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1. AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine alınan her hastanın tedavi ve bakımlarının en iyi düzeyde 

yapılmasını sağlamak. 

 

2. KAPSAM: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesinin Plastik Cerrahi Kliniğinin çalışanlarını ve bu klinikten hizmet alan hasta ve 

hasta yakınlarını kapsar. 

 

3.SORUMLULAR :  

 Sorumlu Öğretim Üyeleri 

 Klinik Asistan doktorları 

 Klinik Sorumlu Hemşiresi 

 Klinik Hemşireleri 

 Servis Sekreteri 

 Hizmetli ve diğer yardımcı personeller 

 

4. FAALİYET AKIŞI: 

4.1 Hasta yatışı öncesi yapılması gerekenler: 

 Hekim tarafından kliniğe yatışına onay verilen hastanın yatış işlemleri klinik sekreter’i 

tarafından HBYS üzerinden yapılır. 

 Hasta odası Oksijen ve vakum sistemi kontrol edilir. 

 Hasta odası Hasta yatağı ekipmanları çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilir. 

 Hasta odasının temizliği kontrol edilir. 

 Hasta odası Yatak çarşaf,yastık ve nevresim takımları değişimi sağlanır. 

 Hasta odası TV,TV kumandası,Buzdolabı,dolap ve etajer kontrolü yapılır. 

 Hasta odası Hemşire çağrı butonu çalışıp çalışmadığı kontrol edilir 

 Hasta odası Hasta mahremiyet perdesi kontrol edilir. 

 Hasta odası Hasta kişisel kullanım alanı musluk, aydınlatma ve temizliği kontrol 

edilir.  Yapılan kontrollerde aksaklık var ise ilgili teknik birime haber verilerek 

düzeltilir. 

 Hasta odası sürekli kullanıma hazır halde tutulur. 

 

 5. Hasta Odası ayarlanması:  

 Kliniğe yatışı yapılan hasta servis hemşiresi tarafından karşılanır. 

 Düşme riski açısından yüksek risk taşıyor ise hasta hemşire desk/oda’sına en yakın 

odaya alınır. 

 Uygun oda hastaya tahsis edilir. 

 Hasta odası hemşire tarafından hasta/hasta Yakını’na kullanacağı Tıbbi cihaz ve 

ekipmanlar tanıtılır. 

 

6. Hasta Kabulü : 

 6.1 Günü birlik hasta yatışı:  

 Yatışına karar verilen hasta yatıran doktorun imzasını taşıyan hasta yatış formuyla 

kliniğe gelir; Kat sekreteri/hemşire tarafından yatışı kabul edilir.Otomasyon 

sisteminden de yatış kabulü yapılarak hasta girişi yapılır. 
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 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim 

tarafından bilgilendirilir. 

 Yatışı yapılan hasta hemşire tarafından hasta ön değerlendirme formu doldurularak 

hastanın fiziki sosyal,mental durumu,düşme riski ve bakım gereksinimleri 

değerlendirilir. Hasta sahipleri hastane ve servis kuralları hakkında bilgilendirildikten 

sonra, hasta için pijama, terlik, havlu vb. ihtiyaçları istenir. 

 Servise yatışı yapılan hastaya hasta kimlik doğrulama kol bandı uygulaması; hasta 

kimlik bilgileri tanımlama ve doğrulama talimatına göre yapılır. 

 Hastanın yanında getirdiği ilaç varsa, bu doktoru tarafından kontrol edilir.Yatışı 

süresincede kullanması gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar servis hemşiresi 

tarafından hasta ön değerlendirme formunda kayıt altına alınır.Hekim tarafından order 

edildikten sonra uygulanır.  

 Hekim hastaya gerekli gördüğü tetkikleri sözel ve yazılı olarak da orderda belirterek 

hemşirenin tetkikleri yaptırmasını ister. Tetkikler yapıldıktan sonra doktor tarafından 

değerlendirilir. 

 Gerekli tetkikler bilgisayardan HBYS üzerinden istenerek kurum içinde yapılması 

sağlanır. Tetkik sonuçları doktor tarafından değerlendirilir.  Hastaya uygulanması 

gereken ilaçlar ilgili hekim tarafından order edilir. Tedavi planı hekim tarafından 

yazılır, kaşelenir ve imzalanır. Tedavi planı, İlacın tam adını, uygulama zamanını ve 

dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir. 

 İlaç uygulaması sözel olarak alınması halinde istemi alan kişi tarafından yazılır,yazılı 

işlem tekrar okunur,Gerektiği durumlarda ilacın adı kodlanarak tekrar edilir,istemi 

veren kişi onaylar,Sözel istem hasta taburcu edilmeden önce mutlaka tedavi planına 

yazdırılır. 

 İlaç uygulamalarında ilaçların güvenli uygulanması konusunda dikkatli davranılır. 

Hastaya verilen ilaçların uygulaması sırasında doğrulama yapıp uygular. Uygulayan 

hemşire takip kâğıdına adını soyadını, saatini ve uygulama yoluyla dozunu yazar. 

Stajyerlerin ilaç uygulamaları hemşire gözetiminde yapılır. 

 İhbarı zorunlu hastalıklar bildirimi zorunlu hastalıklar formuna kayıt edilerek istatistik 

birimine gönderilir. Enfekte ve kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemi alınır. 

 İşlemleri tamamlanan hasta sağlık personeli nezaretinde Girişimsel işlem uygulanacak 

alana götürülerek hasta Güvenli Transfer talimatına uygun şekilde teslim edilir.   

 Girişimsel işlemi tamamlanan hasta servis hemşiresi aranarak sağlık personeli 

nezaretinde tekrar servise nakil edilir 

 Hastaya uygulanan tüm müdahaleler, kullanılan malzemeler,hasta nakil ve çıkışı 

HBYS’ye kaydedilir.  İlgili hekimin taburcu kararı verdikten sonra hasta taburculuk 

işlemi yapılarak hastaneden ayrılmasına izin verilir 

 

6.3. Hasta yatışı: 

 Yatışına karar verilen hasta yatıran doktorun imzasını taşıyan hasta yatış formuyla 

kliniğe gelir; Kat sekreteri/hemşire tarafından yatışı kabul edilir. Otomasyon 

sisteminden de yatış kabulü yapılarak hasta girişi yapılır. 

