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1. AMAÇ: KSU SUA Hastanesi doğumhane kliniğine alınan her hastanın tedavi ve bakımının en    

iyi düzeyde yapılmasını sağlamak 

2. KAPSAM: KSU SUA Hastanesi doğumhane kliniği çalışanları ve bu klinikten hizmet alan tüm 

hasta ve hasta yakınını kapsar 

3. SORUMLULAR: Bölüm Başkanı 

                                        Sorumlu Öğretim üyesi 

                                        Asistan Doktor 

                                        Sorumlu Ebe 

                                        Vardiyada çalışan tüm ebe ve hemşireler 

                                        Servis Sekreteri 

                                        Hizmetliler 

4. FALĠYET AKIġI  

4.1. Doğumhane Servisi toplamda 14 yataklı olup 4 yatak kadın doğum yoğun bakım yatağıdır. 

Doğumhane Servisinde bölüm başkanı, uzman doktor ve asistan doktorları, bir sorumlu hemşiresi, 3 

gündüz 3 gece servis hemşiresi, 2 gündüz 1 gece temizlik personeli, 1 tıbbi sekreter görev yapar.  

4.2. Bölüm Başkanı: Klinikteki koordinasyonu sağlar. Hasta, yatış-çıkış ve tedavilerinde sorumlu 

uzman doktorla beraber çalışır. Doğumhane ünitesinde fiziksel yapılanmasından, malzeme ve cihaz 

alımından sorumludur. Asistan doktor, hemşire ve yardımcı personellerin eğitimini sağlar.  

4.3. Doğumhane Servisinde çalışmalar 7 gün 24 saat devam eder. Hemşireler Hemşire Nöbet Teslim 

Talimatına uygun olarak nöbet teslimi yapar. Hasta yatış-çıkışları, usulüne göre yapılır. Uzman 

doktor, diğer asistan doktorlarla birlikte sorumluluk alır.  

4.4. 16-08 saatleri arasındaki hasta yatış-çıkış, tedavileri ve koordinasyonu ilgili servis konsültan 

öğretim üyesinin bilgisi dâhilinde günlük nöbetçi olan asistan doktor tarafından yapılır.  

4.5. Hasta yatış çıkış, tedavileri ve konsültasyon kararları primer asistan doktor tarafından yapılır.  

4.6. Hasta kimliğinin doğrulanması işlemi  

Hasta kimliğinin tanımlanması amacıyla kliniğimize yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı 

bileklik takılır. Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkodlu kol bandında; Protokol 

numarası, Hasta adı– soyadı, Doğum tarihi (gün–ay–yıl), bilgileri yer alır. Tüm bu bilgiler hasta 

yakınlarına sorularak hastanın kimlik bilgileri ile kaydı yapılır.  

4.7. Eğitimin Verilmesi ve Kayıtların Tutulması  

Yatışı yapılan her hastaya tedavi süresince ilaçları, beslenmeleri, egzersizleri, el hijyeni, sigara 

bırakma gibi eğitimler verilir. Servis ve servis çalışanları tanıtılır. Hemşire çağrı sistemi hakkında bilgi 

verilir. Hasta her ihtiyaç duyduğunda eğitimler tekrarlanır. Hasta taburculuk eğitiminde (ilaç 
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kullanımı, beslenme, egzersiz, pansuman) verilir. Verilen tüm eğitimler hemşire tarafından Hastane 

Otomasyon Sisteminde Yatan Hasta Eğitim Formu ile kayıt altına alınır.  

4.8. Hemşirelik Süreci Hasta Tanımlama Formu doldurulur.  

4.9. Yatan her hastaya hemşirelik bakımı planlanır. Planlanan bakım çerçevesinde gerekli hemşirelik 

uygulamaları yapılır ve HemĢirelik Bakım Planı Formuna kaydedilir.  

