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1. AMAÇ: Kliniklerde yatan hastaları hastanede yatıştan çıkışa kadar geçen sürede düşmelerini önleyerek 

olası kazalardan korumak. Hastaların düşme risklerini tespit ederek, iyileştirici önlemleri almak. Hastanın 

düşmelerden kaynaklanabilecek zarar görme riskini azaltmak. 

 

2. KAPSAM: Bu talimat hasta düşmelerini önleme ve hastanın risk düzeyine yönelik alınan önlemleri 

kapsamaktadır. 

 

3. SORUMLULAR: Bu talimat, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesinde görev yapan tüm hekim, ebe, hemşire ve çalışanların tümünü kapsar. 

 

 

4. FAALİYET AKIŞI: 

4.1. Hastaların servise kabulü sırasında, hemşire tarafından düşme riski yönünden değerlendirme 

yapılmalıdır. 

4.2. Yetişkin hastalarda İtaki Düşme Riski Ölçeği kullanılmalıdır. 

4.3. 3–18 yaş altı grubu çocuklar için, Harizmi Düşme Riski Ölçeği kullanılmalıdır. 3 yaş üstü çocuklarda 

Harizmi Düşme Riski Ölçeği kullanılarak değerlendirilir ve yüksek riskli olanlara yeşil yapraklı yonca figürü 

takılır. 

4.4. 0–3 yaş grubu çocuklar direk yüksek riskli olarak kabul edilir. Yatak başlarına yeşil yapraklı yonca 

figürü asılır. Ayrıca Pediatri Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitelerindeki çocuklara herhangi bir 

ölçek uygulanmaksızın direk yüksek riskli kabul edildiği için yeşil yapraklı yonca figürü takılmasına gerek 

duyulmamaktadır. 

4.5. Hastalarda klinik durumuna göre, düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. 

4.6. Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır. 

4.7. Düşme riski yüksek olan hastalar dört yapraklı yonca figürü ile tanımlanmalıdır. Tanımlayıcı; hasta 

panelinde veya giriş kapısında bulunmalıdır. 

4.8. Her hastanın risk faktörlerine göre alınması gereken tedbirler, Temel Standart Önlemler ve Yüksek 

Riskli Hastada Alınacak Önlemler olarak tanımlanmıştır. 

4.9. Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde Düşme Olay Bildirim Formundan iki (2) nüsha doldurularak, 

bir nüshası hasta dosyasına,  bir nüshası da Kalite Birimine gönderilmelidir. Kalite birimine gönderilen 

bildirimlerin analizleri yapılar gerekli görüldüğü taktirde “Hasta Güvenliği Komitesi” ne gündem olarak 

sunulur. 

4.10. Düşmelerin takibi belirli aralıklarla analizi yapılır gerektiğinde düzeltici faaliyetler planlanmalıdır. 
4.11. Düşme riskinin uygulanması gereken durumlar şunlardır: 
4.11.1. İlk Değerlendirme: Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde ve hastanın yatışını takiben ilk 12 

saat içinde yapılmalıdır. 

4.11.2. Post-Op Dönem: Hastanın ameliyathaneden servise transferinden ve yaşam bulgularının 

stabilizasyonundan sonra yapılmalıdır. 

4.11.3. Hasta Düşmesi: Düşme sonrasında yapılmalıdır. 

4.11.4. Bölüm Değişikliği: Transfer esnasında, Kurum içinde bir üniteden başka bir üniteye veya 

başka bir kuruma transfer edilmeden önce değerlendirme yapılmalıdır. 

4.11.5. Durum Değişikliği: Risk faktörleri kapsamındaki fizyolojik, fonksiyonel ya da bilişsel durum 

değişikliklerinde değerlendirme yapılmalıdır. 

4.12. İtaki Düşme Riski Ölçeğinde; 

4.12.1. İtaki Düşme Riski Ölçeği Formu kullanılır. 