 

6.4 Hastaya/Hasta Yakınına Eğitimin Verilmesi:  

6.4.1 Bölüme Uyumu: 

 Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu hastanın ilk yatışında görevli hemşiresi 

tarafından yapılır. 
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 Hastanın kliniğe yatışında hemşire, hasta/hasta yakınına;  

 Kahvaltı ve yemek saatleri,  Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, 

 Ziyaret saatleri ve kuralları, 

 Telefon kullanımı, 

 Tuvalet-banyo kullanımı,  

 Hemşire çağrı sistemi kullanımı, 

 Hekimin günlük vizitleri konularında bilgilendirilir. 

 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim 

tarafından bilgilendirilir. 

 Yatışı yapılan hasta hemşire tarafından hasta ön değerlendirme formu doldurularak 

hastanın fiziki sosyal, mental durumu, düşme riski ve bakım gereksinimleri 

değerlendirilir. Hasta sahipleri hastane ve servis kuralları hakkında bilgilendirildikten 

sonra, hasta için pijama, terlik, havlu vb. ihtiyaçları istenir.  

 Servise yatışı yapılan hastaya hasta kimlik doğrulama kol bandı uygulaması; hasta 

kimlik bilgileri tanımlama ve doğrulama talimatına göre yapılır.  

 Hastanın yanında getirdiği ilaç varsa, bu doktoru tarafından kontrol edilir. Yatışı 

süresince de kullanması gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar servis hemşiresi 

tarafından hasta ön değerlendirme formunda kayıt altına alınır. Hekim tarafından order 

edildikten sonra uygulanır.  

 6.5 Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması: 

 Hasta kimliğinin tanımlanması doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme;  

 Hasta Kimlik bilgileri tanımlama ve doğrulama talimatında yer almaktadır.  

 Hasta kimlik kol bandına barkod yapıştırılır. 

 Hastanemizde beyaz ve kırmızı renklerde kimlik tanımlayıcı kullanılmaktadır. Kimlik 

tanımlayıcıda; Protokol no, hasta adı soyadı, doğum tarihi(gün/ay/yıl) bilgileri yer alır.  

 Beyaz: Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılır. 

 Kırmızı: Alerji öyküsü olan alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik 

tanımlayıcı kullanılır. Yatışında Hastanemizde beyaz ve kırmızı renklerde kimlik 

tanımlayıcı kullanılmaktadır.  Alerji öyküsü olmayıp, sonradan alerji olan veya öyküsü 

değişen hastanın kimlik tanımlayıcısı kırmızı renk tanımlayıcı ile değiştirilir. 

 Klinik hemşirelerine kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin 

doğrulanması konusunda eğitim verilir. Eğitim Katılım Formu’na kaydedilir, ilgili 

birim ve eğitim biriminde dosyalanır. 

 

6.6 Hastanın genel durumunun değerlendirmesi: 

 6.6.1 Hekim; 

 Yatışı kararı veren hekim hasta hasta Yatış Formu nu imzalar.  Hekim Gözlem 

Formu doğrultusunda hastanın anemnezini alır. 

  

6.6.2 Hemşire;  

 Hastanın genel durumu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden Hemşirelik ön 

değerlendirme formu üzerinden hastanın öyküsünü alarak değerlendirir.  Hemşire 

hasta takip ve ilaç uygulamalarını Hemşire Gözlem Formuna kayıt eder. Uygulamayı 

yapan hemşire parafını atar. 
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6.6.3 Yatan Hasta Düşmelerinin Önlenmesi:  

 Hasta düşme risk değerlendirilmesi hastanemizde yetişkinlerde İtaki,0-16 yaş 

çocuklarda Harizmi düşme risk ölçeği ile değerlendirilir. 

 Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanır. 

 Hasta düşme riski açısından risk düzeyine göre yüksek risk taşıyor ise hemşire 

desk/oda’sına en yakın odaya alınır. Uygun oda hastaya tahsis edilir. 

 Düşme riski olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanır tek kişilik 

odalarda oda giriş kapısına, iki ve daha fazla yatak bulunan odalarda hasta başına 

figür asılır.  Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde Kalite Yönetim Birimine 

olay bildirim formu doldurularak gönderilir. 

6.6.4 Hasta ve Ailesinin Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması: 

 Hasta ve Ailesinin Bilgilendirilmesi ve Onamının Alınması Hastanın Bilgilendirilmesi 

ve rızasının alınmas talimatına uygun şekilde yapılır.  

 Yapılacak girişimsel işlemin farklılığına göre onam formu hasta/hasta yakınına 

anlatılır ve imzası alınır. 

 Basamaklar; 

 Bilgilendirilmesi, yapılacak riskli girişimsel işlemleri, 

 Riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirmenin ve rıza alınmasının nasıl 

yapılacağı,   

 Kim tarafından yapılacağını,  

 İşlemden beklenen faydaları, 

 İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, 

 Varsa işlemin alternatifleri, 

 İşlemin riskleri-komplikasyonları, 

 İşlemin tahmini süresi, 

 Hastanın adı, soyadı ve imzası,  

 İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası, 

 Rızanın alındığı tarih ve saat bulunmaktadır. 

 Ayrıca: hastanın onama dair onayladığı maddeler yer almaktadır.  

 

 6.7 Hasta Mahremiyetinin Sağlanması:  

 Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri hastaya işlem gerçekleştiren 

personel (Hekim,Hemşire,Sağlık Memuru,Temizlik görevlisi) almakla yükümlüdür.  

 Hastaya yapılacak girişimsel işlem öncesi hasta yatağı etrafında bulunan perde çekilir, 

işlem gerçekleştirilir. 

  

6.8 Kıymetli Eşyanın Teslim Alınması ve Edilmesi: 

 Hasta hastanemize yattığında yanında bir yakını yok ise kıymetli eşyalarını hemşire 

tarafından tutanak karşılığında hemşireye teslim edilir. Hasta kıymetli eşyalarını tekrar 

almak istediğinde hemşireye müracaat eder. 

 

6.9 Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi:  

 Hastanın yanında getirdiği ilaç varsa, bu doktoru tarafından kontrol edilir.Yatışı 

süresincede kullanması gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar servis hemşiresi 

tarafından hasta ön değerlendirme formunda kayıt altına alınır.Hekim tarafından order 

edildikten sonra uygulanır 
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 Sağlık personeli Teslim alınan ilaçların miat kontrolünü yapar, miadı geçmiş ilaç 

varsa, ilacın özellikleri,  sayısı ve miadını belirten Hemşirelik ön değerlendirme 

formunda hasta veya yakını ile birlikte imzalar. 

