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1. AMAÇ: KSÜ SUA Hastanesi erişkin ve koroner yoğun bakım ünitesinin genel işleyişinin 

planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi 

için genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak. 

2. KAPSAM: KSÜ SUA Hastanesi  Koroner yoğun bakım ünitelerini kapsar. 

3. SORUMLULAR:  

 Koroner yoğun bakım ünitesi sorumlu hekimi  

 Koroner yoğun bakım ünitesi sorumlu hemşiresi  

 Koroner yoğun bakım ünitesi hemşire ve sağlık memurları  

 Koroner yoğun bakım ünitesi tıbbi sekreter  

 Koroner yoğun bakım ünitesi personel (temizlik elemanları )  

4. TANIMLAR:  

YOĞUN BAKIM: Bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun 

aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar 

desteklenmesine, bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik 

faaliyetleri kapsayan ve özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere, her türlü cihaz ve 

teknolojiyi kullanan, bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir 

ünitedir. 

5. FAALİYET AKIŞI :  

HASTANIN KABULÜ:  

Koroner Yoğun Bakım Ünitesine Hastaların Kabul Edildiği Yerler ;  

Acil Servis  

 Poliklinik Muayenesi sonucunda yatışına karar verilen hastalar.  

 Servisler (Klinikler)  

 Hastanemizin 3.basamak yoğun bakımlarında yer olmadığı için kabul edilen hastalar.  

 Başka hastaneler.(Acil servis aracılığı ile)  

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinin Hasta Kabul Kriterleri:  

 Akut koroner sendrom(Unstable Angina ,Pektoris , Myokart Enfarktüsleri)  

 Kalp Kapak hastalıkları  

 A.V Blokları – Dal Blokları  

 Kalp yetmezlikleri (Dilate kardiyomyopati , kanjestif kalp yetmezliği)  

 Ritim bozuklukları (Antrial Fibrilasyon ,Ventiküler Taşikardi , Supravatriküler Taşikardı , 

Ventiküler Fibrilasyon , Antrial Taşikardi.vs..)  

Perikardit – Endokardit –Myokardit  

Akciğer ödem 

 Kardiyojenik şok  
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 Arrest (Kardiyo Pulmoner Arrest) 

Objektif Parametrelere Göre Yoğun Bakıma Hasta Alma Kriterleri 

Vital Bulgular 

 

 

 

 

Laboratuvar Bulguları 

2 veya >7 mEq/L 

 

 

Radyolojik Bulgular :İKK, kontüzyon, SAK, Organ rüptürü , USG ve Tomografi sonucunda 

Akut renal yetmezlik, Karaciğer yetmezliğini destekleyen vakalar ,Endoskopi sonucuna göre; 

Özofagus varis kanamaları, gastrointestinal kanamalar , Dissekan anevrizmalar 

EKG :AMI, aritmiler, Ventiküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon A-V blok 

Akut Başlangıçlı Fizik Bulgular : Anizokori, yanık >%10, anüri, hava yolu tıkanması, koma, 

CVH, siyanoz, tamponad,Sürekli Konvülsiyonlar , Solunum sıkıntısı 

Hasta yatışı öncesi yapılması gerekenler: 

sior 

tarafından Boş Yatak Hazır Bulundurulması sağlanır. 

 

 

 

 ve etejer kontrolü yapılır. 
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trollerde aksaklık var ise ilgili teknik birime haber verilerek düzeltilir.Yoğun 

Bakım sürekli kullanıma hazır halde tutulur. 

-24 derece,nem oranı % 30 - % 60 arasında sağlanmalıdır. 

Hastanın, yoğun bakım ünitesine kabulüne kadar hastanın yatışını sağlayan ünitenin sağlık 

personeli ve yardımcı sağlık personeli hastaya refakat eder ve yatağa alınır. 

Hastanın tıbbı bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi 

 Damar yolu yok ise damar yolu açılır, damar yolu açık gelmiş ise damar yolunun efektif 

çalışıp çalışmadığı kontrol edilir gerekirse yeni bir damar yolu açılır. 

Hastadan tetkikler istenmiş ise kan örneği alınır uygun tüplere konularak bilgisayardan giriş 

yapılarak laboratuvara gönderilir. 

Hastaya gerekli ise ve hastanın durumuna göre foley sonda veya prezervatif sonda takılır. 

Bakımın planlanmaması ve izlenmesi 

Hasta koroner yoğun bakıma ilk geldiğinde giysileri ve üzerindeki takı ve benzeri malzemeleri 

çıkarılır. Hastaya ait giysileri, değerli eşya ve takıları (para, anahtar, altın, cüzdan )hasta 

yakınlarına bir tutanakla teslim edilir.  

Hastanın göğsüne elektrotlar uygun bir şekilde yapıştırılır. NİBP manşonu, Pulseoksimetre 

probu parmağına takılarak monitörize edilir.  

