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HOġGELDĠNĠZ 

 

       Sağlık sektörü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha da gelişim göstermektedir.  Sağlık  

alanındaki  ilerlemeler  ne  kadar  ilerlerse ilerlesin, hasta ile sağlık çalışanları arasında her 

zaman iletişim devam etmektedir. Bu iletişim doğru ve etkin olduğu sürece gerek hastaların 

sağlık  konusundaki  hizmet  alımı  gerekse  sağlık  çalışanlarının  iş tatminleri  ve  

performansları  en  üst  düzeyde  olmaktadır.  İletişim insanların  var  oluşundan  beri  devam  

eder.  Hayatın  her  alanında olduğu  gibi  sağlık  alanında  da  iletişimin  sağlıklı  

oluşabilmesi  için, hasta  ile  sağlık  çalışanlarının  dikkat etmesi gereken durumlar söz 

konusudur. 

      Sekreterler hastanelerde görev yaptıkları alanlarda önemli noktalarda yer  almaktadırlar.  

Hasta-doktor-diğer sağlık  çalışanları arasında  köprü  görevi görmektedirler. Hasta olan  

kişilerin  hastane  içerisinde  yapacakları işlemlerin  birçok  noktasında  karşılaştıkları  

sekreterler,  birçok kişinin bildiğinin  aksine iş yükü  fazla  olan sağlık  personelidir. 

    Bu sebeple hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde; 

etkili,verimli,artan bir kalite anlayışı ile verdiğimiz sağlık hizmetini sürekli iyileştirmek 

noktasında sizlerle  birlikte başarıya ulaşacağımızı temenni eder ,saygılarımı sunarım. 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ömer ARICI 

Hastane MÜDÜRÜ 
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2. MĠSYONUMUZ  
Hastane olarak bilim ve etik ilkelerden asla taviz vermeden, insanlık onuruna saygılı, şeffaf, dürüst, 

hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetin birinci hedefimiz olarak benimseyip bölgede en yüksek 

kalitede sağlık hizmetlerini sunma düşüncesindeyiz.  

 

3. VĠZYONUMUZ  
 

Sağlık hizmeti gereksinimi duyan tüm insanları nitelikli insan gücü ile kucaklayan, Ülkemizde en önde 

gelen referans sağlık merkezi olmaktır.  

 

4. KURUMUN TANITIMI  
 

KSÜ SUAH ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle devir alınan eski Devlet Hastanesi 

binasında yapılan onarım ve tadilattan sonra binamız tamamlanarak, 30.10.2000 tarihinde poliklinikler 

ve yataklı hasta üniteleri olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2001 yılında ise yeni poliklinik binası 

hizmete eklenmiştir. 2013 yılında Avşar yerleşkesindeki yaklaşık 120 000 metrekarelik hizmet alanı ile 

faaliyet vermektedir.  

 

• Hastanenin Fiziki Yapısı ve UlaĢım  

 

Binamız 98 bin 562 metrekare kapalı alan üzerine kurularak; 9 poliklinik, 9 yatakhane bloğu ile 

konferans salonu ve idari binadan oluşmaktadır. 747 yatak kapasitesine sahip KSÜ Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi; 437servis yatağı , 169 yoğun bakım yatağı 39 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 18 

diyaliz cihazı, 12 aktif ameliyathane odasıyla, laboratuarları (uyku, biyokimya, mikrobiyoloji, doku 

tipleme, kan merkezi), acili, radyolojisi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp birimi, ayaktan tedavi 

onkoloji birimi ve tüp bebek merkezi ile halkımıza hizmet sunmaktadır.  

Hastanemize ulaşım belediye ve özel halk otobüsleriyle şehrin her noktasından sağlana bilmektedir.  