 

6.10 Hastaya/Hasta Yakınına Eğitimin Verilmesi: 

 Yatan hastalara eğitim, Hastanemiz Yatan hasta eğitimleri talimatına uygun şekilde 

verilir. 

 Eğitimler hastanın hastanemize yatışında ilgili sağlık personeli tarafından verilir, 

hemşirelik ön değerlendirme formunda kayıt altına alınır 

 Eğitim Başlıkları  

 Kullanacağı ilaçlar 

 Tıbbi cihazlar 

 Beslenmeleri 

 Egzersizleri 

 Kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar 

 El Hijyeni 

 Sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi konularını kapsar 

6.11 Hemşire Bakım Planın Düzenlenmesi ve Uygulanması: 

 Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planını düzenler. 

 Hastanın gereksinimlerini Hemşirelik ön değerlendirme formunda Hemşirelik Süreci 

Bakım Planı “Günlük Yaşam Aktiviteleri Bölümü” üzerinden değerlendirir, hastanın 

gereksinimi olarak belirlenen başlıkları işaretler. 

 Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmasına da dikkat eder. 

 Bu planda; 

 Hastanın belirlenen bakım gereksinimleri, 

 Bu bakım gereksinimlerine yönelik hedefler, 

 Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar, 

 Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesini hemşire yapar. 

 Bu kayıtları Hemşirelik Süreci Bakım Planı Hemşirelik ön değerlendirme formuna 

kayıt eder ve kayıtları hasta dosyasında saklar. 

 

6.12 Tıbbi İşlemler: 

 6.12.1 Hekimin günlük tedavi planlanını (order) yazması ve hemşirenin uygulanması:  

Günlük hasta vizitleri doktor ve hemşire tarafından yapılır. Gerekli kayıtlar order’a 

doktor tarafından yazılarak imzalanır.Orderda ilacın tam adı, uygulama zamanı-

dozu,uygulama şekli ve veriliş süresi kısaltma kullanılmadan yazılmalıdır. Günlük 

doktorun verdiği istemler ordera bakılarak hastanın tedavisi buna göre yapılır. Hastaya 

uygulanan tüm müdahaleler,kullanılan malzemeler,hasta nakil ve çıkışı HBYS’ye 

kaydedilir.  

 Hastanın yanında getirdiği ilaç varsa, bu doktoru tarafından kontrol edilir.Yatışı 

süresincede kullanması gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar servis hemşiresi 

tarafından hasta ön değerlendirme formunda yer alan Hasta malı teslim çizelgesini 

doldurulup hasta/yakınından imza karşılığı alınır, yattığı süre boyunca hemşireleri 

tarafından uygulanır. Taburcu sırasında teslim alanın ve teslim edenin de imzasıyla 

hasta/yakınına iade edilir. 
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 İlaç uygulamalarında ilaçların güvenli uygulanmasına dikkat edilir. Hastaya verilen 

ilaçların uygulaması sırasında doğrulama yapıp uygular. Uygulayan hemşire takip 

kâğıdına adını soyadını, saatini ve uygulama yoluyla dozunu yazar. Stajyerlerin ilaç 

uygulamaları hemşire gözetiminde yapılır. 

 Hekim günlük tedavi planında ilacın adını ( kısaltma kullanmadan), dozunu, veriliş 

yolunu, ilacın veriliş süresini (5dk.-30dk. vb.), tarihini, günlük uygulanma sayısını 

(1X1-1X2-2X1-2X2v.b.), uygulanma saatini (09.00-21.00 vb.) okunaklı olarak Hasta 

Tabelası’na yazar. 

 Hekim tedavi planında hastaya yeni uygulanacak ilaç yazmış ise hastanın alerji öyküsü 

olup, olmadığını hemşire ile birlikte kayıtlardan kontrol eder. 

 Bu ilaca dair alerji öyküsü varsa bu ilacı iptal ederek bu alana notunu yazar, kaşeler, 

imzalar ve tedavi planını yeniden düzenler. Hastaya Beyaz kimlik kol bandı 

çıkartılarak Kırmızı kol bandı takılır.  Hekim her tedavi planına tarihi, saati, yazar ve 

kaşesini basarak imzalar. 

 Tedavi planında yer alan ilaçlara dair hastanın alerji öyküsü olup, olmadığını kontrol 

eder. 

 Hekimin tedavi planını uygulayacak hemşire, tarihi, uygulanma saatini (09.00-21.00) 

ilacın adını, uygulama dozunu, veriliş yolunu, veriliş süresini, günlük uygulanma 

sayısını, (1X1-1X2-2X1- 2X2v.b.),okunaklı olarak Hemşire Gözlem Formu’na kayıt 

eder. 

 Uygulamayı doğru ilaç, doğru doz, miadı, doğru zaman, doğru yol, doğru hasta 

kontrolünü yapar 

 Doğru hasta uygulaması için Hasta Kimliğini Doğrulama Talimatı kuralına uygun 

kimlik doğrulama yapar.  Kimlik doğrulamayı hasta dosyasından, hastanın kendisine, 

bilinci yerinde değil ise yakınına adını soyadını sorarak ve hasta bileğinde yer alan 

kimlik tanımlayıcıdan yapar.  

 İlacın veriliş yoluna göre olan talimata uygun olarak uygular(Oral, İM, SC, İV) 

 Bu kontrollerde sorun yok ise; uygulamayı yapar ve Hemşire Gözlem Formundaki 

uygulama saatlerinden uyguladığı saati tükenmez kırmızı kalemle halka içine alarak 

çek eder, kaşesini basar ve imzalar.  Acil durumlarda verilen sözel orderleri hekim 

Sözel Order Talimatı’na göre verir, hemşire bu talimata  uygun sözel order alır. 

 

6.12.2 Sözel Order 

 İlaç uygulaması sözel olarak alınması halinde istemi alan kişi tarafından yazılır, yazılı 

işlem tekrar okunur, Gerektiği durumlarda ilacın adı kodlanarak tekrar edilir,istemi 

veren kişi onaylar,Sözel order verildikten sonra en geç 24 saat içerisinde tedavi 

planına yazılır. 

 

   6.12.3 İlaç Yönetimi  

 Doktor hastayı vizite ettikten sonra günlük gözlem ve fikirlerini, ameliyat notunu, 

epikriz veya Tıbbi müşahede ve muayene formuna yazar. 

 Hasta ilaçları günlük olarak hastane eczanesinden order ile temin edilir. Bu işlemler 

mesai saatleri arasında hemşire tarafından yapılarak nöbetçi hemşireye teslim edilir. 