4.10. Yatışı yapılan her hasta, Hasta Düşmelerini Önleme Talimatına göre değerlendirilerek Ġtaki 

DüĢme Riski Değerlendirme Formu doldurulur İtaki Düşme Riski ölçeğine göre değerlendirilmesi 

sonucu 0-4 puan arası her hafta, 5 ve üzeri puanlarda ise hastanın değerlendirilmesi her gün yapılır. 

İtaki Düşme Riski Ölçeğine göre toplam 15 puan ve üstünde olan hastalar yüksek riskli olarak kabul 

edilir. Düşme riski yüksek olan hastaların yatak başına dört yapraklı yeşil yonca figürü yapıştırılarak 

gerekli önlemler alınır.  

4.11. Hastanın yatışında yanında getirdiği tüm ilaçları hekim tarafından kontrol edilir ve hastanede 

yattığı sürede hangisini kullanmaya devam edeceğine hekimi karar verir. Hastanın yattığı sürece 

yanında ilaç bulundurulmaz. Tüm ilaçları hemşire tarafından teslim alınır ve Hastanın Beraberinde 

Getirdiği Ġlaç Malzeme Teslim Formu doldurulur.  

4.12. Hekimler tarafından hasta viziti yapılır. Vizite servis sorumlu hemşiresi ve hastadan sorumlu 

hemşire de katılır.  

4.13. Hastanede tespit edilen bulaşıcı hastalıkların ihbarı hekim tarafından Enfeksiyon Kontrol 

Komitesine bildirilir.  

4.14. Her hangi bir enfeksiyon varlığında hastanemizde hasta tanımlayıcı figürler kullanılır ve Hasta 

İzalasyonları Talimatına uygun olarak izolasyon protokolleri uygulanır. Gerektiğinde tüm servis 

çalışanlarının kullanabilmesi için KKE (kiĢisel koruyucu ekipman) dolabı hazırlanır.  

4.15. Hasta Doğumhane Servisine hemşiresi ve asistan doktoru tarafından kabul edilir.  

4.16. Hastanın yaşına göre Doğumhane Servisine hakkında bilgi verilir. Doktor, hemşire, yardımcı 

personel hastaya tanıtılır. 

4.17. Hastanın yaşı uygun değilse hekim hasta bilgilerini almak üzere hasta yakınları ile görüşme 

yapar.  

4.18. Hastaya ait Hasta Anamnez Formu doktor tarafından çıkartılır ve doldurulur.  

4.19. İlaçların karışmasını engellemeye yönelik, düzenleme yapılmalı, YazılıĢı, OkunuĢu Benzer 

Görünümlü Ġlaç Listeleri hazırlanır.  

4.20. İlaç istemleri, asistan doktor tarafından direkt otomasyon sistemi üzerinden yapılır.  

4.21.Hekim, tetkik istemlerini tetkik formları veya Hastane otomasyon programından ilgili yerleri 

doldurarak yapar. Tetkik formları ile istenen tetkik istemlerini sekreter otomasyona işler.  
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4.22. Hekim veya hemşire hastanın kan numunelerini alır. kültür örneği alınacak ise Kan Kültürü 

Alma Talimatına uygun olarak alınır. Alınan örnekler merkez laboratuvara gönderir.  

4.23. Tanı ve tetkik için görüntüleme merkezine gidecek hastalar servis doktoru ya da hemşiresi 

eşliğinde servis personeli tarafından götürülür ve getirilir.  

4.24. Sonuçlar otomasyon sisteminden doktor tarafından alınır ve hasta dosyasına işlenir.  

4.25. Hekim farklı birimden hastaya konsültasyon isteminde bulunursa istemini Konsültasyon 

Formuna ve Hastane otomasyon programına kayıt eder. İşlemlerini Konsültasyon Talimatına uygun 

olarak gerçekleştirir.  

4.26. Hasta Monitörizasyonu, hasta kısıtlaması hastanın durumuna göre doktoru tarafından belirlenen 

ordere göre yapılır.  