12 derivasyonlu EKG si çekilir. Hastanın anamnezi alınır.  

 Hastanın solunumu değerlendirilir. Oksijen ihtiyacı varsa, oksijen inhalasyonu başlanır.  

Hastanın acil kliniğinde kanları alındı ise sonuçları sağlanır. Alınmadı ise acil profili kardiyak 

enzim – troponin profili, hemogram kanları doktor istemine göre alınır ve acil laboratuarına 

gönderilir. Klinik hemşiresi tarafından sonuçları takibi yapılır. Klinik doktoru sonuçları hakkında 

bilgilendirilir.  

Hastaya gerekli ise ve hastanın durumuna göre foley sonda veya prezervatif sonda takılır.  

Hastanın başlangıç vital bulguları alınır hasta takip formuna kaydedilir.  

Doktorun belirlediği order hastanın takip formuna geçilir, tedavi saatleri düzenlenir. Order 

uygun şekilde tedavi ve infüzyonları hazırlanarak takılır.  

Hasta yakınlarına hasta hakkında yeterli bilgi ve açıklama klinik doktoru tarafından verilir.  

 Doktor tarafından primer PTCA(perkütan Transmülan Koroner işlemleri )koroner anjiografi 

veya geçici poce maker gibi girişimsel işlemler düşünülen hastaların hazırlıkları yapılır. Hasta ve 

yakınları bilgilendirilerek onam (rıza) imzaları ve hastanın koroner anjiografi laboratuarına 

uygun şekilde transferi sağlanır.  
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Hastanın durumunun aciliyetine göre hastanın tedavisinin yoğun bakım ünitesi içinde bulunan 

ilaçlarla başlanır. Eğer ilaç yok ise bilgisayar üzerinden hastane eczanesine istem yapılarak 

getirilir.  

 Hemşirelik süreci tanımlama formu doldurulur.  

Düşme riski değerlendirme formu doldurulur.  

Hastanın vital bulguları saatlik alınarak hasta takip formuna yazılır.  

Hastaya konsültasyon istenmiş ise gerekli birimlerle iletişime geçilerek konsültasyonun 

yapılması sağlanır. Konsültasyon bilgisayara girilerek ücretlendirme ilgili hekime işlenir.  

. Hastanın röntgen, ultrason tomografi vs. görüntüleme tetkikleri için ilgili birimlerle bağlantı 

kurulur, istem kağıdı hekim tarafından doldurulur. İşlem bilgisayara girilerek hastanın durumuna 

uygun olarak yerinde ya da görüntüleme merkezinde işlem yapılır.  

Hasta takip formunda bulunan hastanın sistem tanımlaması sorgusu her vardiyada bir kez 

nöbetçi hemşire tarafından yapılır. Buna uygun hemşirelik bakım planı planlanarak uygulanır, 

hasta takip formuna kayıt edilir.(ağız bakımı, el –yüz bakımı, vücut bakımı ent. tüp bakımı, 

kataterlerin bakımı, pozisyon postural direnej, dekübit, ödem, aspirasyon )  

Her hasta için bası yarası değerlendirme formu doldurulur. Bası yarasının derecesine ve doktor 

istemine göre bakımı planlanır ve yapılır.  

 Kontrole tabi ilaçlar nöbet tesliminden önce kontrol edilerek Narkotik- Anestezik –Psikoprop 

–Trombolik ilaç devir teslim defterine kayıt edilir.  

 Nöbet değişimi sırasında nöbeti devreden hemşire, nöbeti devralan hemşirelere hastaları yatak 

başında ve vizit yaparak devreder. Hemşire nöbet teslim defteri doldurularak nöbet teslim edilir.  

 Ventilatördeki hastanın izlemi:  

Yoğun bakım ünitesinde entübasyon işlemi, hastanın gereksiniminin olduğu acil şartlarda veya 

elektif olarak yapılır. Bununla ilgili kararı yoğun bakım doktoru ve anestezi uzmanı birlikte 

değerlendirerek karar verirler.  

1.2 HASTANIN RIZASININ ALINMASI: Yoğun bakım hasta bildirim ve onam belgesi 

hastanın şuuru açıksa kendisine, kapalı ise yakınlarından birisine ( mümkünse birinci derece 

yakınına, birinci derece yakını yok ise yakınlık derecesine göre en yakınına ) doldurtularak 

imzalatılır. Eğer hastanın yanında hasta yakını yok veya ulaşılamıyor ise onam formu hastanın 

bilinci açıksa hastaya, bilinci kapalı ise tedavi eden doktor, sorumlu hemşire veya nöbetçi 

hemşire ile birlikte yakınının olmadığı belirtilerek imzalanır. 