Zorunlu hallerde nöbetçi hemşirede ek istemde bulunabilir.  

 Eczaneden günlük order ile ilaçlar alınır, haricinde stok oluşturulmaz. Hafta sonları 

acil durum hallerinde Eczaneden ilaç temin edilir. Sarf malzemelerin max-kritik-min 

stok seviyeleri servis tarafından belirlenip kullanıldığı hasta üzerine stoklardan düşüşü 
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yapılır.Bu stok seviyeleri servis sorumlu hemşiresi tarafından aylık kontrol ve sayımı 

yapılarak aynı zamanda miat takiplerinde yapılıp miat takip formuna kayıt altına 

alınır. 

 

6.12.3.1 Advers etki: 

 Advers Etki Bildirimi ile ilgili yönelik düzenleme ve uygulamalar İlaç Advers Etki 

Bildirim Yönetimi Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler bildirim formu ile 

farmakovijilans sorumlusuna bildirildikten sonra bir nüshasını kalite bölümüne teslim 

edilir. 

  6.12.3.2 Akılcı İlaç Kullanımı:   

 Akılcı ilaç kullanımı farkındalık oluşturulmasına yönelik Akılcı İlaç kullanım 

planı/politikasına uygun şekilde yürütülür. 

 Hastalar ilaçların kullanımı hakkında eğitim verilir ve Hemşirelik ön değerlendirme 

formunda kayıt altına alınır.  

 Hastalara hastanemizde kullanılan broşürler verilir. 

 Hastalara sözel olarak bilgilendirme yapılır. 

 

6.12.4 İlaç Güvenliği 

 İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik yazılı düzenleme ve uygulamalar İlaç 

Güvenliği Talimatı’nda anlatılmaktadır. 

 İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanır. 

 Tedavi planına hekim ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini 

ve veriliş süresini yazar. 

 Hemşire hekimin tedavi planını uygular. 

 Tedavi sürecindeki ilaçları hastaya hemşire uygular ve stajyerler hemşire gözetiminde 

ilaç uygulaması yapar. 

 Yüksek riskli ilaçların uygulamaları stajyer öğrenciye yaptırılmaz 

 İlaçlar serviste depolanırken ;yüksek riskli ilaçlar ayrı raflarda ,yeşil-kırmızı reçeteye 

tabi ilaçlar kilitli dolaplarda,soğuk zincire uyulması gereken ilaçlarda günlük ısı 

takibinin yapıldığı buzdolaplarında muhafaza edilir. 

 Bu raflarda yerleşimi yaparken yazılışı-okunuşu-ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar 

karışma riski düşünülerek ayrı raflarda istiflenir, aynı zamanda bu dolaplarda yazılışı-

okunuşu-ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri kullanım alanlarında 

bulunmalıdır. 

 Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşim yeri diğer ilaçlardan ayrı yapılır. 

Pediatrik dozdaki ilaçların kilograma göre dozların listesi kullanım alanlarında 

bulunmalıdır.  

 Klinikte kilitli dolaplarda muhafaza edilen Yeşil-Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar günlük 

sayımı yapılarak teslim edilir ve alınır. Kullanılmışsa ;ilacın hangi hastaya kaç adet 

kullanıldığı,tarihi,ilacı kimin uyguladığı narkotik defterine kaydedilmelidir. 

 

6.12.5 Buzdolaplarının Isı Takibi: 

 Servislerde bulunan Buzdolapları Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ısı takip sistemi 

ile takip edilmekte olup uygunsuzluk durumlarında hastanemize anlık bildirim 

yapmaktadır.   
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 Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibini Buzdolaplarının 

içinde bulunan her malzemenin (ilaç/kit) olması gereken ısı aralıklarını buzdolabı Isı 

Takip Formu’na sorumlu hemşire not eder.  

 Sıcaklığın bu sınırlar içinde olup, olmadığını mesai günlerinde sorumlu hemşire, tatil 

günlerinde nöbetçi hemşire kontrol eder.  

 

6.12.6 Acil Arabaların Kontrol Edilmesi 

 Acil Arabası kontrolünü klinik sorumlu hemşiresi aylık yapar, kilitli olarak muhafaza 

edilen acil arabası her acil müdahale sonrası tekrar sayılarak yeni kilit takılır. . Acil 

arabaları ve acil çantaları içinde, acil müdahalelerde kullanılmak üzere acil müdahale 

seti bulunur. 

 Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazlar Acil arabası İlaç 

Malzeme takip Kontrol formu ile takibi yapılır 

 

6.12.7 Hastadan Kalan İlacın Eczaneye İade Edilmesi: 

 İmha edilen Yarım Doz ilaç Yönetimi; Tüm servis ve kliniklerde miadı dolan, saklama 

koşulları açısından sulandırıldıktan, açıldıktan ya da hazırlandıktan sonra etki ve 

özellikleri bakımından tedavide kullanılması uygun olmayan ya da saklama süresi 

dolan ilaçlar, servis hemşireleri tarafından iki ayrı imza kullanmak şartı ile imha edilir. 

 

6.12.8 El Hijyenin Sağlanması: 

 Hekim, hemşire, yardımcı personel el hijyeninde 5 ENDİKASYON Kuralı, El Hijyeni 

Talimatına uygun el yıkama ve el dezenfeksiyonu yapar. 

 Hasta bakımını yapan refakatçiler; el hijyeninde 5ENDİKASYON Kuralına uygun el 

yıkama ve el dezenfeksiyonu yapar.  

 

6.12.9 Hastalara Yapılan Girişimsel İşlemler:  

 Hemşire hastaya damar yolu ile ilaç uygulamasını (Periferik Katater) hekim istemine 

uygun Damar içi Kateter Uygulama Talimatı doğrultusunda yapar ve katater 

bakımını uygular.   

 Damar yolu katater uygulamalarında takılma tarihi ve saati bu bölgedeki bant üzerine 

hemşire yazar. 

 Uygulamayı yapan hemşire, Hemşire Gözlem Formuna uygulamanın adını, tarihi, 

saatlerini yazar, saati kalemle halka içine alarak çek eder, kaşesini basar ve imzalar. 

 Üriner kataterin takılması istemini hekim yazar, asistan hekim Kateter ilişkili üriner 

sistem enfeksiyonlarının önlenmesi talimatına uygun takar.  