4.12.2. Toplam Puan 5’in altında ise Düşük Risk kabul edilir. 

4.12.3. Düşük risk grubuna giren hastalarda Temel Standart Önlemler alınır. 

4.12.4. Toplam puanı 5 ve 5’in üstünde Yüksek Risk olarak değerlendirilir. 

4.12.5. Yüksek risk gruplarında ise Temel Standart Önlemler ve Risk Durumuna Göre Gerekli Tüm 

Önlemler alınır. 

4.12.6. Dört Yapraklı Yonca Figürü kullanılır. 

4.12.7. Hastalarda klinik durumuna göre düşme riski değerlendirme yapılması ve tekrarlanması 



 

 

HASTA DÜŞMELERİNİ ÖNLEME 

TALİMATI 

 

Doküman Kodu HB.TL.001 

Yayın Tarihi 21.01.2016 

Revizyon Numarası 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           1/3 

 
gereken durumlarda ölçek tekrarlanır. 

4.13. Harizmi Düşme Riski Ölçeğinde; 

4.13.1. Harizmi Düşme Riski Ölçeği Formu kullanılır. 

4.13.2. Toplam Puan 15 puan ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmelidir. 

4.13.3. Yüksek risk gruplarında ise Temel Standart Önlemler ve risk durumuna göre gerekli tüm 

önlemler alınır. 

4.13.4. Dört Yapraklı Yonca Figürü kullanılır. 

4.13.5. Hastalarda klinik durumuna göre düşme riski değerlendirme yapılması ve tekrarlanması 

gereken durumlarda ölçek tekrarlanır. 

4.14. Düşme riski düşük olan hastada alınacak tedbirler, Temel Standart Önlemlerdir 
4.15. Temel Standart Önlemler, aşağıdaki maddelerden oluşur: 

4.15.1. Hasta durumuna uygun yatağa alınır. 
4.15.2. Yatağın tekerlekleri kilitli tutulur. 

4.15.3. Yatak en düşük seviyede tutulur, korkulukları yukarda olmalıdır. Çocuk hastalarda yatak 

korkuluklarının sürekli yukarıda olması sağlanır. 

4.15.4. Refakatçi gereksinimi doktor/hemşire tarafından tespit edilir. 

4.15.5. Var olan risk faktörlerine göre, özel bakıma ihtiyacı olup olmayacağına karar verilir. 

4.15.6. Fizik ortamdaki gereksiz eşyalar ve ekipmanlar kaldırılır. 

4.15.7. Hastanın sık kullanacağı eşyalar hastaya yakın bir alana yerleştirilir. 

4.15.8. Hemşire çağırma zili kullanma eğitimi verilir (Hemşire çağırma zili mevcutsa). 

4.15.9. Hastada var olan risk faktörlerine göre değerlendirme yapılarak mobilizasyon durumunda 

yardım istemesi konusunda hasta/yakını bilgilendirilir. 

4.15.10. Eğimli ve ıslak zeminlerde uyarıcı levha kullanılması sağlanır. 

4.15.11. Yerler kuru ve temiz olmalıdır. 

4.15.12. Kaymayan ayakkabı ve terlik kullanımı önerilmelidir. 

4.15.13. Hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun aydınlatma sağlanır. 

4.15.14. Hasta veya yakını ilaçların etki, yan etkileri konusunda bilgilendirilir. 

4.15.15. Hasta ve ailesine temel standart önlemler ve önemi hakkında bilgi verilir. 

4.16. Yüksek riskli hastada alınacak önlemler de aşağıdaki maddelerden oluşur: 

4.16.1. Temel Standart Önlemler alınır. 

4.16.2. Dört yapraklı yonca figürü kullanılır. 

4.16.3. Mümkünse hasta, hemşire odasına yakın bir yere alınır. 

4.16.4. Hastanın refakatçisi yoksa oda kapısı açık tutulur. 

4.16.5. Hasta ilk kez ayağa kalkıyorsa, görevlinin gözetiminde kalkması sağlanır. 

4.16.6. Hasta yakını, hastanın yanından ayrılırken görevliye haber vermesi konusunda bilgilendirilir. 

4.16.7. Zorunlu kalındığında doktor istemine göre hastanın mutlak yatak istirahatı veya kısıtlaması 

yapılır. 

