
B1
1.0
1 

Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.  

o Acil müdahale setinde asgari aşağıdaki ekipman bulunmalıdır: 
    • Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için) 
    • Balon-valf-maske sistemi 
    • Değişik boylarda maske 
    • Oksijen hortumu ve maskeleri 
    • Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları) 
    • Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp) 
    • Kişisel koruyucu ekipman 
o Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçlar, bölümün ihtiyacı ve hasta portföyüne göre 
belirlenmelidir. 
o Hangi bölümlerde, acil müdahale seti kapsamında  defibrilatör bulundurulacağı, hastane 
tarafından belirlenmelidir.  

SH
B1
1.0
2 

Acil müdahale seti sağlık hizmeti sunum alanlarında ihtiyaç duyulduğunda sağlanabilir olmalıdır. 

SH
B1
1.0
3 

Acil müdahale seti içinde bulunan ilaç ve malzemelerin stok seviyeleri belirlenmeli ve takip 
edilmelidir.  

SH
B1
1.0
4 

İlaç ve malzemelerin miat takibi ve fiziki kontrolleri düzenli aralıklarla  yapılmalıdır.                                                                         

SHB1
2 
 

ÇEKİ
RDEK 

Cerrahi 
uygulama 
yapılacak 
hastaların 

hazırlık 
sürecine 
yönelik 

düzenleme 
bulunmalıd

ır.  

SH
B1
2.0
1 

Planlı ve acil ameliyatlar öncesi cerrahi uygulamaya yönelik yapılması gereken hazırlıklar 
tanımlanmalıdır.  

SH
B1
2.0
2 

Hasta preoperatif devrede anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve değerlendirme sonucuna 
göre anestezi yöntemi ve gerekli görülen premedikasyon planlanmalıdır. 

SH
B1
2.0
3 

Anestezi öncesi gereken açlık süresine uyumun sağlanmasına yönelik kurallar tanımlanmalı, 
hastaların planlanandan uzun süre aç kalmasını önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır. 

SH
B1
2.0
4 

Kanama açısından risk olduğu düşünülen vakalarda kan veya kan ürünlerine yönelik planlama 
yapılmalıdır. 

SH
B1
2.0
5 

Cerrahi ve anestezi uygulamaları hakkında cerrah ve anestezi uzmanı tarafından hastaya sözlü 
bilgilendirme yapılmalı ve rızası yazılı olarak alınmalıdır. 

SH
B1
2.0
6 

Hasta ve hasta yakınları cerrahi uygulama öncesi hazırlıklar ve dikkat etmesi gereken hususlar 
hakkında bilgilendirilmelidir.  

SH
B1
2.0
7 

Sağlık çalışanları tarafından hazırlıklara yönelik gerekli kontroller yapılmalıdır. 

SH
B1
2.0
8 

Ameliyat öncesi hastaya ait çıkarılabilen protezlerin ve değerli eşyaların teslimi ile ilgili süreç 
tanımlanmalıdır. 
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SH
B1
2.0
9 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü doldurulmalıdır.(Bkz: 
Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi)(Ek-4: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi) 

SH
B1
2.1
0 

Cerrahi işlem öncesinde cerrahi bölge işaretlemesi yapılmalıdır. 

o Cerrahi bölge işaretlemesi, cerrahi işlemi yapacak ekipten bir hekim tarafından hasta 
ameliyathaneye götürülmeden önce yapılmalıdır. 
o Cerrahi bölge işaretlemesi, hastane tarafından belirlenen usulde ve silinmeyecek şekilde 
yapılmalıdır. 

SHB1
3 

Cerrahi 
işlem 

sonrası 
hasta 

bakımına 
yönelik 

düzenleme 
bulunmalıd

ır.  
 

Rehberlik: 
Bu standart 

cerrahi 
işlem 

sonrasında 
hasta 

izleminin 
yapıldığı 

tüm alanları 
kapsar. 

SH
B1
3.0
1 

Hastaların cerrahi işlem sonrası ameliyat odası, uyandırma ünitesi veya yoğun bakım ünitesinden 
çıkarılmasına ilişkin kurallar belirlenmelidir. 

SH
B1
3.0
2 

Cerrahi uygulama sırasında ve sonrasında hastanın hipotermiden korunmasına yönelik gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

SH
B1
3.0
3 

Hasta postoperatif dönemde muhtemel riskler ve komplikasyonlar açısından yakından izlenmeli ve 
gerçekleştirilen izlemler kayıt altına alınmalıdır. 

