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AMAÇ: Bu talimatnamenin amacı; KSÜ SUA hastanesinde, acil servise müracaat eden
hastaların hastane ortamına en kısa sürede uyumunun sağlanıp, tanı, tedavi ve bakım işlemleri ile
ilgili esasların belirlenerek yapılacak hizmetler için yöntem belirlenmesidir.
2. KAPSAM: Bu talimatname acil servisi kapsamaktadır.
3.KISALTMALAR
4.TANIMLAR
5.SORUMLULULAR: ATT’ler, Hemşireler, Sorumlu Hemşire, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
6.FAALİYET AKIŞI
6.1.ACİL SERVİSTE HASTA BAKIMINA İLİŞKİN SÜREÇLER

6.1.1.Hastanın bakım ihtiyaçları ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından değerlendirilir:

Hastanın bakım ihtiyaçları; hastanın geliş şikâyeti, ne kadar süre ile bu şikâyetlerden yakındığı
ve şu andaki muayene bulgularına göre doktor ve hemşire tarafından belirlenir ve değerlendirilir.

6.1.2.Değerlendirme sonrasında bakımın planlanması:

Hastaya gerekli tetkikler uygulanır. Tetkik sonuçları tamamlandıktan sonra tanı konulur, tanıya
uygun tedavisi ve bakımı planlanır. Hastaya planlanan bakımlar; hastanın bakım sürecine
katılımının sağlanması, hasta/hasta yakınının teşhis, tedavi, bakım hizmetleri, hasta
sorumlulukları ile diğer hizmetler hakkında bilgilendirilmesi, hasta düşmelerinin önlenmesi ve
düşme risk düzeyinin belirlenmesi, ağrı kontrolünün sağlanması, hastanın güvenli transferinin
sağlanması, yatan hasta mahremiyeti, hasta rızası, hastanın kendisi ile ilgili bilgi ve dokümanlara
erişebilmesi, hastaların kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet alınmasının
sağlanması, hasta ziyaret kurallarına yönelik düzenlemeler, hasta refakat kurallarına yönelik
düzenlemeler, hasta takip ve tedavi işlemleri olmak üzere planlanır.

6.1.3.Planlanan bakımın hastaya uygulanması:

Acil doktorunun verdiği order hemşire tarafından uygun olarak hastaya uygulanır. Hasta için
planlanan bakımlar hastaya uygulanır. Yapılan tedaviler Acil Servis Hasta Gözlem Formuna
kaydedilir. Doktor ve hemşire tarafından hastaya ait vital bulgular sürekli takip edilerek, formun
arkasındaki takip kısmına kaydedilir. Hastanın ek şikâyetleri olursa giderilmesine yönelik
uygulamalar yapılır.

6.1.4.Bakım sonuçlarının anlaşılabilmesi için hastanın izlenmesi:

Kısa süreli (maksimum 6 saat) takip gerektiren hastalar müşahedeye alınırlar. Burada düzelme
olup olmadığı konusunda hemşire tarafından izlenirler. Hastaya uygulanan tedavi ve bakımlar
hastanın hemşiresi tarafından değerlendirilir ve forma saati, tarihi ve paraf ile kaydedilir.

6.1.5.Gerektiğinde bakımda değişiklikler yapılması:

Hemşire yaptığı değerlendirmeler sonrasında gerek duyarsa hastanın bakımında değişiklikler
yapabilir. Yeni tespit edilen sorunlara yönelik bakımlar planlar. Hasta ve hasta yakınını bu
süreçler hakkında bilgilendirir. Hastanın durumunda düzelme yok ve takibi uzuyor (6 saati aşan
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vakalarda) ise acil hekimi ilgili klinik hekimi ile irtibata geçer, yatışını uygun görür ise yatırır,
sevk edilmesi gerekiyor ise 112 ile irtibata geçilerek sevk süreci başlatılır. Müşahadede
yapılacak takip faaliyetleri Acil Servis Hasta Gözlem formuna hekim tarafından işlenir, sağlık
personeli tarafından uygulanır, hastanın müşahedede kalış süresi takip edilir.