Güvenli Hasta Transferi: 
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Hastaların güvenli transferine yönelik uygulamalar Hastanın Güvenli Transferi Talimatı’na 

uygun olarak yapılır. 

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. 

6.1.4 Hastanın Taburculuk İşlemleri : 

Hastanın taburculuğunda yapılan işlemler:  

ulaşılarak hastanın çıkışı hakkında bilgi verilir.  

ya ait; Hasta 

Tabelası, hemşire tarafından servis sekreterine verilir. 

bilgisayara nöbetçi hemşire tarafından kayıt edilir. 

Medikal tedavisi ve diyet programı hekim tarafından düzenlenen hastaya gerekli eğitim verilerek 

taburcu olması sağlanır.  

 

Tıbbi sekreter tarafından taburcusu tamamlanan dosyalar evrak eksiği olmadan Arşive teslim 

edilir. 

e çıkışı yapılır.  

6.1.3 Hastanın Nakil süreci: 

Hasta bir başka hastaneye sevk edilecekse Hasta Sevk Formu ve epikrizi, doktor tarafından 

doldurulur. Hastanın güvenli transferi talimatına göre sedyeye personelle yatağından alınıp 

ambulansa götürülür. Hasta ambulans ve sağlık personeli refakatinde gönderilir. Nakil sürecinde 

Transport ventilatör, Transport monitör, oksijen Tüpü, Entübasyon seti,Balon-valf maske sistemi 

bulundurulmalıdır. 

KLİNİK SÜREÇLER:  

Koroner yoğun bakım ünitesinde 18 yatak bulunmaktadır. 7 gün 24 saat hasta kriterlerine uygun, 

hastaların kabulü ve takibi yapılır.  

Monitörizasyon 

Hastanın üzerindeki giyişiler çıkarılır. 
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Hastaya ait kıyafetleri, değerli eşya ve takıları ( para, anahtar, bilezik, cüzdan v.b ) hasta 

yakınlarına teslim tutanağına karşılıklı imzalar atılarak teslim edilir. 

Hasta başı monitör kullanma talimatına göre monitörize edilir ve hayati işlevleri alınır. 

 Hastanın solunumu değerlendirilir. Oksijen ihtiyacı varsa oksijen inhalasyonu başlanır. 

 Damar yolu yoksa periferik damar yolu açılır ya da santral katater takılır. 

 Hasta huzursuz ise hastayı korumaya yönelik tedbirler alınır, sedatize edilir. 

 İdrar ve nazogastrik kataterizasyonu yok ise ihtiyaca göre takılır. Tedavi talimatına uygun 

şekilde mayi ve giden ilaçları takılır. 

Geniş rutin, hepatit markeri, eliza, hemogram, kan grubu için kan alınır.  

Tedavi talimatı hemşire gözlem formuna geçirilir. Yapılan tedaviler işaretlenir.  

Yoğun bakım klinik hekimi tarafından, hasta değerlendirilip gerekirse diğer konsültasyon veya 

radyoloji hizmetlerinin istemi yapılır. 

Hasta yakınları hekim tarafından bilgilendirilir. Hemşirelik bakımı planlanarak uygulanır, 

hemşire gözlem formuna kaydedilir. ( ağız bakımı, el, yüz bakımı, vücut bakımı, ent. tüp bakımı, 

kataterlerin bakımı, pozisyon, masaj, postural drenaj, dekübit, ödem, aspirasyon ) Hastanın 

ihtiyacına göre doktor sedasyon kararını verir ve hemşire tarafından sedasyon başlatılır. Yoğun 

bakım ünitesi, ziyaret saatleri ve ziyaret esnasında uyulması gereken kurallar ile ilgili hasta 

yakınları bilgilendirilir. Hasta ile ilgili bilgi almaları için hastanın hekimine yönlendirilir. 

 Ventilatördeki hastanın izlemi:  

Yoğun bakım ünitesinde entübasyon işlemi, hastanın gereksiniminin olduğu acil şartlarda veya 

elektif olarak yapılır. Bununla ilgili kararı yoğun bakım doktoru ve anestezi uzmanı birlikte 

değerlendirerek karar verirler.  

Entübasyonu gerektiren hastaya ilişkin kriterler:  

Nöromüsküler fonksiyon bozuklukları  

Santral sinir sistemine ait patolojiler  

 Respirasyonda yetersizlik  

Kardiyopulmoner arrest  

Hastanın entübasyonuna hastanın muayene ve kan gazları değerlendirilerek karar verilir. Hastada 

hipoksi şartları gelişmişse, buna ilişkin(taşipne, dispne, taşikardi, siyanoz, bilinç bozukluğu 

dezoryantasyon, konfüzyon şuurda kapanma)  

Elektif entübasyon:  

Postop dönem  
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Serepral dönem  

Entübasyona karar vermek için arteriyal kan gazı değerlendirmesinde asağıdaki 

parametreler dikkate alınır:  

Pa O2 <70 mmHg. FiO2:0.21 iken  

Pa CO2>45 mmHg. ve üstünde seyretmesi 

PH < 7,25 ve altında seyretmesi  

Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması, hastayı tedavi eden doktoru ve anestezi uzmanı 

tarafından, birlikte değerlendirildikten sonra, anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilir.  