4.27. Pulse oksimetresi bağlanır.  

4.28. Damar yolu açılır, mayii akışı sağlanır, dren ve kateterleri varsa kontrol edilir.  

4.29. Gerekli pozisyon sağlanır, gerekirse oksijen ihtiyacı karşılanır.  

4.30. Rutin 4 saat ara ile ateş, tansiyon, nabız, solunum, saturasyon takibi yapılır. (gerekirse daha sık 

yapılabilir)  

4.31. Dren ve AÇT takibi yapılır.  

4.32. Doktor hastanın orderini verir.  

4.33. Doktor orderındaki yazılı ilaçları hemşire hazırlar ve hastaya uygular. HemĢire Ġzlem Formuna 

kaydeder.  

4.34. Doktor tarafından Kan BileĢeni Ġstek Formu ile kan ve kan komponentlerinin ve tetkik istemi 

yapılır. Hemşire Kan ürününün doğruluğunu kontrol eder. Cross match borkodunu kan tranfüzyon 

formuna ekler. Hastanın alerji yönünden sık takibi yapılır ve kaydedilir.  

4.35. Kullanılan narkotik ilaç kayıt defterine yazılarak, hemşire tarafından eczaneden teslim alınır. 

4.36. Servis personeli tarafından hastane eczanesinden alınan narkotik grubu olmayan ilaçlar hemşire 

tarafından teslim alınıp, kontrol edilir, eksikler varsa eczaneyle irtibat kurulur.  

4.37. Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler görüldüğünde Advers Etki Bildirim Formu doldurularak 

farmakovijilans sorumlusuna bildirilir.  

4.38. Doktorun sözel olarak verdiği tedavi ve uygulamalar, Sözel Order Formuna kayıt edilir ve en 

geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılır.  

4.39. Doğumhane servisinde uygulanacak beslenme tedavisi, uzman doktor, asistan doktor ve hastane 

diyetisyeni ile birlikte belirlenir.  

4.40. Sedatif etkili ve analjezik ilaçlar, endikasyon halinde ilgili doktorun orderı doğrultusunda 

hemşire tarafından uygulanır. Doğumhane servisinde genellikle sedasyon için; aldolan, dormicum, 
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aneljezi için ise ağrının düzeyine göre parasetamol , ileri düzey ağrılarda ise contramal 

kullanılmaktadır.  

4.41. Bası Yarası Değerlendirme Formu doldurulup bası yarası takibi yapılır. Bası yarası olan 

hastalar, havalı yataklara alınır, iki saatte bir pozisyon değiştirilir. Hastaların yara bakımı hekim orderı 

doğrultusunda (pansuman, ilaç uygulaması vs.) hemşire tarafından yapılmaktadır.  

4.42. Bu süreçte yapılan tüm işlemler, takip eden hemşire tarafından Hemşire İzlem Formuna (saatleri 

ile birlikte) kaydedilir ve paraflanır.  

4.43 Hastanın nakli Hasta Transfer ve TaĢıma Talimatına uygun olarak yapılır. Klinikte takip ve 

tedavisi yapılan hasta tıbbı durumuna göre tekerlekli sandalye veya sedye ile ilgili servise doktor veya 

hemşire eşliğinde servis personeli tarafından götürülür. Hasta Transfer Formu doldurularak klinik 

hemşiresine hasta hakkında detaylı bilgi ve hastaya ait tıbbı kayıtlar varsa teslim edilir. Hasta acil 

olarak başka bir yoğun bakıma veya ameliyathaneye gidecekse veya durum kritikse; sağlık personeli 

eşliğinde gerektiğinde kullanılmak üzere oksijen tüpü, pulse oksimetri ve acil müdahale seti 

bulundurularak transfer süresi içinde hastanın yaşam bulgularının kontrolü sağlanarak sedye ile 

transfer edilir. Hasta Transfer Formu ve tıbbı kayıtlar teslim edilir.  

4.44Ameliyathaneye gidecek hastalar için Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi doldurulur. Hasta transfer 

ve taşıma talimatına uygun olarak ameliyathaneye gönderilir. Ameliyat sonrası hastaya uygun 

pozisyon verilir. Vital bulguları doktor orderında belirtilen sıklıkla alınır. Hasta gelişebilecek 

komplikasyonlar yönünden (kanama, ödem, enfeksiyon vb) takip edilmelidir.  