 

 

Adres; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar Kampüsü, 46100 

Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ  

Tel: 0344 300 34 34  

Faks: 0344 300 40 68 
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Hizmet Sunulan Bölümler  

1. Poliklinik Bloğu  

2. Yataklı Servisler Bloğu  

3. Ġdari Bina 

 

 

Poliklinik Bloğu 

 

 

Yataklı Servisler Bloğu 
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Ġdari Bina 
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5.ÖZLÜK HAKLARIMIZ 

 

4D KADROLU Personellerimiz 

 

4857 sayılı iş kanununa tabi olmakta ve bu kanun çerçevesinde hizmet vermektedir 

6.SEKRETERLERĠN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI  

 

POLĠKLĠNĠK SEKRETERĠ  

1. BĠRĠM: Poliklinikler (Desk Hizmetleri)  

2. GÖREV ADI: Poliklinik Sekreteri  

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Sorumlu Müdür Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhekim Yrd., 

Başhekim  

4.YATAY ĠLĠġKĠLER: Diğer sekreterler  

5. GÖREV DEVRĠ: Diğer sekreter  

6.GÖREV AMACI:  

7. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR  
7.1.Poliklinik hasta kabullerini randevu listesine göre yapmak,  

7.2.Hastaneye ilk kez başvuran hastaların adres, kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını eksiksiz 

olarak otomasyon programına kaydetmek,  

7.3.Hastalara hastane prosedürleri ile ilgili bilgiler vererek, işlemlerini hızlı bir şekilde yapmalarını, 

yönlendirme ve açıklayıcı bilgiler vererek sağlamak,  

7.4.Poliklinik hastalarının ilaç vb raporlarının çıkarılmasını sağlamak,  

7.5.Polikliniğe başvuran hastalardan, sevk zinciri ve faturalama süreci açısından, ilgili mevzuatta 

belirtilen evrakları (Emekli, SGK, Yeşil kart) istenilen sayıda teslim almak,  

7.6.Poliklinik dâhilinde haberleşme ve diğer yazışma hizmetleri görevini yürütmek,  

7.7.Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili 

mevzuat gereği, muhafaza edip ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak, 

7.8.Sorumluluk alanında ki, demirbaş eşyaların bakımı ve muhafazasını ile tüketim maddelerinin 

yerinde ve ekonomik kullanımını sağlamak,  

7.9.Poliklinikte kullanılacak olan, tıbbi ve genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları ve 

malzeme temini işlemlerini takip etmek,  

7.10.Poliklinik çalışma düzeninde ki olası aksaklıkları sorumlu olduğu amirine bildirmek,  

7.11.Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet 

üretmek ve üretilmesini sağlamak,  

7.12.Görevini, Kalite Yönetim Sistemi Kurum politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütmek,  

7.13.Zorunlu hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılmak.  

7.14.Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek olan diğer görevleri yapmak.  

7.15.Yönetici tarafından uygun görülen yer değişikliğinde mevcut çalıştığı birimin evraklarını yeni 

biriminde 5. iş günü içerisinde ilgili mevzuata uygun bir şekilde teslim etmek.  

8.YETKĠLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. 
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KLĠNĠK SEKRETERĠ 

 

1. BĠRĠM: Klinikler (Kat - Servis - Yoğun Bakım Hizmetleri)  

2. GÖREV ADI: Klinik Sekreteri  

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Sekreterlik Sorumlusu, Sorumlu Müdür Yardımcısı, Hastane 

Müdürü, Başhekim Yrd., Başhekim  

4.YATAY ĠLĠġKĠLER: Diğer sekreterler  

5. GÖREV DEVRĠ: Diğer Sekreter  

6.GÖREV AMACI:  

7. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR  
7.1.Hastaların ilgili kliniğe kabulünü sağlar. Hasta yatış formuna mutlaka hastanın yada hasta 

yakının imzasını almak.  

7.2.Hasta ve hasta yakınıyla yapılan görüşmelerde olumlu bir iletişim kurmaktan (uygun ses tonu, 

uygun beden dili, sözcüklerin seçimi, mesleki terimlerden uzak, anlaşılır bir dil kullanımı gibi) 

sorumludur.  

7.3.Hastaların servise kabulünü ve yatış işlemleriyle ilgili bilgilendirilmesini sağlar, hasta 

dosyasını eksiksiz hazırlar.  

7.4.Klinik hastalarının refakatçi takip işlemlerinin yapılmasını, ilaç – heyet - tek hekim raporu vb. 

raporlarının oluşturulmasını sağlar.  

7.5.Hasta dosyası ve gerekli diğer belge ve dokümanları dosyalar, eksiksiz olarak arşive sunar.  

7.6.Klinik tedavisi esnasında belirlenen bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklarla ilgili gerekli 

yazışmaları yapar. 

7.7.Tedavisi sonlanan hastaların çıkış ve taburculuk işlemlerini yaparak epikriz ve ilgili mevzuatta 

istenen ek belgeleri(barkod vb.) süresi içerisinde faturalama birimine teslim etmek.  

