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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 Başhekim yardımcısından alınır.Yıllık izinler 
Başhekimliğin izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta önce 
yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç 
yönergeyeuygunşekildegiyinilmesi gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

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

❖ Hastanemizin   Tel :03624400037 Fax:03624405420 

❖ Web :samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavikod (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. 

❖ Hastanemizinbilgi işlem sorumlusunun numarası 1120dir.Her 
türlü bilgi yönetimi bu sistem(otomasyon) üzerinden 
yürütülmekte ve çalışanlara kendi yetkilerini kapsayan şifre 
verilmektedir. 
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❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları  Çalışan Güvenliği 
,aşılamalarise Enfeksiyon Kontrol komitesi tarafından takip 
edilmektedir. 

 

BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI  

Hastanemizde çalışan psikolog başhekim yardımcısına bağlı olarak 
çalışır. Psikolog poliklinikte  görev yapmaktadır.Ayrıca yatan hasta ve 
yakınlarında danışmanlık yapmaktadır. 

BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

Psikolog  giriş poliklinik katında ve yataklı servislerde çalışmaktadır. 
Yataklı servisler zemin katta,1. kat ,2.kat,3. katta mevcut olup 
psikolog bu kattaki hastalara da danışmanlık yapmaktadır. 

BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

1. PANOLARA ASILACAK DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ 

2. HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA  

3.   GÜVENLİK RAPORLAMA FORMU 

4.BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU 

EKİPMAN LİSTESİ 

5.BÖLÜM ATIK LİSTESİ 

6.BAKIM-ONARIM BİLDİRİM 

7.EĞİTİM TALEP FORMU 

8.DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU 
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BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ 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. Gerçekleşen 
olaylar telefonla (1111) beyaz kod başlatılır.Güvenlik görevlisi olay 
yerine intikal eder ,olaya müdahale eder. Olay yerinde aynı 
telefondan 1111 aranıp güvenlik görevlisi beyaz kodu sonlandırır. 

 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde 
solunum veya kardiakarrest durumundaki bir hastanın    güvenli bir 
şekilde resusitasyonunu   (yeniden canlandırma) sağlamak,   
resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin kurallarını 
tanımlamak   ve kardiyopulponerarrest ile karşılaşan hasta, hasta 
yakınları ve  personel için gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi 
üyelerini tanımlamaktadır.  

Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların 
durmasıdır. 

❖ Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  
2222 aranıp mavi kod başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür 
,olay yerine intikal ederek vakaya müdahale eder. Her vakaya 
Güvenlik Görevlisi de gelerek mavi kod verilen telefondan 2222 
aranıp mavi kodu sonlandırır. 

 

 

 

 

Kardiyak Arrest  : Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 
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                                 PEMBE KOD(3333) 

❖ Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir 
bebeğin yada çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 
nolu telefon aranıp 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 

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

 

PSİKOLOG   GÖREV, SORUMLULUK ve YETKİLERİ 

GÖREV TANIMI:  

       Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi 
bünyesinde; kalite politikası doğrultusunda, hasta hasta yakınları 
ve çalışanlara psikolojik destek sağlamaktan sorumludur. 

SORUMLULUK ve YETKİ: 

1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 128’de 
kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak. 

2. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak. 
3. Tabip ile koordine ve işbirliği içerisinde çalışarak hastalığın 

tedavisine iştirak etmek. 
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4. Hasta ile ve lüzûm görüldüğünde yakınları ile görüşme yapmak. 
5. Hastaların günlük yaşantılarını takip etmek ve bulguları ilgili tabibe 

bildirmek. 
6. Yatarak ve ayakta tedavi gören hastaların muayene ve 

kontrollerine iştirak etmek. 
7. Tabibin teşhis koymasına yardımcı olmak amacıyla, zeka, kişilik gibi 

lüzumlu olan testler ile mülakat, psikoanalitik gibi mesleki usûl ve 
teknikleri uygulamak, Teşhis ve tedavide hastanın tabip ile işbirliği 
kurmasına yardımcı olmak. 