4.45 Glukometre Kalibrasyonu servis sorumlu hemşiresi tarafından haftalık yapılır. Glukometre 

Kontrol Formuna işlenir.  

4.46İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılarak Sıcaklık Nem Ölçüm 

Formu doldurulur.  

4.47Servis sorumlu hemşiresi, acil müdahale arabasını Acil Müdahale Ġlaç Ve Malzeme Listesine 

göre aylık olarak kontrolünü yapar, düzenler. Her kullanımda da kullanan hemşire düzenler.  

4.48Servis sorumlu hemşiresi, serviste kullanılan bütün ilaç ve malzemelerin son kullanma tarihlerini 

aylık olarak kontrol eder. Ġlaç/Sarf Malzeme Stok Takip Formuna kaydeder.  

4.49Hasta yatak takımlarının değişimi Hasta Yatak Takımı DeğiĢimi Talimatına göre günlük ve 

gerektikçe yapılır.  

4.50Servisteki tüm atıklar Atık Yönetim Talimatına uygun olarak toplanır.  

4.51. Kliniklerin temizliği bölüm bazında hazırlanmış olan temizlik planına göre yapılır. Tüm kapalı 

ve açık alanlar belirlenen aralıklarla kontrol edilerek Doğumhane Temizlik Planı ve Takip Formu 

doldurulur.  
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4.52. Serviste tüm kullanılan demirbaş malzemeler servis hemşiresi tarafından günlük olarak kontrol 

edilir. DemirbaĢ Günlük Malzeme Takip Formuna kaydedilir. Sorumlu hemşire tarafından kontrol 

edilir.  

4.53. Serviste kullanılan tıbbı cihazlar hastanemiz teknik personeli tarafından düzenli aralıklarla 

kalibre edilir. Biomedikal teknik servis personeli, tıbbi cihazları Tıbbi Cihaz Envanterine kaydeder. 

Cihaz alımı yapıldıkça envanter güncellenir. Sorumlu hemşire tarafından envanter takip edilip, 

dosyalanır.  

4.54. Doğumhane servisinde yeni göreve başlayan hemşirelere birim oryantasyon eğitimi verilerek 

Birim Oryantasyon Takip Formu doldurulur. Hastane kalite birimine gönderilir.  

4.55. Doğumhane servisinde hizmet içi eğitimler, hastane eğitim hemşiresi ve servis sorumlu hemşiresi 

yönetiminde aylık olarak düzenlenir. Eğitim sonrası değerlendirme anketi yapılarak kalite birimi 

tarafından kayıt altına alınır.  

4.56. Hastanemizde Mavi kod, Beyaz kod, Pembe kod, Kırmızı kod yönetimine yönelik yapılan 

düzenlemeler hakkında servis çalışanlarına eğitimler verilir. Doldurulan renkli kod formları hasta 

dosyasına eklenir.  

5. Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Doğrulama Süreci Ve Tedavi  

Doğrulama, doğru insan, doğru prosedür ve doğru tarafı içerir. Hastalarımıza uygulanacak tüm riskli 

girişimsel işlemler, müdahale ve tedavi işlemleri öncesi hastalar, küçük veya kısıtlı ise velisi veya 

vasisi bilgilendirilmekte, AydınlatılmıĢ Onam Formları doldurularak girişimler öncesi onamları 

alınır. Hastaya yapılacak her cerrahi müdahale ve tedavi için ayrı rıza alınır  Planlanan cerrahi süreç 

ve prosedür durumunda doğrulama sürecine gidilir.  Ameliyathane mekânına giriş veya Kabul 

zamanında gerçekleşir.Bir sağlık çalışanından diğerine hastanın sorumluluğunun nakli sırasında hasta    

            bilgileri karşılıklı doğrulanarak eksiksiz bir şekilde aktarılır. 

            5.1.Hemşire ameliyatı planlanan hastayı Pre-Operatif Hasta Hazırlama Talimatına göre hazırlar. 