Hastanın durumuna uygun ventilasyon modu seçilir.  

Solunum sesleri değerlendirilir, göğüs hareketlerini ventilatöre uyumu gözlenir.  

Gerektikçe aspirasyon yapılır, her şiftte hastayı teslim alan hemşire yatak başı panalde bulunan 

merkezi sistem aspiratörü kontrol eder.  

Pulseoksimetre ile hastanın oksijen saturasyonu takip edilir.  

Eloktrolit takibi yapılır.  

Alığı çıkardığı izlenir.  

Gerektiğinde kan gazı kontrolü yapılır.  

Gerektiğinde sedasyon uygulanır.  

Sık pozisyon verilir.  

Respiratöre ait parametreler saatte bir hasta takip formuna kayt edilir.  

Enfeksiyon riskini minumuma indirmek için:  

Hasta steril tekniğe uygun şekilde aspira edilir.  

Ventilatörün bakımı ve devrelerinin değişimi belirli aralıklarla yapılır.  

Hava yolunu nemlendirmek için, nemlendirici ve bakteri filtresi kullanılır.  

 

Sedasyon ve analjezi uygulanması:  

Yoğun bakım ünitelerinde hastaların;  

Ajitasyon ve anksiyetelerin giderilmesinde sakinleşmelerini sağlamak.  

Yapılan tedavi ve girişimlerin daha kolay tolere edilebilmesi için sedatif ilaçlar kullanılır.  

Yoğun bakım ünitelerinde sedasyon oluşturmak amacıyla;  

Benzodiazopinler  

Midazolon  

Propofal  

Nöro-epileptikler kullanılmaktadır.  
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Hastanın nöromüsküler blokajı ve sedasyonu gerektiği takdirde anestezi uzmanı tarafından 

planlanır ve takip edilir.  

Hastanın ventilatörden ayırma: 

Klinik durum;  

Kardiyovasküler durum stabil ise  

Abdominal distansiyon yoksa  

Metabolik bozukluk yoksa  

 Solunum hareketlerinde koordinasyon bozukluğu yoksa  

Öksürük ve yutkunma refleksi yeterli ise,  

Solunum kriterleri;  

Vital kapasite (ml/kg.)>5  

İnspirasyon gücü ( cm H2O ) <-10  

PH>7.30  

Solunum sayısı/dk.<45  

Dadika ventilasyonu ( 1/dk )<18  

Hastanın mekanik ventilasyon desteğinden ayrılması T parçası ile spontan solunum ce CPAP-

PSV monu ile olur. T parçası ile hastanın ventilatörden periyodik ayrılması ve nemli oksijen 

verilmesini gerektirir. Her defasında ventilatörden ayrılması süresi uzatılır ve akciğer 

fonksiyonlarının spontan ölçümleri tekrarlanır.  

Extübasyona uygun olan hastaya extübasyona en erken sürede başlanmalıdır.  

Hastanın şuuru açık ise hasta mutlaka bilgilendirilmelidir.  

Hasta ventilatörden ayırma moduna alınır.  

Vital bulgular ve kan gazları örneği ile hastanın genel durumu değerlendirilmelidir.  

Extübasyonda kullanılacak nemli oksijen sistemi hazırlanmalıdır.  

Entübasyon malzemeleri ve acil arabası hastanın başında hazır edilmelidir.  

Hasta aspire edilerek extübasyonu sağlanmalıdır.  

Oksijen saturasyonu solunum sesleri ve göğüs hareketleri yakın takip edilmelidir.  

Extübasyon tarih ve saati hemşire hasta takip formuna not edilmelidir.  

Skorlama sistemleri ile hastaların takibi: Hastanemizde yoğun bakım saps skorlama formu, 

her hastaya doldurulmaktadır. Bir dosya altında, aylık genel yoğun bakıma yatışı yapılan 

hastaların formları biriktirilerek ay sonunda değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

Bası yarası takibi: Hastanemizde bası yarası Bası Yarası Risk Tahmini Ölçeği ile 

yapılmaktadır.  

Risk ölçüsünde değerlendirilen puan 15-16 ise düşük risklidir, haftada bir bası yarası 

değerlendirilir, dekübit bakım talimatı uygulanır.  
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13-14 puan ise orta risklidir. Bu durumda 48-72 saatte bir bası yarası değerlendirilir ve dekübit 

bakım talimatı uygulandırılır.  