8. Uygulanan mesleki usûl ve teknikler ile testlerin yorumunu 
yapmak. 

9. Tabip tarafından; yapılacak değerlendirmeler ışığında lâzım gelen 
tedavi ve teknikleri tespit ederek tedaviyi hasta ile işbirliği 
içerisinde ve meslek etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirmek. 

10. Psikolojik yardım, psikolojik danışmanlık, psikolojik rehberlik, 
şahsî ve grup psikoterapisi hizmetleri vermek, psikoteknik 
değerlendirmelerde bulunmak. 

11. Hastane personeline ihtiyacı olan eğitimi ve psikolojik yardımı 
vermek. 

12. Hasta personel ilişkileri konusunda gerekli koordinasyonu 
sağlamak. 

13. Görevin, mesleğin ve hizmetin gerektirdiği veya mevzuatın 
öngördüğü form veya rapor doldurmak, yazışma yapmak, kayıt 
tutmak ve istatistiki bilgi toplamak gibi diğer çalışmaları yapmak. 

14. Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
15. Hizmet kalitesi ve verimliliğin artırılması için yönetime 

önerilerde bulunmak. 
16. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını 

sağlamak. 
17. Düzeltici faaliyet gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde 

bulunmak. 
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BÖLÜMÜN FAALİYET VE İŞLEYİŞİ 

Hastanemizde çalışan psikolog günün belli saatlerinde yatan hastalara  
sigara bırakma ve psikolojik destek için eğitim yapar.Ayrıca destek 
programı için hastalara randevu vererek  polikilinik  ortamında 
seanslara çağırır.Hastanemize yatan tüm hastalar psikolog ile 
görüşme imkanını bulur.Psikolog  gerekli görüşmeleri yapar ve 
poliklinik hizmeti vermek şartıyla hasta bakar.Hastalar poliklinikte  
psikologtan hizmet almak için hasta kayıttan giriş yaptırır ve randevu 
saati alır.Sırası gelen hasta poliklinikte psikologla görüşür. 

Ayrıca psikoloğumuz;  yıllık eğitim programı içerisinde kendisiyle ilgili 
olan eğitimleri yapar bunun yanında eğitim birimiyle koordineli olarak 
çalışarak dönem içinde personelden gelen eğitim taleplerini  planlayıp 
eğitimi  gerçekleştirir. 

 

 

BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120 dir. 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 



8 
 

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 
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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 
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HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

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

BÖLÜMDÜR. 

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

BÖLÜMDÜR. 

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

Kod Standart Kod 
Değerlendirme 

Ölçütü 
Puan 

SPS01 

Psikiyatri hizmet 
süreçleri ve bu 

süreçlere 
yönelik kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SPS01.01 

Psikiyatri hizmetleri ile 
ilgili süreçler ve 
süreçlerin işleyişine 
yönelik doküman 
asgari aşağıdaki 
bilgileri içermelidir: 

  

o Akut ve kronik hasta 
kabul kriterleri 
o Tedavi ve aktivite 
planları ile ilgili işleyiş 
o Hastanın 
klinik/servise her 
girişinde, kendisine 
ve/veya çevresine 
zarar verebileceği 
nesneler yönünden 
kontrolü 
o Kısıtlama uygulama 
kuralları 
o Akut eksite hastalar 
ve tıbbi sorunlu 
hastalarla ilgili tedavi 
yaklaşımları 
o Elektrokonvulsif 
Tedavi (EKT) kuralları 
o Hasta ve 
yakınlarının 
bilgilendirilmesi 
o Hasta ve 
yakınlarının rızasını 
almayı gerektirecek 
durumlar ve rıza alma 
süreci 
o Tedavi edici ortam 
koşulları 
o Tanı ve tedavi için 
gerekli görülen 
konsültasyon 
hizmetlerinin nasıl  
verileceği 
o Hasta ve hasta 
yakınlarına verilecek 
eğitimler 
o Hastaların telefonla 
görüşme şekli, 
zamanı ve süresi 
o Taburculuk işlemleri 
ve taburculuk sonrası 
takip süreci 
o Adli konular ile ilgili 
süreçler 
o Hastaların Toplum 
Ruh Sağlığı 
Merkezleri, AMATEM 
gibi hizmet birimlerine 
yönlendirilmesine 
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ilişkin süreçler  

SPS02 

Psikiyatri 
kliniklerine 

yönelik fiziki 
düzenleme 

bulunmalıdır.  