5.2.Hemşire ameliyat sonrası Post-Operatif Hasta Bakım Talimatına göre bakımını uygular.. 

5.3. Doktor hastanın orderini verir. 

5.4. Doktor günlük olarak ilaçları eczaneden temin etmek için HBYS programından istem yapar. 

Narkotik Formuna yazılarak hemşire tarafından eczaneden teslim alınır.  

5.5. Servis personeli tarafından hastane eczanesinden alınan narkotik grubu olmaya ilaçlar hemşire 

tarafından teslim alınıp, kontrol edilir, eksikler varsa eczaneyle irtibat kurulur. 

6.Yatışı yapılan gebeye doktor değerlendirmesinden sonra gerekli ise lavman uygulanır. İndüksiyon 

takılır. Doğum eyleminde doğum eylemi yönetim rehberi kullanılır. Güvenli doğum kontrol listesi 

düzenlenir. Partograf formu asistan doktorlar tarafından doldurulur. 
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6.1.İndüksiyon takılan hastanı sürekli olarak çks si dinlenir NST cihazı hastada takılı halde kalır ve 

bebek kalp sesleri sürekli kontrol edilir. 

6.2.Hastanın vajinal muayenesi saat başı asistan doktor tarafından kontrol edilir ve partograf formuna 

işlenir. 

6.3.Açıklığı ve efesmanı tam olan hasta asistan doktorun değerlendirmesi sonrasında personel 

tarafından doğum masasına alınır. 

6.4.Doğum seti steril olarak açılır. 

6.5.Hasta üzerine yeşil örtü örtülür. Hastanın perine bölgesine povidon iyot dökülür. 

6.6 Çks sürekli olarak dinlenir. 

6.7.Primipar olan hastalarda doktor tarafından perineye lokal anestezik yapılır ve epizyotomi açılarak 

doğumu gerçekleştirilir. 

6.8.Plasenta usulüne uygun olarak doktor tarafından çıkarılır. Kanama kontrolü yapılır. 

6.9.Plasenta ayrıldıktan sonra doğumda bulunan ebe ya da hemşire hastaya uterus toplayıcı olarak 

doktor istemiyle synpitan ve metiler yapar. 

6.10.Epizyo doktor tarafından dikilir. 

6.11.Kanama kontrolü yapılır ve hasta yatağına alınır. 

7.Annenin takibi doğum sonu yönetim rehberine göre yapılır. 

7.1.Yenidoğan bebeğin ilk müdahalesi doktor tarafından yapılır. 

7.2.Bebek doğar doğmaz ağzı silinir .Göbeği kesilir. 

7.3.Bebeğin ilk değerlendirmesi yapılır 

7.4.Bebek kurulanır. Gerekirse aspire edilir. 

7.5.Göbek kordonu ebe ya da hemşire tarafından klemplenir. Göbeğin ucuna batikon sürülür. 

7.6.Bebek ve anneye aynı seri numaralı bileklik takılır. Kız bebekler için pembe, erkek bebekler için 

mavi bileklik kullanılır 

7.7. Göz pınarına birer damla antibiotikli göz damlası damlatılır. 

7.8. K vit yapılır. 

7.9.Bebek 2000 gr’ın üzerinde ise Hepatit b aşısı yapılır. 

7.10. Bebeğin boyu, kilosu, baş çevresi, cinsiyeti bebek bildirim listesine kaydedilir. 

7.11.Yeni doğan izlem protokolüne göre bebek izlenir. 

7.12.Doğum yapan hastalar doktor tarafından doğum kayıt defterine kaydedilir. 

7.13. Hastaya yapılan tüm tedavi bakımlar hemşire gözlem formuna kaydedilir. 

7.14. Doğumda kullanılan aletler personel tarafından hastanenin sterilizasyon ünitesine götürülür. 

7.15. Doğum yapan her anneye Güvenli doğum kontrol listesi düzenlenir. Anne sütü ve emzirme 

eğitimi verilir ve ilk yarım saat içinde bebeği emzirmesi sağlanır. Günlük perine temizliği yapılır. 
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7.16. Doğum sonrası süreçte annenin takibi Bakanlıkça yayımlanan “Doğum Sonu Bakım Yönetim 

Rehberi’ne göre yapılır, izlem kayıt altına alınır ve taburculuğuna yönelik aile bilgilendirmesi yapılır. 