 Hemşire Damariçi Santral Katater Uygulamasını Kateter ilişkili üriner sistem 

enfeksiyonlarının önlenmesi talimatına uygun takip ve bakım yapar. 

 Hemşirenin yapması gereken aspirasyon aralıklarını (15dakikada- 30 dakika vb.) 

hekim hasta tabelasına yazar. 

 Aspirasyonu yapan hemşire aspirasyon tarihi ve saatini hemşire gözlem formuna yazar 

ve kaşesini basar. 

 

6.13 Hasta Takibi 

 Hemşire klinikte yatan hastaların tedavileri ve Hekim orderine göre ANT takiplerini 

rutin olarak yapar. 
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 Refakatçisi olmayan hastaları hemşire odasına en yakın odaya yatırır ve bir saatlik 

sıklıkla kontrol eder. 

 Hasta taburcu olana kadar bakımları ve tedavileri ile ilgili süreçte takiplerine devam 

eder.  

 

6.13.1 Diyabetik Hastaların Takibi: 

 Hemşire, hipoglisemiye girme riski olan hastanın takibini sık aralıklarla (1 saat) yapar. 

 Hemşire insulin uygulamalarını, insulin dozu ve uygulama saatini hekim tedavi 

planına göre uygun olarak yapar. 

 Hemşire diyabet şüphesi veya teşhisi konulmuş hastaların her iki ayağını değerlendirir 

ve kayıt eder.  

 

6.13.2 Hareket Kısıtlama Kararı ve Kontrolü:  

 Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik uygulamalar Hasta kısıtlama 

Talimatına göre yapılır. 

 Bu talimatta 

 Kısıtlık kararı ve istemi: 

 Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilir,  

 Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer alır,   

 Tedavi planında; 

 Uygulamanın başladığı tarih ve saatin belirtilir,  

 Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğin belirtilir,  

 Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilir, 

 Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir hastanın hekimi gözden geçirir  

 

6.13.3 Transfüzyon Süreci:  

 Transfüzyon sürecine yönelik işleyiş Kan ve Kan ürünleri transfüzyon talimatına göre 

yapılır. 

 Kan ve Kan ürünleri istem formunda Hastanın;    

 Adı soyadı 

 Protokol numarası 

 Tedavi gördüğü bölüm 

 Tanısı 

 Kan grubu 

 Transfüzyon endikasyonu 

 Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı 

 Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı 

 İstem gerekçesi 

 Kan ürününün türü ve miktarı 

 Planlanan veriliş süresi 

 Hekim kaşesi ve imzası mutlaka doldurulmalıdır. 

 

6.13.3.1 Transfüzyon Güvenliği :   

 Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık 

çalışanı tarafından doğrulanmalıdır. Transfüzyon mesai sonrası gerçekleşiyor ise tek 
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hemşire nöbet tutulan alanlarda yakın servis hemşiresi yahut süpervizör ile doğrulama 

yapılmalıdır. 

 Hastanın kimliği 

 Türü ve miktarı 

 Planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır. 

 

6.13.3.2 Transfüzyon İzlem:   

 Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlemlenmeli 

 Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları Kan Transfüzyon 

izlem formunda kayıt altına alınmalıdır. 

 Hemşire hekim istemine uygun olarak zamanında ve kirlenme durumlarında pansuman 

yapar. 

 Yapılan işlem Hemşire gözlem formuna ve Hemşirelik bakım planına konusu,tarihi ve 

saatini yazar. 

 

6.14 Tetkik işlemleri : 

6.14.1 Laboratuvar Tetkik işlemleri : 

 Klinik hemşiresi, hastanın yanında getirmiş olduğu tetkikleri ( tahlil ve görüntüleme 

sonuçlarını ) gerektiğinde kullanılmak üzere, hastanın yanında bulundurulmasını 

sağlar. 

 Hekimin laboratuar istemi var ise; hemşire HBYS’de giriş yapar ve tetkiklerin 

barkodunu yanına alır. 

 Hastanın başında kimlik doğrulama yapar ve numune tüpüne barkodu hasta başında 

yapıştırır, aldığı numune / numuneleri klinikte bulunan numune bekleme alanına 

koyar. Numune alma-iletme ve kabul talimatına uygun yapar.  

 Klinik hemşiresi her numunenin barkodunu barkod okuyucu ile okutarak numunenin 

alındığı tarih ve saatin HBYS üzerinden sisteme kaydını yapar.   

 Numuneler numune taşıma kabında numune transfer görevlisi, acil durumlarda 

yardımcı personel ile Numune alma-iletme ve kabul talimatına uygun olarak yapar. 

 

6.14.2 Radyoloji Tetkik işlemleri: 

 Hekim radyolojini istemini yazar, hemşire radyoloji birimi ile irtibata geçer. 

 Randevu saatini alır, yapılacak işlemle ve zaman konusunda hasta veya yakınını 

bilgilendirir. 

 Randevu saati geldiğinde hastanın radyolojiye transferini personel eşliğinde Hastanın 

Güvenli Transferi Talimatı’na uygun olarak yapılmasını sağlar.   

 Radyoloji sonuçlarını hemşiresi takip eder, hekimi haberdar eder, hasta dosyasına 

koyar. 

 

6.15 Konsültasyon işlemleri 

6.15.1 Acil Konsültasyon İstemi : 

 Hekim acil konsültasyon istemini, nedenini, tarih ve saatini Konsültasyon Formu’na 

yazar ve icapcı ilgili branş hekimini arar ve acil konsültasyon istemini bildirir.   

 Acil olan çağrısı için icapçı hekime ulaşamıyorsa, aynı branşın diğer hekimini arar.  

Konsültasyonun en kısa sürede ilgili branş hekimi tarafından yapılmasını sağlar. 

Konsültan hekim hastayı hemen değerlendirir. 
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 Konsültasyon Formu’na geliş saatini ve konsültasyon notunu yazarak kaşesini basar 

ve imzalar. 

 

6.15.2 Gün içinde Konsültasyon İstemi; 

 Hastanın hekimi konsültasyon istemini, nedenini, tarih ve saatini , hastanın konsülte 

edilmesi gereken zaman aralığını ( iki saat içinde, mesai içinde vb.) Konsültasyon 

Formu’nda belirtir.  

 Hekim icapçı ilgili branş hekimini arar ve konsültasyon istemini ve hastanın konsülte 

etmesi gereken zaman aralığını bildirir. 

 Konsül tan hekimden konsültasyona gelebileceği zamanı öğrenir. 