SPS02.01 

Psikiyatri hizmetlerine 
yönelik fiziksel 
alanlar, hizmet 
sunumu ile ilgili 
gereklilikler 
çerçevesinde 
tanımlanmalıdır. 

  

Psikiyatri hizmetlerine 
yönelik asgari 
aşağıda belirtilen 
fiziksel alanlar 
bulunmalıdır: 
o Rehabilitasyon 
alanları 
o Sigara içen hastalar 
için sigara içme alanı  
o Ziyaret için ayrılmış 
bir alan 
o Hastaların açık 
havadan 
faydalanabilecekleri 
alan 

SPS02.02 

Hastaların 
kullanabileceği 
lavabo, banyo ve 
tuvalet bulunmalıdır. 

SPS02.03 

Hasta odalarındaki 
hasta sayısı, 
hastaların bakım 
ihtiyaçları, kendilerine 
ve başkalarına zarar 
verme risk düzeyleri 
dikkate alınarak 
belirlenmelidir. 

SPS02.04 

Odada kişisel 
kullanım için dolap, 
etajer gibi ekipman 
bulunmalıdır. 

SPS02.05 

Hasta gruplarına 
tahsis edilen odaların 
tefrişat ve renkleri ilgili 
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hastaların tanıları ile 
uyumlu olmalıdır. 

SPS02.06 

Hasta odalarında gün 
ışığı ve taze hava 
sağlanabilmelidir.  

SPS03 

Hastaların 
kullandığı 

bahçede fiziki 
düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

SPS03.01 

Hastaların 
rehabilitasyon 
sürecine katkı 
sağlamak amacıyla, 
bahçede, asgari 
yürüyüş, oturma  ve 
spor alanları 
bulunmalıdır. 

  
SPS03.02 

Hastaların kullandığı 
bahçede hasta 
güvenliğini sağlamaya 
yönelik düzenleme 
yapılmalıdır. 

SPS03.03 

Bahçe güvenliği 
sorumluları 
belirlenmeli ve gün 
içinde düzenli 
aralıklarla kontrol 
edilmelidir. 

SPS04ÇEKİRDEK 

Hastaların 
güvenliğini 
sağlamaya 

yönelik fiziki 
düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

SPS04.01 

Klinikte fiziki açıdan 
hasta güvenliğine 
yönelik kaçma, intihar, 
saldırganlık gibi riskler 
değerlendirilmeli ve 
risklere yönelik 
önlemler alınmalıdır. 

  

o Tavan tek parça 
olmalıdır. 
o Tavana monte 
teçhizat emniyetli 
veya gizli olmalıdır. 
o Pencereler yarı 
açılır ya da açılmaz 
olmalıdır. 
o Hasta odalarındaki 
eşyalar sabitlenmiş 
olmalıdır. 
o Odada bulunan 
malzemeler, hasta 
güvenliğini 
sağlayacak özellikte 
olmalıdır. 
o Yangın tüpleri, EKG 
cihazları, defibrilatör, 
serum askısı vb. 
mobil cihazlara 
yönelik güvenlik 
önlemleri (sabitleme 
gibi) yöntemlerle 
alınmalıdır. 
o Sıhhi tesisat açıkta 
olmamalıdır. 

SPS04.02 
Hastalar, ilgili sağlık 
çalışanlarının sürekli 
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gözetimi altında 
olmalıdır. 

SPS04.03 

İlaçların bulunduğu 
odalara giriş kontrollü 
olmalıdır. 

SPS04.04 

Kliniğe giriş-çıkışlar 
ve hastaların ortak 
kullanım alanları 
kamera ile 
izlenmelidir.  

SPS05 

Hasta yatışı ve 
taburculuk 
süreçlerine 

yönelik 
düzenleme 

bulunmalıdır.   

SPS05.01 

Hastanede istemli ve 
istem dışı (zorunlu) 
yatış ve taburculuk 
süreçlerine ilişkin 
kurallar  
tanımlanmalıdır. 