7.17. Doğum raporu doktor tarafından sisteme girilir, sekreter tarafından aileye doğum raporu verilir. 

7.18.Bebeğin ex olarak çıkması durumlarında çocuk hekimi ya da nöbetçi hekim tarafından kayıt altına 

alınarak morga nakli personel eşliğinde sağlanır. 

7.19 Missed Abort/Abortlar: Hastaların değerlendirme ve takipleri Sağlık Bakanlığı “Düşük Yönetim Rehberi” 

ne uygun olarak yapılır ve “Hemşire İzlem Formu /Doktor Gözlem Formu” na kaydedilir. Gerektiğinde 

müdahale işlemleri kapsamında tıbbi tahliye yapılır. Materyal patoloji ve / veya genetik incelemeye gönderilir. 

7.20 Fetüs 12 haftadan büyük 22 haftadan küçük ve 500 gramın altında ise Kardiyak Aktivite negatif veya Fetal 

Anomoli nedeniyle tıbbı tahliye yapılacaksa buna da İntrauterin ex Fetüs denir. Materyal patoloji ve genetik 

incelemeye gönderilebilir. Patolojiye gönderilecek Fetüs patoloji kabına konulur. Kadın doğum doktoru HBYS 

üzerinden patoloji istek formu doldurur. Defin belgesi 2 nüsha olmak üzere doldurulur, 1 nüshası morg 

görevlisin imza karşılığında verilir. 1 nüshası aileye teslim edilir. Eğer aile gönderilmesini istemiyor ve ailede 

Fetüsü almak istiyor ise Fetüs hastaya imza karşılığına morg kayıt defterine karşılıklı imza atılarak hastaya 

teslim edilir.  

7.21. Fetüs 22 haftadan büyük ve 500 gramın üzerinde ise Sağlık Bakanlığının doğum eylemi yönetim 

rehberine göre takip edilir, doğum gerçekleştiğinde fetüs çocuk doktoru tarafından alınır. Exitus olarak kabul 

edildiğinde perinatal ölüm belgesi doldurulur ve ÖBS üzerinden bildirimi yapılır. 4 nüha şeklinde çıktı alınarak 1 

nüshası aileye verilir 1 nüshası morg görevlisine verilmek üzere Fetüs ile birlikte personel tarafından morg kayıt 

defterine imza atılarak morg görevlisine teslim edilir. Morg görevlisi fetusü ailenin elindeki ÖBS belgesi 

nüshasını aldıktan sonra fetüsü ceset torbasına koyarak aileye teslim eder. Diğer ÖBS nüshaları ile perinatal 

ölüm belgesi hastanenin istatistik birimine gönderilir. 

8. Günübirlik hastalar sekreter tarafından Tanısal Rahim İçi Girişim Onam formuna imza alınarak yatışları 

yapılır. Hastalar işlem için muayene masasına alınıp öncesinde doktor tarafından MİA-MED sistemi 

üzerinden istem yapılıp hemşire/ebe tarafından hastaya lokal analjezik yapılır. İşlem yapılırken steril şekilde 

malzemeler açılır. Hastadan alınan numuneler patoloji istem formu ile birlikte numune dolabına konulur. Gün 

içinde patolojiler personel tarafından patoloji laboratuarına götürülür.  

9. Komplike vakalarda doğum öncesi,  doğum ve doğum sonrası süreçlerin izlemine yönelik kurallar “ 

Doğum öncesi: Doğum Öncesi Yönetim Bakım Rehberinde, Doğum: doğum ve Sezeryan Eylemi 

Yönetim Rehberinde, Doğum sonrası: Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberinde yer almaktadır. 
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