Bu konu ile ilgili olarak hastanın hemşiresini bilgilendirir.  Konsül tan hekim hastayı 

bu zaman aralığı içinde hastayı değerlendirir. Konsültasyon Formu’na geliş saatini ve 

konsültasyon notunu yazar. 

 Konsül tan hekim bu zaman aralığında hastayı konsülte etmez ise hastanın hemşiresi, 

hastanın hekimine bilgi verir.  

 

6.16 Hemşire Nöbet Teslimi:  

6.16.1 Hemşire Nöbet teslimleri, 

 Hafta içi sabah 08:00 de mesaiye gelen personel ve sorumlu hemşire nezaretinde vizit 

yapılır. ikinci vardiya 16:00 da Nöbeti devreden ve devir alan hemşireler arasında 

yapılır,    

 Nöbet Teslimleri, Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında 

gerçekleştirilir.Önce deskte,sonra hasta başında yapılır.Hasta bakım sürecindeki 

bilgileri kapsamalıdır.    

 Nöbete gelememe durumlarında nöbetçi hemşire görev mahallini yerine hemşire 

ayarlanana kadar terk edemez.   

 Nöbet değişimi acil durumlarda Klinik sorumlu hemşiresine haber verilir. Sorumlu 

hemşire uygunluğunu değerlendirir ve Sağlık bakım Hizmetleri Müdürlüğüne onaya 

sunar. Yöneticisi onay verdikten sonra nöbet değişim işlemi gerçekleşir 

 Nöbete gelmeme durumunda nöbetçi süpervizöre haber verir. Nöbet tutan hemşirenin 

yerine nöbet tutacak kişi gelene kadar nöbetçi hemşire görev yerini terk edemez. 

 Olağanüstü hallerde icap ettiğinde klinik sorumlu hemşiresi planlama yapar ve lüzum 

halinde göreve çağrılır 

 Nöbet planı sorumlu hemşire tarafından yapılır.Plan Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürüne onaya sunulur,onaylandıktan sonra nöbet çizelgesi hemşire dinlenme 

odasında asılır. 

 Nöbet tutma,Nöbet Talimatına uygun şekilde tutulur 

 

6.17 Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı :  

 Bölüm bazında kullanılacak Kişisel koruyucu ekipmanlar Kişisel koruyucu ekipman 

protokolünde belirtildiği gibi kullanılır.  

 Bölüm bazında belirlenen kişisel koruyucu ekipmanların kontrolü klinik sorumlu 

hemşiresi tarafından takip edilir. 

 Kişisel koruyucu ekipmanlar çalışma alanlarında ulaşılabilir alanlarda bulundurulmalı 

ve her personel yerini bilmelidir. 

 Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda klinik sorumlu hemşiresi 

bölümde çalışanlara eğitim vermelidir. 
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6.18 Hastaların İzolasyonun Sağlanması:  

 Kliniklerdeki enfeksiyon kontrolüne yönelik uygulamalar İzolasyon önlemleri 

talimatına uygun yapılır. 

 Enfekte ve kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri hastanın kliniğe ilk 

kabulünde değerlendirilir ve alınır.  

 İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir 

tanımlayıcı bulundurulur. 

 Tek kişilik hasta odalarında hasta odası kapısına,çoklu odalarda yatak başına ; 

 Solunum İzolasyonunda Sarı Yaprak 

 Damlacık İzolasyonunda Mavi Çiçek 

 Temas İzolasyonunda Kırmızı Yıldız asılır 

 

6.19. Güvenli Hasta Transferi: 

 Hastaların güvenli transferine yönelik uygulamalar Hastanın Güvenli Transferi 

Talimatı’na uygun olarak yapılır 

 Klinikten bir başka birime sevk sağlık personeli (Ebe,Hemşire,Sağlık Memuru vb.) 

eşliğinde yapılır. 

 Transfer edilen hasta teslim sürecinde sağlık çalışanı tarafından, sağlık çalışanına 

teslim edilir. 

 Hastanın durumu hakkında sağlık çalışanı tarafından, sağlık çalışanına sözlü olarak 

bildirilir, yazılı olan dosyası teslim edilir. 

 

6.20 Ameliyat Hazırlıkları:  

 Ameliyat öncesi karar verilen hasta Ameliyat günü ve saati hakkında bilgilendirilir. 

 Hasta ameliyatından en az bir gün önce; anestezi hekimi tarafından hastayı 

değerlendirir, Anestezi preoperatif hasta değerlendirme formu doldurulur. Ameliyat 

uygunluğu için Anestezi uzmanı tarafından karar verilirse ameliyat hazırlık işlemleri 

yürütülür. Anestezi Onamı alınır,dosyasına eklenir.Onay verilmemesi durumunda 

Anestezi preoperatif hasta değerlendirme formuna notunu düşer,ilgili hekim 

bilgilendirilir.  

 Ameliyattan en az bir gün önce; Yapılacak işlem ve/veya işlemler ile ilgili hasta 

ve/veya hasta vasisi bilgilendirilerek ilgili rıza/onam alınır.  

 Hasta ameliyata giderken ameliyat önlüğü giydirilir. Varsa takma dişleri ve takıları 

çıkartılır. Damar yolu kontrol edilir, Hizmetli personel tarafından sedyeye alınır. 

Hazırlanan dosyası ve malzemeleriyle birlikte sağlık personeli eşliğinde 

ameliyathaneye gönderilir. 

 

6.20.1 Ameliyat Bölgesi Temizliğinin Yapılması 

 Ameliyat bölgesinde kıl temizliği cerrahın isteğine göre yapılır. 

 Kıl temizliğinin cerrahi alan enfeksiyonları önlemi olarak: operasyondan en fazla iki 

saat öncesinde yapılması önemlidir 

 Kılların temizliği traş makinesi (epidermisi sıyırdığından jilet kullanılmaz) veya 

epilatör ile yapılır. 
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6.20.2 Hastanın Cilt Temizliği: 

 Hasta randevulu hasta ise; cerrahi alan enfeksiyonu önlemi açısından evde sabunla 

yıkanarak duş almasını mümkünse anti bakteriyel bir sabunla duş almasını hekimi 

önerir 

 Hastanede yatıyorsa mümkünse ameliyat bölgesi sabunlu su ile temizlenir ve 

klorheksidinli cilt dezenfektanı ile silinir  

 

6.20.3 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin “Klinikten Ayrılmadan Önce”bölümü 

kontrolü ve taraf işaretlemesi:  

 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Klinikten Ayrılmadan Önce bölümünü hekim ve 

hemşire kontrol eder ve imzalar, hemşire hasta dosyasına koyar. 