  

SPS05.02 

Hasta yatış kararına 
ilişkin onay 
bulunmalıdır. 

Rehberlik: 
* 18 yaş üstü 
hastanın kendisinden 
rıza alınır. 
* 18 yaş altı veya vasi 
tayin edilen 
hastalarda vasi rızası 
alınır. 
o İstem dışı (zorunlu) 
yatışlarda; 
*  Yatış kararı hastayı 
gören hekim 
tarafından verilir,  
sağlık kurulu 
tarafından onaylanır 
ve karar mahkemeye 
sevk edilir. 
*  İstem dışı yatışlar 
ilgili mahkeme kararı 
ile onaylanır. 

SPS05.03 

İstem dışı yatış kararı 
verilen hastaların 
taburculuk kararına 
ilişkin onay 
bulunmalıdır. 

Rehberlik; 
o İstem dışı 
yatışlarda; 
* Taburculuk kararı 
hastayı gören hekim 
tarafından verilir ve 
taburculuk kararı ilgili 
mahkemeye bildirilir, 
mahkeme kararı ile 
onaylandıktan sonra 
taburculuk işlemi 
gerçekleştirilir. 

SPS05.04 

18 yaş altı hastaların 
yatışı çocuk ve/veya 
ergen kliniğine 
yapılmalıdır. 
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o Zorunlu hallerde 18 
yaş altı hastalar 
yetişkin kliniğine 
yatırılacaksa uygun 
düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

SPS05.05 

Hastaların taburculuk 
sonrası sosyal 
yaşama devamı 
yönünden planlama 
yapılmalıdır.  

SPS06 

Hastanın öz 
bakımının 
yapılması 

sağlanmalıdır.  

SPS06.01 

Hastaların kılık 
kıyafetlerinin temiz 
olması sağlanmalıdır.  

  

SPS06.02 

Hastaların saç bakımı 
ve traşlarının 
yapılması 
sağlanmalıdır. 

SPS06.03 

Hastaların yeme, 
içme, banyo ve 
tuvalet ihtiyaçlarının 
karşılanması 
sağlanmalıdır. 

SPS06.04 

Hastaların öğün dışı 
yeme içme ihtiyaçları 
için gerekli 
düzenlemeler 
olmalıdır. 

SPS07ÇEKİRDEK 

Hastalara 
yönelik 

rehabilitasyon 
faaliyetleri 

düzenlenmelidir.  

SPS07.01 

Yatan hastalara 
yönelik, hastaların 
psikososyal gelişimleri 
için oluşturulmuş bir 
rehabilitasyon 
programı 
bulunmalıdır. 

  

Rehabilitasyon 
programı kapsamında 
asgari aşağıdaki 
faaliyetler 
gerçekleştirilmelidir: 
o Günaydın ve/veya 
sorun toplantıları 
o Resim, elişi,  
satranç, tavla, masa 
tenisi gibi faaliyetler 
o Fiziksel egzersiz 
grupları 

SPS07.02 

Hasta ve yakınları, 
rehabilitasyon 
faaliyetleri konusunda 
bilgilendirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. 
Bilgilendirme kayıt 
altına alınmalıdır. 

SPS07.03 

Gerçekleştirilen 
rehabilitasyon 
faaliyetleri kayıt altına 
alınmalıdır. 

SPS08 Yakın gözlem SPS08.01 Yakın gözlem   
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gerektiren 
hastalara 
yönelik 

düzenleme 
yapılmalıdır.  

gerektiren  hastalar ve 
durumlar 
tanımlanmalıdır. 

SPS08.02 

Yakın gözlem 
gerektiren hastalar bir 
plan dahilinde 
gözlemlenmelidir.  

Plan asgari aşağıdaki 
bilgileri içermelidir: 
O Ne şekilde gözlem 
yapılacağı  
O Gözlemin ne 
zaman başlayıp ne 
zaman biteceği 

SPS08.03 

Hastaların gözlemine 
ilişkin bilgiler kayıt 
altına alınmalıdır. 

SPS08.04 
Gözlem sonuçları 
değerlendirilmelidir. 