7.8.Kliniğin arşiv ve istatistik işlemlerini gerçekleştirir. İstenildiği takdirde aylık çalışmalarını, 

istatistik ve ilgili birimlere sunar.  

7.9.Mesleki uygulamalar sırasında edindiği kişisel verileri ve sağlık ile ilgili özel bilgileri, ilgili 

mevzuat gereği, muhafaza edip ve üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri alır.  

7.10.Klinik çalışma düzenindeki olası aksaklıkları sorumlu olduğu amirine bildirir.  

7.11.Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun 

hizmet üretir ve üretilmesini sağlar.  

7.12.Görevini, Kalite Yönetim Sistemi Kurum politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütür.  

7.13.Kliniğinde meydana gelen ölüm belgesinin en hızlı şekilde istatistik birimine 

ulaştırılmasından sorumludur.  

7.14.Zorunlu hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılır.  

7.14.Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek olan diğer görevleri yapar.  

7.15.Yönetici tarafından uygun görülen yer değişikliğinde mevcut çalıştığı birimin evraklarını 

yeni biriminde 5. iş günü içerisinde ilgili mevzuata uygun bir şekilde teslim etmek.  

8.YETKĠLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre 

yürütmek. 
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BÜRO SEKRETERĠ  

 

1. BĠRĠM: Bürolar  

2. GÖREV ADI: Büro Sekreteri  

3. AMĠR VE ÜST AMĠRLER: Sekreterlik Sorumlusu, Sorumlu Müdür Yardımcısı, Hastane 

Müdürü, Başhekim Yrd., Başhekim  

4.YATAY ĠLĠġKĠLER: Diğer sekreterler  

5. GÖREV DEVRĠ: Diğer Sekreter  

6.GÖREV AMACI:  

7. TEMEL Ġġ VE SORUMLULUKLAR  
7.1.Bağlı bulunduğu birimin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli 

görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak 

planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek  

7.2.Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak  

7.3.Büro makinelerini kullanmak  

7.4.Telefon görüşmelerini idare etmek  

7.5.Gelen faksları gelen bölüm / kişilere iletmek, gidecek olanları da ilgili yerlere göndermek  

7.6.İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli 

olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, arşivlemek  

7.7.Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik v.b. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak  

7.8. Kullandığı ve sorumluluğunda olan cihazların bakımından sorumlu olmak, gerektiğinde 

aksaklığın giderilmesini temin etmek  

7.9. Haberleşmeyi zamanında, doğru ve etkin bir şekilde yapmak  

7.10.İstenilen raporları, tabloları, prezantasyonları vb... bilgisayar aracılığı ile yazıp kayıtlı 

olarak tutmak,  

7.11.Bölüm yetkililerinin randevu ve görüşmelerini düzenlemek, ziyaretçi trafiğini ayarlamak, 

ziyaretçilere gerekli ikramları yapmak veya yaptırmak  

7.12.Birimlerden imzalanmak ya da incelenmek üzere Müdürlüğe gelen dosyaları Müdüre 

sunmak, imzalandıktan sonra ilgili yerlere göndermek  

7.13.Önemli toplantıları Amirine hatırlatmak,  

7.14. Edindiği kişisel verileri ve ilgili özel bilgileri, ilgili mevzuat gereği, muhafaza edip ve 

üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak.  

7.15. Çalışma düzeninde ki olası aksaklıkları sorumlu olduğu amirine bildirmek  

7.16. Zorunlu eğitim programlarına ve toplantılarına katılmak  

7.17. Kalite ile işbirliği içerisinde çalışmak.  

7.12. Görev, yetki ve sorumlulukları içine girebilecek konularda ilgili amirlerin kendisine 

vereceği diğer görevleri yapmak.  

7.13.Yönetici tarafından uygun görülen yer değişikliğinde mevcut çalıştığı birimin evraklarını 

yeni biriminde 5. iş günü içerisinde ilgili mevzuata uygun bir şekilde teslim etmek.  