 Tüm cerrahi işlemlerde, klinikte doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim 

tarafından gerçekleştirilir,ve işlem hastaya doğrulatılır.  

 Hasta da taraf cerrahisi söz konusu ise hekim taraf işaretleme kalemi ile işaretleme 

yapar. 

 Taraf işaretlemesinde hastanın veya vasisinin katılması önemlidir. 

 Hekim hastaya hangi taraf ve ne ameliyatı olacağını sorar. 

 Hasta tabelasında ki teşhisi de kontrol eder. 

 

6.20.4 Cerrahi Profilaksinin Uygulaması:  

 Hekim Cerrahi Profilaksiyi Cerrahi Kliniklerde Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve 

Antibiyotik Profilaksi Rehberi’ne göre uygular.  

 Cerrahi profilaksi uygulanacak ise hekim tedavi planına yazar. 

 Cerrahın tedavi planına yazdığı profilaktik antibiyotiği hemşire cerrahın order ettiği 

saatte ve şekilde (uygulama yolu ) hastanın durumuna göre İntravenöz (damar içi-İV) 

yolla uygun olarak yapar. 

 Profilaksi ameliyathanede yapılacaksa hekimin tedavi planında yazan antibiyotiği 

hemşire ameliyathanede anestezi teknisyenine teslim eder.  

 

6.20.5 Hastanın Ameliyathaneye Transferi:  

 Hemşire, hastanın dosyası ile birlikte ameliyathaneye transferini Hastanın Güvenli 

Transferi Talimatı’na uygun olarak sağlık personel eşliğinde yapar. 

 Klinik hemşiresi hasta getirilme işlemi Ameliyathaneden telefonla aranmadan transfer 

işlemini başlatmaz. 

 Hasta ameliyathanede hemşire tarafından anestezi teknisyenine teslim 

edilir.(Ameliyathaneye transfer edilen hasta teslim formu) doldurulur ve karşılıklı 

imza atılır. 

 Hemşire ve anestezi teknisyeni Doğru hasta olup, olmadığı kimlik tanımlayıcıdan 

hastaya adı-soyadı, doktorunun adı soyadı sorularak birlikte kontrol ederler.  

 

6.20.6 Ameliyat Sonrası Hasta Bakım ve Takibi:  

 Ameliyat operasyonu bitiminde hastanın servise çıkartılması için Ameliyathaneden 

telefonla haber verilir. 

 Hasta klinik hemşiresi tarafından teslim alınır. Teslim süreci Transfer formu ve sözel 

olarak Klinikte özellikle takip edilmesi gereken bir durum olup, olmadığı konusunda 

bilgi alınır. 
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 Hastanın Güvenli Transferi (taşıma,kaldırma) Talimatı’na uygun olarak sağlık 

personel eşliğinde yatağına alınır. 

 Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvıyı hemşire takip eder Hemşire gözlem Formu’na kayıt 

eder. 

 Hemşire hastanın ameliyat sonrası takiplerini Hemşire Gözlem Formu’na kayıt eder. 

 Ameliyat sonrasında yapılması gereken tedavi ve uygulamaları hekimi tedavi planına 

yazar, hemşire uygular. 

 Ameliyat raporunu hekim en geç 24 saat içinde yazar. 

 

 6.21 Hastanın Dini Gereksinimlerinin Karşılanması: 

 Durumu ağır olan hastalarda dini gereksinimler ile ilgili bir uygulama isteyip 

istemediklerini hemşire sorar. 

 Hastanın farklı tercihi olması durumunda Hastanın dini tercihi ile ilgili Sosyal Hizmet 

Birimi ile iletişime geçer. 

 

 6.22 Tıbbi Cihaz Takibi: 

 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterleri klinikte bulunmaktadır. 

 Tıbbi cihazların günlük kontrolü klinik sorumlu hemşiresi tarafından kontrol edilir. 

 Tıbbi cihazların arızası durumunda klinik mühendislik birimine bilgi verilir.Klinik 

mühendislik birimi gelir teknik servis raporunu tutar.Cihazın arızasının giderilmesine 

yönelik klinik sorumlusu ihtiyaç talebi yapar.Parça değişikli gerektiren arıza 

durumlarında satın alma tarafından alım işlemi gerçekleştirilir.  

 Tıbbi cihazların Tıbbi Cihaz Bakım, Onarım, Ölçme, Ayar ve Kalibrasyon Planı 

dahilin de cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarını biyomedikal 

görevlisi yaptırır. 

 Kalibre edilen cihazlara kalibrasyon etiketi yapıştırılır 

 Etikette; 

 Kalibrasyonu yapan firmanın adı, 

 Kalibrasyonun yapılacağı tarih, 

 Kalibrasyonun yapıldığı tarihi, (geçerlilik süresi) 

 Sertifika numarası bulunur 

 

6.23 Hasta Başı Test Cihazlarının Kullanılması ve Kontrolü  

 Kliniklerimizde çalışan hemşirelerimiz Hasta Başı Test Cihazı olarak kan glikozunu 

ölçmek için glukometre cihazı kullanır. 

 Hasta başı Test cihazlarından sorumlu kişi HBTC sorumlu envanteri listesinde 

belirlenmiştir. Kliniklerde kullanılan HBTC’larının kontrolünden ve takibinden klinik 

sorumlu hemşireleri sorumludurlar.  

 Birim bazında HBTC envanter listesinde o bölüme ait kullanılan cihazların envanteri 

tutulur. 

 HBTC’de çalışılmış olan tüm test sonuçlarını, hemşire hasta dosyasına kayıt eder. 

 HBTC’nin bakımını, temizliğini üretici firmanın önerisine ve kullanım kılavuzuna 

uygun hemşire yapar. 

 HBTC’larının kalibrasyonunu hemşire yapar ve Glukometre Cihazı Kalibrasyon Takip 

Formuna kayıt eder. 
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 Klinik sorumlu hemşiresi iki haftada bir HBTC’larını Glukometre kalibrasyon takip 

Formu ve görevli ile laboratuara gönderir. 

 Laboratuvar HBTC’larının sorumlusu kalite kontrol testlerini hemen çalışır ve 

sonuçları Glukometre kalibrasyon takip Formuna yazar ve görevli ile kliniğe gönderir.  

 Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun 

düzeltilmesi için klinik HBTC’larının sorumlusu düzeltici- önleyici faaliyet başlatır. 