SPS09 

Hasta ve 
yakınlarına, 

sorumlulukları 
ve bakım süreci 
hakkında gerekli 

eğitimler 
verilmelidir. 

SPS09.01 

Hastalar ve hasta 
yakınlarının uyması 
gereken kurallar ve 
sorumlulukları 
belirlenmelidir. 

  

o Hasta ve hasta 
yakınları uyması 
gereken kurallar ve 
sorumlulukları 
hakkında 
bilgilendirilmeli ve 
kayıt altına 
alınmalıdır. 

SPS09.02 

Hasta ve yakınlarına 
asgari aşağıdaki 
konuları içerecek 
şekilde eğitim 
verilmelidir: 

o Psikoeğitim 
o Hastalık ve süreci 
o Günlük yaşama dair 
öz bakım gibi detaylar 
o İlaçlar hakkında 
bilgilendirme 
o Rehabilitasyonun 
önemi ve gerekliliği  

SPS10 
 

ÇEKİRDEK 

Elektrokonvulsif 
Tedavi (EKT) ile 
ilgili düzenleme 

yapılmalıdır.  

SPS10.01 
EKT endikasyonları 
belirlenmelidir. 

  

SPS10.02 

İşlem öncesi hastanın 
hazırlığına ilişkin 
kurallar 
belirlenmelidir. 

SPS10.03 

Hastaya hangi 
nedenle EKT yapıldığı 
kayıt altına 
alınmalıdır. 

SPS10.04 

EKT ünitesi, ortak 
kullanım alanlarından 
ayrı bir alanda ve 
sorumlular dışındaki 
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kişilerin göremeyeceği 
şekilde 
düzenlenmelidir. 

o Ünite içinde hazırlık 
odası, uygulama 
odası, derlenme 
odası bulunmalıdır. 
o Havalandırma ve 
ışıklandırma 
sağlanmalıdır.  
o Hasta 
mahremiyetine uygun 
düzenleme 
yapılmalıdır.  

SPS10.05 

EKT ünitesinde 
bulunması gereken 
tıbbi cihaz ve 
malzemeler asgari 
aşağıdaki maddeleri 
kapsayacak şekilde 
belirlenmelidir:  

* Elektrokonvülsif 
tedavi cihazı* 
Anestezi cihazı* 
Cerrahi aspiratör* 
Defibrilatör* Monitör 
(EKG ve oksijen 
satürasyon özellikli)* 
Laringoskop seti* 
Entübasyon tüpleri* 
Airwayler* Ambu* 
Aspirasyon sondaları* 
Lüzumlu acil ilaçlar 

SPS10.06 

Genel anestezi alacak 
hastalarda açlık 
süresi takip 
edilmelidir. 

SPS10.07 

Hasta, işleme 
alınmadan önce, 
üzerinde işlem 
sırasında risk 
oluşturalabilecek 
materyal bulunma 
durumu açısından 
kontrol edilmelidir. 

SPS10.08 

Hasta ve ailesi EKT 
uygulaması ve 
amaçları hakkında 
bilgilendirilmelidir. 

SPS10.09 

Hastanın EKT sonrası 
izlemi yapılmalı ve 
komplikasyonlar 
açısından takip 
edilmelidir.  

SPS10.10 

EKT uygulamasında 
alınması gereken 
önlemler 
belirlenmelidir. 

SPS11 Adli vakalar ve SPS11.01 Adli vakalar ve   
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mahkum 
klinikleri için 
düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

mahkum hastalara 
ilişkin farklılık arz 
eden süreçler 
tanımlanmalıdır.  

SPS11.02 

Adli vakalar ve 
mahkumlara yönelik 
süreçlerde güvenlik 
ve mahremiyete ilişkin 
uyulması gereken 
kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SPS11.03 

Adli vakalar ve 
mahkumların bakım 
süreçleri belirlenen 
kurallar çerçevesinde 
uygulanmalı ve kayıt 
altına alınmalıdır. 

SPS12 

Öngörülemez 
durumlar için 

hazırlanmış bir 
eylem planı 
olmalıdır. 