8.YETKĠLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre 

yürütmek 

 

 

 

 



 

 

SEKRETER ORYANTASYON 

REHBERĠ 

Doküman Kodu EY.RH.04 

Yayın Tarihi 14.02.2020 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa Numarası 11 / 29 

 

7. SOSYAL OLANAKLAR 

 Yemekhanemiz 6. Katta olup; Öğle yemeği: 12:00-13:00 Akşam yemeği:17:00-18:00 saatleri 

arasında verilmektedir. 

8. HASTANEMĠZ HASTA ZĠYARET SAATLERĠ  

Hafta içi gündüz 13:00 ile 14:00  akşamları 19.00 ile 20.00 arası, hafta sonu gündüz 13.00 ile 

14.00 ve akşam 19.00 ile 20.00 arasındadır.  

9. HASTANE KURALLARI 

 Hastane kalite politikası doğrultusunda çalışır ve tüm çalışanlar süreci uygulamak 

zorundadır. 

 Bütün hastane çalışanlarımız mesai saatlerine uymak zorundadır. 

 Belirtilen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır. 

 Hastanemiz içinde kapalı alanlarda sigara içmek yasa gereği yasaktır. 

 İdari izin olmaksızın hastane içinde fotoğraf çekmek yasaktır. 

 Çalışanlar bağlı olduğu kurumun belirlediği izin alma sürecine uyarak izine çıkabilir. 

 Mesai saatleri içinde tanıtıcı kimlik kartı takmak zorunludur. 

 Hastaneye forma ile gelip-gitmek yasaktır. 

 Yasa gereği çalışanlar amirine karşı sorumlu ve verilen görevi tam ve zamanında 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Çalışan kendisine teslim edilen Devlet Malını korumak ve hizmete hazır 

bulundurmakla sorumludur. 

 Çalışanın kusuru veya tedbirsizliği sonucu ortaya çıkan zarar ÇALIŞANA 

ÖDETTİRİLİR. 

 Çalışan Resmi Belge, Araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına ÇIKARAMAZ. 

 Basına Bilgi veya Demeç VEREMEZ. 

 Çalışanın toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer 

kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma menfaat sağlama yasağı 

vardır. 

10.HASTA- SAĞLIK ÇALIġANI ĠLETĠġĠMĠ  

İletişim; düşünce, bilgi ve görüşlerin konuşma, yazı ve resim gibi semboller kullanılarak 

paylaşımı ve aktarımıdır. İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar; 

söylediği, söylemediği her şeyin bir anlamı vardır. Etkili iletişimin amacı: İletmek 
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istediğimizi karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek, isteneni elde etmek ve 

beklenen tepkiyi oluşturmaktır. 

 

11.HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 

 Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde 

sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık 

hizmetlerinden faydalanmaya, 

 EĢitlik Ġçinde Hizmete UlaĢma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, 

felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 

 Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 

 KuruluĢu Seçme ve DeğiĢtirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği 

sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

 Personeli Tanıma, Seçme ve DeğiĢtirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan 

tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, ilgili 

kişileri seçmeye ve değiştirmeye, 

 Bilgi Ġsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, 

 Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 

 Rıza ve Ġzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve mevcut imkanlar 

çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 

 Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye, 

 Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

 Dini Vecibelerini yerine Getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece 

alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 

 Saygınlık Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir 

yaklaşımla sağlık hizmeti almaya, 

 Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler 

bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 

 Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi 

kabul etmeye, 

 Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları 

ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 

hakkı vardır. 
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12. ÇALIġAN HAKLARI VE GÜVENLĠĞĠ BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ 

Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul eder, bu 

başvuruları değerlendirerek raporlar, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını 

sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur. 

Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaların yakından takibini yapar aylık 

olarak başhekimliğe rapor sunar. 

Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak, hizmet 

sunumunda kalitenin artırılmasına, kurumumuzda çalışanlar için muhtemel riskleri 

belirleyerek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir 

Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, kurumumuza özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar. 

 Hasta ve ÇalıĢan Güvenliği 

Hasta ve çalışan güvenliği son yıllarda yönetmelik kapsamındaki hasta ıllarda sağlık 

sektöründe ülkemizde ve dünyada büyük önem kazanmıştır. Hasta ve çalışan güvenliği için 

güvenli hizmet sunulması, kalitenin artırılmasına, hasta ve çalışanlar için risklerin 

belirlenmesine ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesine, eğitimler ile güvenli hizmet 

sunumu ve güvenli çalışma ortamının sağlanması için ülkemizde 6 Nisan 2011 tarihinde 

27897 sayılı "Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. 