12-16 puan ise yüksek risklidir. Her gün bası yarası riski değerlendirilir, dekübit bakım talimatı 

uygulanır.  

Enfeksiyonların önlenmesi: 

 Yoğun bakım enfeksiyon kontrolü, hastane enfeksiyon komitesi ile birlikte takip edilir.  

Enfeksiyonların Kontrolü ve İzlenmesi: Yoğun bakım ünitelerinin temizliği risk düzeyine göre 

temizlik planına uygun yapılır. İntravenöz ilaç uygularken veya intravenöz katater takılırken 

asepsi kurallarına uyulur. Hastaya müdahale etmeden önce eldiven giyilir, iki hasta arası temasta 

eldiven değiştirilir. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanır. Hastaların dren yerleri günlük takip 

edilir. Miktarı, rengi, kokusu kontrol edilip kaydedilir. Miktar olarak fazla, kokulu ve pürülan 

drenajı olan drenlerden doktor uygun görürse kültür alınır. Üreme olup olmadığı takip edilir. 

Enfeksiyon açısından önemli bir bulgu olan ateş takibi sık yapılır. 37.5 C ve üzeri ateşi olan 

hastalarda enfeksiyon kontrol komitesinin önermesi durumunda üç kez kan kültürü alınır. Santral 

katateri olan hastaların kataterleri çıkarıldıktan sonra kültüre gönderilir, takibi yapılır. İdrar 

sondası olan hastalardan enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü tarih aralıklarında idrar 

kültürü gönderilir. Üreme olup olmadığı kontrol edilir. Yoğun bakımdan her çıkan hastadan 

sonra yatak çarşafları değiştirilir. Yatak, monitör kabloları, NİBP manşonu ve etejerleri 

dezenfektanla silinir. Nazal oksijen kataterleri ve oksijen maskeleri hastaya özeldir. İlaç 

nebülizatörleri hastaya özeldir. Nebülizasyonda tek dozluk ampuller kullanılır. Sistemdeki tüm 

nemlendiricilerde steril su kullanılır ve bu sular günlük olarak değiştirilir. Aspirasyon sondaları 

tek kullanımlıktır. Ambular kullanım sonrası sterilizasyon ünitesine gönderilir. Laringoskop 

bıçak “blade” kısımları steril edilir veya yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanır. YBÜ 

ziyaretçiler için geçerli kurallara uyulması sağlanır. Ancak, hastayla temas öncesi el yıkama 

uygulaması sıkı olarak denetlenir. Enfeksiyon bulguları olan hastaların üniteye girişi engellenir. 

İzolasyon gereken hastalar için gerekli izolasyon önlemleri alınır. Kültüründe üreme tespit edilen 

hastalar için Dahiliye Uzmanı ile görüşülerek uygun tedavi planlanır. 

KSÜ SUA HASTANESİ  KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM BİRİM İŞLEYİŞİ 

Kardiyoloji yoğun bakım ünitesi hastanemizin ikinci katında bulunmaktadır. İki tane yoğun 

bakım salonu ve dört tane izolasyon odamızdan olup,  toplam 19 hastaya hizmet verecek 

kapasitededir. 

08.00 = Teslim saati, yoğun bakımın genel temizliği yapılır. 

09.00 = Takip ve tedaviler yapılır. Acil arabası, buzdolabı, ilaç arabası ve narkotikler kontrol 

edilir. Eksik malzemeler tespit edilip işlemler yapılır. Kirli çarşaflar  çamaşırhaneye  gönderilir. 

Yoğun bakım sorumlu hocası ve ekiple hasta başı vizitler yapılır. Anjiyo için gelen hastalar 

işleme hazırlanır. İşlem sonrası bakımları yapılır. 
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Her saat başı takipler alınır. Tedavi saati gelen ilaçlar verilir. Kirli alanlar belirlenir, temizliği 

yapılır. 

12.00 = Yemek saati, hasta yakınları belirlenen kurallar çerçevesinde yoğun bakıma alınır. 

Hastalara yemekleri yedirilir. Evsel atıklar toplanır. 

15.00 = Eczaneye yazılan ilaçlar getirilir, yoğun bakımın ilaçları tamamlanır.  

16.00 = Akşam viziti  yapılır, nöbet teslim talimatına göre eksiksiz teslim verilir. 

Buzdolabı günlük kontrolü. 

Acil arabası kontrolü. 

Yoğun Bakım temizliği. 

Isı-nem kontrolü. 

NOT: Kontroller kalite birimi tarafından belirlenen formlar doğrultusunda yapılıp kayıt altına 

alınmaktadır.  

Giriş Çıkış Kuralları : 

-13:00 saatleri arasındadır. 

inde hekim 

tarafından, hastanın birinci derece yakınlarından birisine, hasta ziyareti için izin verilir. 

irişte el hijyeni sağlamalı el antiseptiği 

kullanmalıdır. 

etmemelidir. 

ar verir. 