SPS12.01 

İntihar girişimi, 
sonuçlanmış intihar, 
eksite veya ajite hasta 
olması gibi 
öngörülemez 
durumlarda nasıl bir 
yol izleneceği 
belirlenmeli ve tüm 
çalışanlar tarafından 
bilinmelidir.  

  

SPS13ÇEKİRDEK 

Hastaların 
taburculuk 

sonrası sosyal 
hayata 

uyumlarının 
sağlanmasına 

yönelik 
çalışmalar 

yapılmalıdır. 

SPS13.01 

Taburculuk sonrası 
sürece yönelik 
hususlar ile ilgili hasta 
ve yakını asgari 
aşağıdaki konularda 
bilgilendirilmelidir: 

  

o Hastanın takip ve 
kontrol periyotları 
o İlaçların kullanımı 
o Hastanın sosyal 
hayata katılımını 
teşvik etmeye yönelik 
rehabilite edici 
faaliyetler 

SPS13.02 

Taburculuk sonrası 
takip edilmesi 
gereken hastalar 
Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezine (TRSM) 
bildirilmelidir. 

o Bildirimler, 
hastaların ikamet 
adreslerine göre, ilgili 
TRSM'ye yapılmalıdır. 
o Hastanenin kendi 
bünyesindeki TRSM 
bölgesinde ikamet 
eden hastaların ise, 
taburcu edilmeden 
merkezle 
irtibatlandırılmaları 
sağlanmalıdır. 
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SPS13.03 

Hasta ve hasta 
yakınları, taburculuk 
öncesi, ilgili sağlık 
çalışanları tarafından 
birebir görüşme 
yöntemi ile 
bilgilendirilmelidir. 

SPS14 

Psikiyatri hizmet 
sunum 

sürecinde görev 
alan çalışanlar, 
iş güvenliğini 

sağlamaya 
yönelik 

eğitilmelidir. 

SPS14.01 

Psikiyatri hizmet 
sunum sürecinde 
görev alan tüm 
çalışanlara yönelik 
eğitim programı 
asgari aşağıdaki 
konuları kapsayacak 
şekilde 
düzenlenmelidir: 

  
o Psikiyatri hastaları 
ile baş etme 
o İletişim  
o Kriz yönetimi 
o Ekip çalışması ve 
uyumu  

SPS14.02 

Psikologlar tarafından 
çalışanlara yönelik 
paylaşım grup 
toplantıları 
düzenlenmelidir.   

SPS15 
 

ÇEKİRDEK 

 Kısıtlama kararı 
alınan hastalara 

yönelik 
düzenleme 

yapılmalıdır. 

SPS15.01 

Hastaların 
kısıtlanmasına yönelik 
süreç asgari 
aşağıdaki hususları 
kapsayacak şekilde 
tanımlanmalıdır: 

  

o Hangi durumlarda 
kısıtlama yapılacağı 
o Hasta ve 
yakınlarının kısıtlama 
konusunda 
bilgilendirilmesi  
o Acil durumlarda 
(hangi durumlar 
olduğu belirtilmeli) 
kısıtlama sürecinin 
yönetimi 
o Kısıtlamada 
kullanılacak 
malzemelerin 
tanımlanması 
o Kısıtlama kararının 
kimin ya da kimlerin 
verebileceği 
o Kısıtlama türüne 
nasıl karar verileceği 
o Kısıtlamada 
uygulamanın 
başladığı ve 
sonlandırıldığı 
zamanın belirtilmesi 
o Kısıtlama süresinin 
nasıl belirleneceği 
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o Hekim orderında 
belirtilmesi 
o Kısıtlamanın 
devamlılığı, uzun 
süreli kısıtlamalarda 
uygulanacaklar 
(gevşetme, 
mobilizasyon gibi) 
o Kısıtlama sırasında 
gözlemin nasıl 
yapılacağı ve 
sıklığının ne olacağı 
gibi. 

SPS15.02 

Hastanın davranışları, 
bilinç düzeyi, 
hareketsizlik 
nedeniyle 
oluşabilecek 
pnömoni, idrar 
retansiyonu, 
konstipasyon, dolaşım 
bozukluğu gibi 
durumlar izlenmeli ve 
kayıt altına 
alınmalıdır. 

 

 

 

 

 