Bu yönetmelik kapsamındaki hasta güvenliği uygulamaları 

 Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,  

 Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması, ·  

 Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması, ·  

 İlaç güvenliğinin sağlanması, · 

 Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması, · 

 Cerrahi güvenliğin sağlanması, ·  

 Hasta düşmelerinin önlenmesi, 

 Radyasyon güvenliğinin sağlanması, 

 Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, konularını içermektedir 

Bu yönetmelik kapsamındaki çalıĢan güvenliği uygulamaları;  

 Çalışan güvenliği programının hazırlanması, · 

 Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması, · 

 Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması, · 
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 Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,  

 Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması, 

konularını içermektedir.  

13.GÜVENLĠK RAPORLAMA SĠSTEMĠ 

Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS): Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden veya 
edebilecek olayların bildirimine yönelik nasıl bir yol izlendiği, bildirimi yapılacak olayların 
neler olduğu ve nasıl bildirilmesi gerektiğini gösteren sistemdir.(Hastane Modülünde kullanıcı 
işlemleri içinden ulaşabilirsiniz.) 

 

Güvenlik Raporlama Sisteminde asgari; 

 Hasta güvenliği 

 İlaç güvenliği 

 Laboratuvar güvenliği 

 Cerrahi güvenlik konularında bildirim yapılmalıdır. 

Güvenlik Raporlama Sistemlerinde kullanılacak formlarda; 

 Olayın konusu 

 Olay 

 Olayın nedeni ve/veya çözümü hakkında görüş ve öneriler bölümleri bulunması 

yeterlidir. 

Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanını zarara uğratma 
potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. “GR.FR.01 Ramak Kala Olay Bildirim 
Formu” ile kalite yönetim birimine bildirim yapılır. 

 

14.RENKLĠ KODLAR 

 Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane 

personeline en kısa sürede müdahale edilmesi için; MAVİ KOD 

Mavi kod çağrısı verildikten sonra 3 dk içinde olay yerinde olunmalıdır. Ekip lideri müdahale 

sonrası „ Mavi Kod Bildirim Form‟unu doldurması gerekmektedir. 

 Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddet uygulanması durumlarında; BEYAZ KOD 

 Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişimi 

veya kaçırma durumlarında; PEMBE KOD yönetim sistemlerini kullanınız… 

 Hastanemizde yangın durumunda acil olarak müdahale edile bilmesi için ise KIRMIZI 

KOD u kullanınız. 

 

 

MAVĠ KOD 

2222‟TUġLAYIN 

 

BEYAZ KOD 

1111‟TUġLAYIN 

 

 

PEMBE KOD 

3333‟TUġLAYIN 

 

KIRMIZI KOD 

4010‟TUġLAYIN 
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15.YATAN HASTA PROSEDÜRÜ 

 

FAALĠYET AKIġI:  

HASTA/HASTA YAKINI ĠLE SAĞLIK ÇALIġANLARI ARASINDA ETKĠLĠ ĠLETĠġĠMĠN 

SAĞLANMASI: Kurumumuzda bulunan tüm birimlerde hasta/hasta yakını ile etkili ve olumlu bir 

iletişim ortamının sağlanması için personelimiz gerekli tüm eğitimleri (iletişim, beden dili, uygun ses 

tonu, mesleki terimlerden uzak anlaşılır bir dil kullanma gibi) EY.PR.02.Hasta Hasta Yakını 

Zorunlu Eğitim ĠĢleyiĢ Prosedürü doğrultusunda ve gerektikçe alarak kayıt altına alınır. Yapılan tüm 

işlemlerde kendini tanıtarak (personel kimlik kartı) hasta/hasta yakını işlemlerini yapar. 

 

HASTA YATIġ ĠġLEMLERĠ:  
Hekim seçme hakkı: Hasta kabul birimlerinde ve hastanemiz web sitesinde ilgili bölümlerde hizmet 

veren hekimler ve ihtisas alanları güncel liste halinde bulundurularak hastanın hekim seçme hakkı 

sağlanır. Hastanemizin Üniversite Hastanesi olması nedeniyle hekimlere ait sabit poliklinik odası 

bulunmamakta ancak polikliniklerde aylık çalışma çizelgeleri ile çalışan hekim listeleri bulunmaktadır.  