Uygun bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez. 

lgilendirdiği 

şekilde izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır. 

olarak kabul edilmezler. 

 

 

erken çıkarılabilir. 
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Bilgilendirme : 

 

 

ında, 

hastanın genel durumu ile ilgili bilgilendirme yapılır. 

bilgilendirme yapılmaz 

 

Refakat ve ziyaret : 

. Yoğun Bakıma 

yatan hastaların yakınları yanında kalmaz. Hastanın ihtiyaçları, bakımı ve problemleri hemşire 

ve personel tarafından çözümlenir. 

s ve hasta nın durumu değerlendirilerek doktor tarafından uygun koşullar 

sağlanmak şartıyla (eldiven, bone ve önlük giyilerek ) belli sayıda ve zaman aralıklarında 

hastanın ziyaretine izin verilebilir. Bunun haricinde hastalarının genel durumu ve tedavisiyle 

alakalı bilgiyi hekim Hastanın ilk kabulünde ve Her gün gerektikçe bilgilendirme yapar.Hastanın 

genel durumu ve Tedavi süreci anlatılır. 

Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması: 

leme; Hasta Kimlik 

bilgileri tanımlama ve doğrulama talimatında yer almaktadır. 

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

alır. 

Hastanın genel durumunun değerlendirmesi: 

Hekim; 

 hasta hasta Yatış Formu nu imzalar. 

 

Hemşire; 
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me 

formu üzerinden hastanın öyküsünü alarak değerlendirir. 

ire hasta takip ve ilaç uygulamalarını Hemşire Gözlem Formu‘na kayıt eder. 

Uygulamayı yapan hemşire parafını atar. 

Yatan Hasta Düşmelerinin Önlenmesi: 

-16 yaş çocuklarda 

Harizmi düşme risk ölçeği ile değerlendirilir. 

gidiş ve tekrar geliş) 

yakın yatağa alınır. 

 

doldurularak gönderilir. 

Hasta ve Ailesinin Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması: 

dirilmesi ve 

rızasının alınması talimatına uygun şekilde yapılır. 

ılır ve 

imzası alınır. 

Basamaklar; 

 

 

 

 

şlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, 

 

-komplikasyonları, 
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ın alındığı tarih ve saat bulunmaktadır. 

 

Onamı geri çekme; 

 

ekme nedeni Tıbbi İşlemi Red Formu’na 

yazılır ve imzalatılır. 

Bilgi kısıtlama; 

 

 

Hasta Mahremiyetinin Sağlanması: 

personel 

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

e çekilir,işlem 

gerçekleştirilir. 

Kıymetli Eşyanın Teslim Alınması ve Edilmesi: 

ını hemşire 

tarafından Güvenlik personeli ve hastane polisi aranarak tutanak karşılığında hastane polisine 

teslim edilir.Hasta kıymetli eşyalarını tekrar almak istediğinde hastane polisine müracaat eder. 

Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi: 

r. Yatışı süresince de 

kullanması gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar servis hemşiresi tarafından Yoğun Bakım hasta 

ön değerlendirme formunda kayıt altına alınır. Hekim tarafından order edildikten sonra 

uygulanır. 

miadı geçmiş ilaç varsa, 

ilacın özellikleri, sayısı ve miadını belirten Yoğun Bakım ön değerlendirme formunda hasta veya 

yakını ile birlikte imzalar. İlacı hasta  yakınına teslim eder. 

Hemşire Bakım Planın Düzenlenmesi ve Uygulanması: 

i doğrultusunda hemşire bakım planını düzenler. 
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elik Süreci 

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

olarak belirlenen başlıkları işaretler. 

 

Bu planda; 

 

 

 

arının değerlendirilmesini hemşire yapar. 

formuna kayıt 

eder ve kayıtları hasta dosyasında saklar. 

Tıbbi İşlemler: 

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

ıtlar 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. 

ilaçların güvenli uygulanması talimatına göre dikkatli davranılır. 

Hastaya verilen  ilaçların uygulaması sırasında doğrulama yapıp uygular. Uygulayan hemşire 

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

uygulamaları hemşire gözetiminde yapılır. 

lük 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. 

 alerji öyküsü olup, 

olmadığını hemşire ile birlikte kayıtlardan kontrol eder. 

eler, imzalar 

ve tedavi planını yeniden düzenler. Hastaya Beyaz kimlik kol bandı çıkartılarak Kırmızı kol 

bandı takılır. 
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öyküsü olup, olmadığını kontrol eder. 

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. 

yapar. 

doğrulama yapar. 

 hasta dosyasından, hastanın kendisine, bilinci yerinde değil ise yakınına 

adını soyadını sorarak ve hasta bileğinde yer alan kimlik tanımlayıcıdan yapar. 