SH
B1
3.0
4 

Her aşamada hasta ile ilgili kayıtlar tutulmalı ve bir sonraki aşamaya hasta ile ilgili bilgi ve kayıtların 
güvenli bir şekilde aktarılması sağlanmalıdır. 

SHB1
4 

Ameliyatha
ne dışında 

yapılan 
sedasyon 
uygulamal

arına 
yönelik 

düzenleme 
yapılmalıdı

r. 

SH
B1
4.0
1 

Ameliyathane dışında sedasyon uygulanan alanlar belirlenmelidir. 

SH
B1
4.0
2 

Ameliyathane dışında yapılacak olan sedasyon uygulamaları ve bunlara ilişkin kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SHB1
5 
 

ÇEKİ
RDEK 

 
Tanı ve 
tedavi 

amacıyla 
yapılacak 

tüm 
işlemlerde 

hasta 
kimliği 

doğrulanm
alıdır.  

SH
B1
5.0
1 

Hastanın tanı ve tedavi amacıyla hastaneye başvurduğu andan hastaneden ayrılışına kadar geçen 
tüm süreçlerde (herhangi bir test veya işlem öncesi, ilaç, kan ve kan ürünü uygulamadan önce, 
hasta transferi sırasında gibi) hasta kimliği, kimlik tanımlama yöntemleri ile doğrulanmalıdır.  

SH
B1
5.0
2 

Hasta kimliğinin doğrulanmasına ilişkin süreçler asgari aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde 
tanımlanmalıdır: 

o Yatan ve ayaktan hizmet alan hastalar için kimlik doğrulama uygulamasının nasıl  yapılacağı 
o Hangi kimlik doğrulama aracının kullanılacağı 
o Kimlik doğrulama aracının kullanımına ilişkin kurallar 
o Hasta ve ailesinin kimlik doğrulama konusunda nasıl bilgilendirileceği  

SH
B1
5.0
3 

Sağlık çalışanlarına kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda 
eğitim verilmelidir. 

SHB1
6 

Tanı ve 
tedavi 

süreçlerind
e 

kullanılmas
ı gereken 

kimlik 

SH
B1
6.0
1 

Belirlenen kimlik tanımlayıcının kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir. 

SH
B0

Yatan hastalarda kimlik tanımlayıcısı olarak bileklik ya da kol bandı kullanılmalıdır. 
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tanımlayıcıl
ar 

belirlenmel
idir.Rehber

lik; 
Kullanılacak 

kimlik 
tanımlayıcıs
ı, hastanın 
cinsiyeti, 

alerjik 
durumu, 

hastaneye 
kabul şekli 
(ayaktan, 

yatan 
hasta), 

psikiyatri 
hastası olup 
olmaması  

gibi 
durumlar 

göz önünde 
bulundurula

rak 
belirlenir. 

16.
02 

o Yatışı yapılan her hastada beyaz, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli bileklik 
kullanılmalıdır. 
o Bileklik barkotlu olmalı, üzerinde en az; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi 
(gün/ay/yıl) bilgileri yer almalıdır.  
o Bileklikler üzerinde yer alan bilgiler okunaklı olmalıdır. 
o Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi renkli bileklik kullanılmalıdır.  
• Aynı seri numaralı anne-bebek bilekliği kullanılmalıdır. 
• Annedeki beyaz bileklik bebeğin cinsiyetine göre belirlenen bileklik ile değiştirilmelidir.  
• Bebeğin bilekliğinde en az annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne 
veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır. 

SHB1
7 

Hasta 
düşmelerin

in 
önlenmesi
ne yönelik 
süreçler 

tanımlanm
alıdır.  

SH
B1
7.0
1 

Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik süreçler asgari aşağıdaki hususları içerecek şekilde 
tanımlanmalıdır:  

o Hangi hastalara ya da hasta gruplarına risk değerlendirmesi yapılacağı (Diyaliz  hastaları, ayaktan 
kemoterapi alan hastalar, düşme riskini arttıran parenteral ilaç kullanılan hastalar, acil servis 
müşahade hastaları gibi  yatışı yapılmayan hasta gruplarına da risk değerlendirmesi yapılabilir) 
o Yatan hastalar, evde sağlık hizmetleri kapsamında takip edilen hastalar  ve belirlenen hasta 
gruplarında risk düzeylerinin nasıl değerlendirileceği (risk değerlendirmesinde hangi ölçeğin 
kullanılacağı, risk düzeylerinin nasıl tanımlanacağı gibi)  
o Belirlenen risklere göre ne tür önlemler alınacağı (hasta veya hastalık bazlı önlemler, çevresel 
önlemler gibi)  
o Gerçekleşen düşme olaylarına yönelik izlem süreçleri  (gerçekleşen düşme olaylarının ne zaman, 
nasıl ve kime bildirileceği, sonuçların nasıl değerlendirileceği gibi) 
o Hasta transferi sırasında ne tür önlemler alınacağı 