Hasta kimliğinin doğrulanması: Hasta resmi kimlik belgesiyle yatan hasta kabul bölümüne başvurur. 

Hastanın “HB.PR.24.Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü doğrultusunda 

kimlik doğrulaması yapılarak hasta ve/veya hasta yakınından iletişim, adres gibi bilgileri alınır. Alınan 

bilgiler “Hasta YatıĢ Formu” na kaydedilir ve HBYS‟ ye güncel bilgiler kayıt edilir. Eğer hasta sahte 

kimlik ile kayıt kabulü geçip servise yatış yaptıysa bu kimliğin kontrol edilmesi servis sağlık 

personelinin ve kat sekreterinin görevidir. Tüm personellere; kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve 

hasta kimliğinin doğrulanması konusunda EY.PL.01.Eğitim Planı doğrultusunda ve gerektikçe eğitim 

verilerek kayıt altına alınır.  

Acil Biriminden YatıĢ ĠĢlemleri: Yatış kararı alındıktan sonra; “Hasta YatıĢ Formu” hazırlanarak 

dosya çıkartılmak üzere vezneye gönderilir. “Hasta YatıĢ Formu” nöbetçi Uzman Hekim tarafından 

onaylanır. Hastanın Acil Servisten ilgili birime nakli; ilgili birim personeli ve acil servis sağlık 

personeli ile ”HB.TL.05 Hasta Transfer ve TaĢıma Talimatı” doğrultusunda ” HB.FR.05 Hasta 

Transfer Formu” ve ”Yatış Dosyası” ile sağlanır ve ilgili servis hemşiresine teslim edilir. Hastanın 

yatış kararı verildiği saat dosya üzerine işlenir. Hastanın eski kayıtları arşivden veya HBYS 

sisteminden elde edilebilir.  

Poliklinikten YatıĢ ĠĢlemleri: Hekim hastanın yatışına karar verdiğinde hastaya bu karırını bildirir. 

Hasta kabul ederse yatış işlemleri başlar. Hastaya hekim tarafından; yapılacak tedavi ve girişimsel 

işlemler ile ilgili bilgi verilerek onam formu karşılıklı olarak imzalanır. Hekim ilgili servisin boş 

yataklarını sistem üzerinden belirleyerek yatışına karar verir. Kendi servisinde hasta  

için uygun yer olmaz ise hasta başka servislere yatırılabilir. Hekim yer bulduğunda “Hasta YatıĢ 

Formu” doldurarak yatış işlemlerini poliklinik veri giriş elemanı tarafından yatış dosyası 

hazırlanır ve hasta servise gönderilir (hasta özürlü veya bakıma muhtaç ise personel eşliğinde 

servise teslim edilir).  

Diğer Sağlık KuruluĢlarından Sevk Ġle Gelenler: Sevkle gelen hastalar acil servis veya ilgili 

branş polikliniğe müracaat eder. Acilden gelenlerin yatış işlemleri madde 5.2.3.‟ye göre yapılır. 

Poliklinikten yatacak hastaların işlemleri ise madde 5.2.4. „e göre gerçekleştirilir.  

Hasta YatıĢ Kabul ĠĢlemleri: Hastanın resmi kimlik belgesinden T.C. kimlik numarası ile 

HBYS‟ ye girilir. Hastanın bilgileri kontrol edilerek elindeki barkot dosyaya yapıştırılır. 

Dosyalarda aşağıdaki evraklar yer alır: Ayrıca bilgi güncellemeleri kontrol edilir.  

Hasta/hasta yakınının bölüme uyumunun sağlanması: Hasta/hasta yakınlarımız bölüme 

uyumunun sağlanması için ilgili sağlık personeli tarafından EY.PR.02.Hasta-Hasta Yakını 

Zorunlu Eğitim Prosedürü doğrultusunda yapılarak hasta dosyalarına kaydedilir. Bölüm bazlı 

hazırlanan dosyalarımız eksiksiz olarak sağlık personeli tarafından doldurulur. Dosyalarımızın 

formatı aşağıdaki gibidir:  
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Kadın Doğum Servisi  

Tıbbi Muayene ve Müşahede Formu  

Hasta Yatış Formu  

Doktor Günlük Vizit Formu  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

İtaki (Düşme riski değerlendirme formu)  