 DÖF Formunu doldurur ve Kalite Yönetim Birimine gönderir. 

 

6.23.1HBTC’yi kullanacak çalışanlara;(GLİKOMETRİ) 

 Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi 

gereken hususlar, 

 Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi 

 Cihazın temizliği ve bakımı hakkında ilgili sorumlu tarafından yılda bir kez eğitim 

verilir. 

 Kliniğe yeni başlayan hemşirelere klinik sorumlu hemşiresi yukarıda yer alan 

konularda eğitim verir 

 

6.24 Taburcu Hasta ve Yakınlarının Eğitimleri: 

 İletişim kurulabilen, taburcu olan hastalarımızın kendilerine, kurulamayanların aile 

ferdine, Hasta Taburcu Eğitimi Formu’na uygun eğitimleri verilir 

 Bu eğitimde:    

 Kullanacağı ilaçlar, 

 Tıbbi cihazlar, 

 Beslenmeleri, 

 Egzersizleri, 

 Kontrol zamanı, 

 Bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, konularında bilgilendirme yapılır. 

 

6.25 Hasta Ziyaret ve Refakat: 

 Hasta ziyaretlerimiz 19.00-20:00 hafta sonları ise 13:00-14:0 saatleri arasında 

yapılmaktadır. 

 Hasta ziyaretleri Hasta ziyaret kurallarına göre uygun yapılır. 

 Ziyaret saati sona erdiğinde anons sistemi ile uyarı yapılır. 

 Güvenlik personeli tarafından ziyaret saati sona erdiğinde ziyaretçilerin kliniği 

boşaltmaları sağlanır. 

 Hasta kliniğe ilk kabulünde refakatçisi kalacak ise refakat kartı verilir. 

 Refakatçi hasta taburcu olana kadar refakat kartını çıkartmaması hususunda uyarılır 

 6.26 Hastanın İzinli Gönderilmesi:  

 Hastanın hekimden izin istemesi ve hekimin uygun görmesi halinde Hasta İzin Belgesi 

HBYS üzerinden doldurulur. 

 İzin notu hastanın dosyasına gönderildiği saat ve döneceği saat olarak kaydedilir ve 

imzası alınır. 

 İzin kâğıdının aslı dosyasına konur bir örneği hastaya verilir. 
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6.27 Kliniklerde Çalışan Güvenliğinin Sağlanması:  

 Çalışanlar olaya maruz kaldığında maruz kalınan olayın sebebine göre olay bildirim 

formu ile çalışan Hakları Birimi ve Kalite Yönetim Birimine bildirir.  

 Çalışanlar şiddete maruz kaldığında Beyaz Kod uygulama talimatına göre hareket 

eder. 

 Çalışanların güvenliği Çalışan Güvenliği planına göre sağlanır. 

 Çalışanlarımızın sağlık taramaları Çalışanların Sağlık Taramaları planına göre yapılır. 

 

6.28 Hasta Taburculuğu ve Eğitimi:  

 Hekim tarafından taburculuk kararı verilen hastanın dosyası hemşire tarafından 

toplanır. 

 Tüm malzeme ve ilaç girişleri kontrol edilir varsa kalan ilaçlar eczaneye İlaç iade 

formu ile iade edilir çıkış işlemleri başlatılır. 

 Hastaya ilgili hekim ve hemşiresi taburculuk eğitimi verir. 

 Hekim tarafından doldurulan Taburculuk Özeti / Epikriz Raporu ’nun bir örneği hasta 

dosyasına konulur, bir örneği de hasta / ya da yakınına verilir.  

 Klinik hemşiresi taburculuk işlemlerini gerçekleştirilmesini sağlar, takip eder ve 

işlemler tamamlandığında gerekirse hastanın hazırlanmasını sağlar.  

 Tekerlekli sandalye ile veya sedye ile taburcu ediliyorsa bir görevli eşliğinde hastanın 

gönderilmesi sağlanır. 

 Taburcu edilen hastanın dosyası dizi pusulası formuna uygun kontrol edilir, arşive 

gönderilir. 

 

6.29 Hastanın Sevk Edilmesi:  

 Hasta hastane dışına veya farklı bir bölüme transfer olacak ise, Hastanın Güvenli 

Transferi Talimatı’na göre hareket edilir.  

 Hasta bir başka hastaneye sevk işlemi gerçekleşecek ise 112 ye hekim tarafından 

haber verilerek yeri ayarlanır.  

 Sevk yeri ayarlandıktan sonra klinik hemşiresi hastayı hazırlar. 

 Ambulans için şoför odası ile irtibata geçerek ambulansın hazır hale getirilmesini 

sağlar. 

 Hasta sevk evrakları ile birlikte sağlık personeli nezaretinde hastanın transferi sağlanır. 

 

6.30 Hastanın Ex Olması Durumunda Yapılacaklar: 

 Hasta ex durumunda sorumlu hekim bilgilendirilir. 

 Hasta üzerinde var ise bağlı tıbbi cihazlardan ayrılır. 

 Hasta refakatçisi yoksa yakınlarına bilgi verilir. 

 Hasta üzerinde bulunabilecek kıymetli eşya var ise güvenlik personeli çağırılarak 

tutanak karşılığında teslim edilir  

 Hasta ölüm kartı doldurulur. Ayak başparmağına bağlanır. 

 Hasta üzeri örtülerek personel eşliğinde morga nakli sağlanır. 

 

6.31 Temizlik İşlemleri: 

 Klinikte bulunan odalar Temizlik kontrol formu ile Klinik sorumlusu tarafından takibi 

yapılır. 
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 Klinik temizliği temizlik görevlileri tarafından Hastane Temizliği talimatı ve Planı’na 

göre yapılır. 

 Temizlik personeli Temizlik planına göre yaptığı işlemleri oda kapı arkasında bulunan 

temizlik takip formunda yaptığı saat kısmını çek eder, gün sonunda klinik sorumlu 

hemşiresi kontrol imzasını atar. 

 Temizlik takip Formun aylık takip izlemi bittiğinde klinik sorumlu hemşiresi 

tarafından dosyalanır. 

 Kişisel kullanım alanlarında (Paspas,çekpas,temizlik malzemeleri vb.) malzeme 

bulundurulmaz. 

 Kişisel kullanım alanları Temizlik planı ve talimatına uygun şekilde görevlisi 

tarafından yapılır. 

 Klinikte yatan hastaların yatak takımları her gün/ kirlendikçe değiştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