4.16.8. Alınmış olan önlemleri kontrol etmek için, hasta saat başı ziyaret edilir. 

4.16.9. Doktor isteminde belirtilen uygulamalar ve tedaviler yapılır. 
4.17. Düşme riski değerlendirilen hastada yatak tanımlaması yapılmalıdır. 

4.18. Hastanemizde kullanılan yataklar şunlardır: 

4.18.1. Motorlu, kumandalı Hasta Yatakları 
4.18.2. Motorlu, kumandalı Çocuk Yatağı (0–16 Yaş) 

4.19. Tüm yataklar tekerlekli, kenar korumalığı olan yataklardır. 

4.20. Düşme risk durumuna göre hastasının yaşına, genel durumuna, boy-kilo vb. özelliklerine göre, doktoru 

ve/veya servis sorumlu hemşiresi tarafından özellikli hastanın hangi yatağa yatırılacağına karar verilir. 

4.21. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri için tüm hastalar yüksek riskli kabul edilmiştir. Kliniklere özel 

tedbirler alınmıştır. 

4.22. Yeni doğan yoğun bakım yüksek riskli hastalar için alınan tedbirler aşağıdaki maddelerden oluşur: 

4.22.1. Kuvözün bulunduğu zeminin kaygan ve ıslak olup olmadığı kontrol edilir. 

4.22.2. Kuvözün hood kısmında kırık olup olmadığı kontrol edilir. 

4.22.3. Kuvözün tekerleklerinin ve tekerlek freninin sağlam olup olmadığı kontrol edilir. 
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4.22.4. Kuvözün ana kapak, küçük pencere kapaklarının ve mandallarının sağlam olup olmadığı kontrol 

edilir. 

4.22.5. Kuvözün elektrik, fan, hava, sıcaklık gibi alarmlarının sağlam olup olmadığı kontrol edilir. 

4.22.6. Kuvözün trendelenburglarının sağlam olup olmadığı kontrol edilir. 

4.22.7. Kuvözün içinde bulunan yatağın bütünlüğüne dikkat edilir ve kırık ya da bozulmuşsa 

değiştirilir. 

4.22.8. Klinikte çalışan tüm personele ve aileye kuvöz kapağı açıkken hasta yanından uzaklaşılmaması 

konusunda bilgi verilir. 

4.22.9. Bebeğe bakım verirken zorunlu kalmadıkça ana kapak yerine pencere kapakları tercih edilir. 

4.22.10. Bebeğe kuvöz dışında bakım verilecek veya herhangi bir müdahalede bulunulacaksa ellerin 

temiz olmasına ve özellikle kaygan olmamasına dikkat edilir. 

4.22.11. Bebek için kuvöz içerisinde destekleyici yastıklar kullanılabilir. 

4.23. Pediatri yoğun bakım hastaları da yüksek riskli kabul edilerek, aşağıdaki tedbirler uygulanmaktadır: 

4.23.1. Hastanın yatağı en düşük seviyede tutulur. 

4.23.2. Yatağın tekerlek frenleri kapalı tutulur. 

4.23.3. Gereksiz ve fazla malzeme ortamdan uzaklaştırılır. 

4.23.4. Çocukların tüm yatak kenarlıkları yukarıda tutulur. 
4.23.5. Yerler kuru ve temiz olmalıdır. 

4.23.6. Hastaya sedasyon uygulanmışsa, ameliyat sonrası ve ilk kez ayağa kalkıyorsa sağlık 

görevlisinin gözetiminde kalkması sağlanır. 

4.23.7. Konfüze, yanında yakını bulunmayan hasta, hemşire deskine yakın bir yatağa alınır. 