SHB1
8ÇEKİ
RDEK 

Hastaların 
düşme risk 
düzeyinin 
belirlenme

sine 
yönelik 

risk 
değerlendir

mesi 
yapılmalıdı

r.  

SH
B1
8.0
1 

Yatan hastalar ve kurum tarafından belirlenen ayaktan hasta gruplarında düşme riski değerlendirme 
ölçeği kullanılmalıdır. 

Rehberlik; 
İtaki Düşme Riski Ölçeği, Harizmi Düşme Riski Ölçeği (çocuk hastalar için) Morse, Hendrich II, gibi 
ulusal ve uluslar arasıskorlama ölçekleri bu ölçeklere örnek olarak verilebilir. 
(Ek: İtaki ve Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Ölçekleri) 

SH
B1
8.0
2 

Risk değerlendirmesi; hastanın hizmet alacağı bölüme kabulünü takiben ilgili bölüm hemşiresi veya 
ilgili hekim tarafından yapılmalıdır.  

o Hastanın ilk düşme riski değerlendirmesinde risk değerlendirme aralıkları belirlenmelidir. 
o Hastanın risk düzeyindeki değişikliklere göre risk değerlendirme aralığı gözden geçirilmelidir. 
o Risk değerlendirmesi, hastanın bölümler arası transferi, postoperatif dönem, hastanın durumunda 
meydana gelecek bir değişiklik olması  ve bir düşme olayı gerçekleşmesi halinde tekrarlanmalıdır. 

SHB1
9 
 

ÇEKİ

Hasta 
düşmelerin

in 
önlenmesi

SH
B1
9.0
1 

Hasta düşmelerini önlemek üzere belirlenen risklere  göre hasta, bölüm ve hastane bazında 
önlemler alınmalıdır. 



24 
 

RDEK ne yönelik 
tedbirler 

alınmalıdır. 

SH
B1
9.0
2 

Düşme riski yüksek olan hastalar, dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalıdır. 
(Ek: Tanımlayıcı Figürler) 

SH
B1
9.0
3 

Düşme risk düzeyinin yüksek olduğu durumlarda hasta ve hasta yakını düşme riski ile düşmenin 
önlenmesine yönelik tedbirler hakkında bilgilendirilmelidir. 

SH
B1
9.0
4 

Gerçekleşen düşme olaylarına yönelik istenmeyen olay bildirim  sistemine bildirim yapılmalıdır. 

SH
B1
9.0
5 

Gerçekleşen düşme olayları izlenmeli ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 

SHB2
0 

Kendine ve 
başkaların

a zarar 
verme riski 

olan 
hastalara 
yönelik 

düzenleme 
bulunmalıd

ır. 

SH
B2
0.0
1 

Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan yatan hastalar belirlenmeli ve ilgili çalışanlar durum 
hakkında bilgilendirilmelidir. 

SH
B2
0.0
2 

Kendine ve başkalarına zarar verme riski olan yatan hastalar için gerekli önlemler alınmalıdır. 

SH
B2
0.0
3 

İlaçla kısıtlama ile ilgili asgari kurallar tanımlanmalıdır. 

SH
B2
0.0
4 

Fiziksel kısıtlama aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 

o Fiziksel kısıtlama kararı hekim tarafından verilmelidir.  
o Fiziksel kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı, planda; 
• Uygulamanın başladığı tarih ve saat,  
• Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği, 
• Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.  
o Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.  

SHB2
1 

Hastaların 
sağlık 

çalışanları 
arasında  

güvenli bir 
şekilde 

devredilme
si 

sağlanmalı
dır.   

SH
B2
1.0
1 

Hastaların güvenli bir şekilde devredilmesine ilişkin kurallar tanımlanmalıdır. 