 

orun yok ise; uygulamayı yapar ve Hemşire Gözlem Formundaki uygulama 

saatlerinden uyguladığı saati tükenmez kırmızı kalemle halka içine alarak çek eder,kaşesini basar 

ve imzalar. 

verir, hemşire bu 

talimata uygun sözel order alır. 

NT , solunum ve 

AÇT gibi hayati fonksiyonları alınır ve Gözlem Kağıdı’na işlenir.Ventilatördeki takip süresi ve 

ventilasyona son verilmesine hekim karar verir. 

tif ajanlar hekim 

istemine göre uygulanır. 

Sözel Order 

dan 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. 

İlaç Yönetimi 

ameliyat notunu, epikriz 

veya Tıbbi müşahede ve muayene formuna yazar. 

 Bu işlemler mesai 

saatleri arasında hemşire tarafından yapılarak nöbetçi hemşireye teslim edilir. Zorunlu hallerde 

nöbetçi hemşirede ek istemde bulunabilir. 
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a sonları acil 

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

servis tarafından belirlenip kullanıldığı hasta üzerine stoklardan düşüşü yapılır.Bu stok seviyeleri 

servis sorumlu hemşiresi tarafından aylık kontrol ve sayımı yapılarak aynı zamanda miad 

takipleride yapılıp miad takip formuna kayıt altına alınır. 

Advers etki: 

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

Yönetimi prosedürüne göre uygulanır. 

bildirilir. 

Akılcı İlaç Kullanımı: 

 kullanımı farkındalık oluşturulmasına yönelik Akılcı İlaç kullanım 

planı/politikasına uygun şekilde yürütülür. 

rlendirme 

formunda kayıt altına alınır. 

kullanılan broşürler verilir. 

 

İlaç Güvenliği 

lar İlaç Güvenliği 

Talimatı’nda anlatılmaktadır. 

arak hazırlanır. 

veriliş süresini yazar. 

 

de ilaç 

uygulaması yapar. 

 

-kırmızı reçeteye tabi 

ilaçlar kilitli dolaplarda, soğuk zincire uyulması gereken ilaçlarda günlük ısı takibinin yapıldığı 

buzdolaplarında muhafaza edilir. 
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-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. 

lır. Pediatrik 

dozdaki ilaçların kilograma göre dozların listesi kullanım alanlarında bulunmalıdır. 

-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. 

Buzdolaplarının Isı Takibi: 

dolaplarının içinde 

bulunan her malzemenin (ilaç/kit) olması gereken ısı aralıklarını buzdolabı Isı Takip Formu’na 

sorumlu hemşire not eder. 

günlerinde nöbetçi hemşire kontrol eder. 

Acil Arabaların Kontrol Edilmesi 

seti bulunur. 

 

bası İlaç 

Malzeme takip Kontrol formu ile takibi yapılır. 

Hastadan Kalan İlacın Eczaneye İade Edilmesi: 

İmha edilen Yarım Doz ilac Yönetimi; Miadı dolan, saklama koşulları açısından 

sulandırıldıktan, açıldıktan ya da hazırlandıktan sonra etki ve özellikleri bakımından tedavide 

kullanılması uygun olmayan ya da saklama süresi dolan yarım doz ilaçlar, Sorumlu hemşire 

tarafından “Yarım Doz İlaç İmha Formu” na tam olarak işlenir ve ilaçlar kesinlikle çöpe atılmaz. 

Yoğun Bakımda uygun bir alanda bekletilir. 

n sonra biriken 

yarım doz ilaçlar ile beraber hastanenin belirlemiş olduğu Yarım doz ilaçların imhasından 

sorumlu kişiye teslim edilir. Teslim edilen yarım doz imha edilecek ilaçlar sorumlu ve eczacı / 

eczane sorumlusu ile kontrol ve sayımı yapılarak imha için bekletme deposuna kaldırılır. 

El Hijyenin Sağlanması: 

.Her yatak başına 

el antiseptik solüsyonu konulur. 
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 5AN Kuralı, El Hijyeni Talimatı ve N1500 

Normu’na uygun el yıkama ve el dezenfeksiyonu yapar. 

yıkama ve el dezenfeksiyonu yapar. 

rmuna uygun el yıkama yapar. 

sağlık çalışanlarının 

tamamını kapsar.Gözlem Enfeksiyon hemşireleri tarafından yapılır. 

lmadığı tespit edilen durumlarda iyileştirme 

faaliyeti başlatılmalıdır. 

 

Hastalara Yapılan Girişimsel İşlemler: 

ter) hekim istemine uygun 

Damar içi Kateter 

Uygulama Talimatı doğrultusunda yapar ve katater bakımını uygular. 

hemşire yazar. 

Formuna uygulamanın adını, tarihi, saatlerini 

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

üriner sistem 

enfeksiyonlarının önlenmesi talimatına uygun takar. 

tem 

enfeksiyonlarının önlenmesi talimatına uygun takip ve bakım yapar. 