Hemşire Gözlem Formu  

Partograf Formu  

Yeni doğan Değerlendirme Formu  

Bebek İzlem Formu  

Vajinal Doğum- Abdominal Doğum Rıza Belgesi  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

Dahili BranĢlar  

Tıbbi Muayene ve Müşahede Formu  

Hasta Yatış Formu  

Doktor Günlük izlem(Vizit)Formu  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

İtaki Düşme Ölçeği Formu  

Konsültasyon Formu  

Hastanın Beraberinde Getirdiği İlacı Kullanım ve Teslim Tutanağı Formu  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

Cerrahi BranĢlar  
Tıbbi Muayene ve Müşahede Formu  

Hasta Yatış Formu  

Doktor Günlük İzlem(Vizit) Formu  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

İtaki Düşme Ölçeği Formu  

Hemşire Gözlem Formu  

Konsültasyon Formu  

Anestezi Aydınlatılmış Onam Formu  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

Çocuk servisi  

Tıbbi Muayene ve Müşahede Formu  

Hasta Yatış Formu  

Doktor Günlük İzlem(Vizit)Formu  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

Harizmi Düşme Ölçeği Formu  

Hemşire Gözlem Formu  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

Hastanın Bakım Sürecine Katılımının Sağlanması: Hasta/hasta yakınlarına bakımının 

sürekliliğini sağlamaya yönelik bilgilendirme EY.PR.02.Hasta-Hasta Yakını Eğitim 

Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilerek kayıt altına alınır.  
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Hasta/Hasta Yakınının; TeĢhis, Tedavi, Bakım Hizmetleri, Hasta Sorumlulukları Ġle Diğer 

Hizmetler Hakkında Bilgilendirilmesi:  
Hastanın hekimi tarafından yatışı yapılan hastanın; genel durumu, yapılan tetkik, muayene ve 

işlemler sonucunda sözlü ya da yazılı olarak hasta/hasta yakınına bilgi verilerek yatış 

işlemlerinin yapılması sağlanır.  

Yatışı yapılan hasta/hasta yakının bölüme uyumu “EY.FR.02.Hasta Eğitim Formu” yatış kabul 

bölümündeki kriterler doğrultusunda sağlanır.  

Tedavi süreci hakkında hastanın hekimi tarafından order edilen ilaçlar, tıbbi öneriler, hastalığın 

seyri, vizit saatleri, diyet, egzersiz vb. bilgiler hakkında sözlü ya da yazılı olarak hasta/hasta 

yakınına bilgi verilerek hasta onamının alınması sağlanır.  

Yapılan tetkik ve işlemler sonrasında sonuçların alınma süreleri ile ilgili hasta/hasta yakını 

bilgilendirilerek tekrar hekiminin yanına gelme süresi hakkında da bilgi hekim tarafından verilir.  

Sonuçları ile birlikte tekrar hekimine başvuran hasta/hasta yakınının planlanan işlemler hakkında 

hekimi tarafından anlaşılabilir ve sade bir dille bilgilendirilir. Hastanın karar verilen tedavi 

seyrine göre; Yatan Hasta Dosyası, Günübirlik Yatan Hasta Takip Formu ya da HBYS‟ ye 

hastanın; klinik durumu, bakım ihtiyaçları, fiziki muayene ve öykü, psikolojik ve sosyal faktörler 

gibi durumlar hekimi/sağlık çalışanı tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınır. Geriye 

yönelik olarak incelemeler gerek HBYS üzerinden BY.TL.01. BYS Üzerinde Bilgi Güvenliğini 

Ve Mahremiyetini Sağlamaya Yönelik Tedbirler Talimatı doğrultusunda gerekse 

TA.TL.01.ArĢiv Hizmetleri ÇalıĢma Talimatı doğrultusunda sağlanır.  

Bakım uygulamalarının seyri ve gerektiğinde bakım değişikleri konusunda hastanın 

hekimi/sağlık personeli tarafından; hasta/hasta yakınına tedavi süreci boyunca yapılacak işlemler 

ve yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verilerek onamının alınması sağlanır.  

Yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale( kan alma, elektro kardiografi, tansiyon ölçümü, 

cerrahi işlemler, transfüzyon işlemleri, tedavi süreci, hasta bakım süreci, enjeksiyon 

uygulamaları, kateter uygulamaları vb.) konularında sözlü ve yazılı olarak hastanın hekimi 

tarafından bilgilendirilerek onamının alınması sağlanır.  