SH
B2
1.0
2 

Meslek gruplarının (hekim-hekim, hemşire-hemşire gibi) hastayı devrederken aktarmaları gereken 
hasta bilgilerinin minimum içeriği hastane tarafından belirlenmelidir. 

SHB2
2 
 

ÇEKİ
RDEK 

Hastanın 
güvenli 
transferi 

sağlanmalı
dır. 

SH
B2
2.0
1 

Hastaların güvenli transferine yönelik asgari aşağıdaki hususlar tanımlanmalıdır: 

o Hastaların bölümlere transferi 
o Hastaların hastane dışına transferi  
o Yatan hasta ve acil servis hastalarının transferi 
o Özellikli hastaların (yenidoğan, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz ve psikiyatri hastaları gibi) 
transferi 
o Hastaların transferinde dikkat edilecek hususlar 
o Transferde kullanılacak araçların uygunluğu ve kullanımı 
o Transferde yer alacak çalışanın tanımlanması  

SH
B2
2.0
2 

Transfer için uygun ekipman (sedye, tekerlekli sandalye, transport küvöz, yenidoğan arabası gibi) 
bulunmalı ve kullanılmalıdır.  

o Kullanılan ekipmanın kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır. 

SH
B2
2.0
3 

Hastanın transferi bir sağlık çalışanı eşliğinde gerçekleştirilmelidir. 

SH
B2
2.0
4 

Transfer sırasında hastaya ait gerekli kişisel bilgiler ile bakım sürecine ilişkin bilgiler ilgili sağlık 
çalışanları tarafından doğru ve tam olarak iletilmelidir. 
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SH
B2
2.0
5 

İlgili çalışanlara hastaların güvenli transferine yönelik eğitim verilmelidir. 

SHB2
3 

Palyatif 
bakım 

hizmetlerin
in 

planlanma
sı, 

koordinasy
onu ve 

gerçekleşti
rilmesine 
yönelik 

düzenleme 
yapılmalıdı

r. 
Rehberlik: 
Bu standart 

palyatif 
bakım 
kliniği 

dışındaki 
palyatif 
bakım 

gerektiren 
hastalara 
yönelik 
hizmet 

süreçlerini 
kapsar. 

SH
B2
3.0
1 

Palyatif bakım gerektiren hasta grupları tanımlanmalıdır. 

SH
B2
3.0
2 

Palyatif bakım hizmetlerine yönelik süreçler tanımlanmalıdır.   

o Palyatif bakım gerektiren hastanın yatışı süresince gerekli bakım hizmetini alması sağlanmalıdır. 

SH
B2
3.0
3 

Palyatif bakım gerektiren hastaların, palyatif bakım hizmeti almasına yönelik gerekli planlama, 
koordinasyon ve yönlendirme yapılmalıdır. 

SHB2
4 

Hastane çalışanları, hasta ve hasta yakını ile etkili iletişim kurmalıdır. 
 
Rehberlik: 
Çalışanlar, hasta ve hasta yakınına kendini tanıtır, olumlu bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla, uygun ses tonu, uygun 
beden dili, mesleki terimlerden uzak uygun sözcük seçimi ile anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterir.   

SHB2
5 

Yatan 
hastanın 

ve 
yakınının 
bölüme 
uyumu 

sağlanmalı
dır. 

SH
B2
5.0
1 

Hasta ve yakını, hastanın bölüme kabulünde, bölüme ilişkin asgari aşağıdaki hususlar açısından 
bilgilendirilmelidir. 

o Hasta yatağı ve eşyaların kullanımı  
o Kahvaltı, yemek ve ara öğün saatleri 
o Hasta ve yakınının uyması gereken kurallar 
o Hasta hakları ve sorumlulukları 
o Ziyaret saatleri ve kuralları 
o Hekim vizitleri 
o Hemşire çağrı sistemi kullanımı 
o Bölüm çalışanlarına erişim 
o Tuvalet-banyo kullanımı 
o Acil çıkışlar ve acil durumda yapılacaklar 

o Hasta kabul kriterleri ve yanık vakasının özelliğine göre hasta bakım süreçlerinin tanımlanması 
o Hastaların psikososyal rehabilitasyonu 
o Hasta sevk, nakil ve taburculuk süreçleri 
o Yanık tedavi hizmetlerinin kesintisiz sağlanması 

SH
B2
6.0
2 

Yanık tedavi biriminin rolü kapsamında uygun fiziki şartlar sağlanmalı, gerekli personel, cihaz ve 
donanım bulundurulmalıdır. 
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