- 30 dakika vb.) hekim hasta 

tabelasına yazar. 

kaşesini basar. 

Hasta Takibi 

olarak yapar. 
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astaları hemşire odasına en yakın odaya yatırır ve bir saatlik sıklıkla 

kontrol eder. 

 

ek yapılır. Hasta 

operasyondan gelmişse postop takibi yapılır Hastanın takibi sırasında gelişen post op problemler 

ve vital bulgu anormalliklerinden yatıran ilgili doktoru haberdar edilir. 

da uygun aralıklarla 

personel ve hemşire aracılığıyla pozisyon değişikliği sağlanarak bası bölgeleri değerlendirilir, 

2.basamak yoğun bakımlarda Hasta ön değerlendirme formu içeriğinde bulunan bası yarası 

değerlendirme çizelgesine işlenir,böylece bası yaralarını önlemeye yönelik önlemler alınmış 

olur. 

fından, derin 

aspirasyonlar ise hekim tarafından yapılır. 

Hareket Kısıtlama Kararı ve Kontrolü: 

na yönelik uygulamalar Hasta kısıtlama Talimatına göre 

yapılır. 

Bu talimatta: 

 

 

 

Tedavi planında; 

tarih ve saatin belirtilir, 

 

 

 

Transfüzyon Süreci: 

yapılır. 

Kan ve Kan ürünleri istem formunda Hastanın; 
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Transfüzyon Güvenliği : 

 

tarafından doğrulanmalıdır.Transfüzyon mesai sonrası gerçekleşiyor ise tek hemşire nöbet 

tutulan alanlarda en yakın servis hemşiresi yahut süpervizör ile doğrulama yapılmalıdır. 

 

 

 

 

Transfüzyon İzlem: 

 

 Kan Transfüzyon izlem 

formunda kayıt altına alınmalıdır. 

Pansuman 

da pansuman 

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

saatini yazar. 
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Tetkik işlemleri : 

Laboratuvar Tetkik işlemleri : 

üleme sonuçlarını)  

gerektiğinde kullanılmak üzere, hastanın yanında bulundurulmasını sağlar. 

yanına alır. 

aşında 

yapıştırır,aldığı numune / numuneleri klinikte bulunan numune bekleme alanına koyar. Numune 

alma ve transfer koşulları talimatına uygun yapar. 

n alındığı tarih ve 

saatin HBYS üzerinden sisteme kaydını yapar. 

abında numune transfer görevlisi, acil durumlarda yardımcı 

personel ile numune alma ve transfer koşulları talimatına uygun olarak yapar. 

Radyoloji Tetkik işlemleri: 

 

saatini alır, yapılacak işlemle ve zaman konusunda hasta veya yakınını bilgilendirir. 

Güvenli Transferi Talimatı’na uygun olarak yapılmasını sağlar. 

rını hemşiresi takip eder, hekimi haberdar eder, hasta dosyasına koyar. 

Konsültasyon işlemleri 

Acil Konsültasyon İstemi : 

na yazar ve 

icapçı ilgili branş hekimini arar ve acil konsültasyon istemini bildirir. 

 

 

 

imzalar. 

Gün içinde Konsültasyon İstemi; 
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konsülte edilmesi 

gereken zaman aralığını ( iki saat içinde, mesai içinde vb.) Konsültasyon Formu’nda belirtir. 

n konsülte etmesi 

gereken zaman aralığını bildirir. 

 

 

Formu’na geliş saatini ve konsültasyon notunu yazar. 

lte etmez ise hastanın hemşiresi, 

hastanın hekimine bilgi verir. 

Hemşire Nöbet Teslimi: 

Hemşire Nöbet teslimleri, 

nde vizit 

yapılır. 16:24 ikinci vardiya Nöbeti devreden ve devir alan hemşireler arasında yapılır,24-08 

Üçüncü vardiya Nöbeti devreden ve devir alan hemşireler arasında yapılır. 

 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 sorumlu hemşiresine haber verilir. Sorumlu hemşire 

uygunluğunu değerlendirir ve Sağlık bakım Hizmetleri Müdürlüğüne onaya sunar. Hastane 

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 Talimatına uygun şekilde tutulur. 

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı : 

ipman 

protokolünde belirtildiği gibi kullanılır. 
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tarafından takip edilir. 

urulmalı ve her 

personel yerini bilmelidir. 

resi bölümde çalışanlara 

eğitim vermelidir. 

Hastaların İzolasyonun Sağlanması: 

 

astalara yönelik izolasyon önlemleri hastanın ilk kabulünde 

değerlendirilir ve alınır. 

 

Sarı Yaprak 

Mavi Çiçek 

Kırmızı Yıldız asılır. 

 

 