Bilgilendirilmeler sırasında hasta/hasta yakınları mahremiyetine dikkat edilmesi açısından 

bilgilendirme ve diğer tüm işlemler sırasında hasta ile yalnız ve kapı kapalı olarak görüşülür. 

Ancak hastadan onayı alınan hasta yakınının bulunmasına müsaade edilir.  

Hasta güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen olayların meydana gelmesi durumlarında 

hasta/hastaAdoğrultusunda bilgilendirme yapılır.  

Hasta DüĢmelerinin Önlenmesinin ve DüĢme Risk Düzeyinin Belirlenmesinin Sağlanması: 

Hasta düşmelerinin önlenmesi kurumumuzca hazırlanan HB.TL.001 Hasta DüĢmelerini 

Önleme Talimatı doğrultusunda gerçekleştirilir.  

Ağrı kontrolünün sağlanması: Hastalarımızın ağrı şiddetinin değerlendirilmesi branş 

bazında belirlenen hasta dosyalarında bulunan „numerik skala‟ ile değerlendirilmesi sağlanarak 

kayıt altına alınır. Ağrı kontrolünün yapılmasına yönelik planlama(ağrı şiddeti, ağrının seyri, 

soğuk/sıcak uygulama ve farmakolojik olmayan yöntemler gibi) sağlık personeli tarafından 

HemĢirelik Süreci Bakım Planı‟ na uygun olarak planlanıp kaydedilerek izlenirliği sağlanır.  

Hastanın Güvenli Transferinin Sağlanması: Hastalarımızın transferi sırasında yapılması 

gerekenler HB.TL.05 Hasta Transfer ve TaĢıma Talimatı doğrultusunda eğitimli sağlık 

personeli eşliğinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.  

Hastaların sağlık çalıĢanları arasında güvenli tesliminin sağlanması: Kurumumuzca 

hazırlanan HB.TL.05 Hasta Transfer ve TaĢıma Talimatı doğrultusunda meslek gruplarından 

hekim-hekim, sağlık personeli-sağlık personeli olacak şekilde; aktarmaları gereken tüm bilgileri 

eksiksiz, doğru ve güvenilir bir şekilde tamamlanmasını sağlayarak kayıt altına alır.  

Yatan Hasta Sevk ĠĢlemleri: Serviste yatan hastaların herhangi bir nedenle (ileri tetkik, tedavi, 

yoğun bakım ihtiyacı v.b.) bir başka kuruma sevk edilmesine ilgili branş hekimi karar verir. 
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Hastaya ait epikriz eksiksiz olarak doldurulur. Hastanın sevk edileceği karşı hastane ilgili branş 

hekimi ile hastayı sevk eden ilgili uzman hekim iletişim kurarak hastanın gideceği hastaneye 

HBYS üzerinden sevk gerçekleştirilir. Hastanın servisten diğer hastaneye hangi araçla ve nasıl 

gideceğine ilgili branş hekimi karar verir. (112, hasta nakil ambulansı) Hasta eğer 112 

ambulansıyla, hekim ve sağlık personeli ile beraber sevk edilmek isteniyorsa 112 il ambulans 

servisi komuta merkezi aranarak durum bildirilir. Hastanın sevk işlemi gerçekleştirilir.  

Yatan Hasta Mahremiyeti: İsminin açıklanmasını istemeyen hastaların kaydı hasta 

mahremiyetine dikkat edilerek alınır. İsminin açıklanmasını istemeyen hasta/hasta yakınına 

hitaben rumuz isim kullanılarak işlemler gerçekleştirilir. Hastaya yapılacak olan girişimsel 

işlemler öncesi ( enjeksiyon uygulaması, cerrahi işlemler, transfüzyon işlemleri vb.) 

aydınlatılmış rıza belgesi, hastanın onayı dahilinde bulunmasını istediği hasta yakını ile birlikte 

birim sağlık çalışanı tarafından kapı kapalı olarak hasta onamı gerçekleştirilir. Hasta veya hasta 

yakınının “okudum, anladım ve kabul ediyorum” gibi yazılı cümlelerle onamı alınması sağlanır. 

ve bir nüshası hasta/hasta yakınına teslim edilerek kayıt altına alınır. Hekim vizitlerinde ve 

tedavi işlemleri sırasında hasta ve hastadan onayı alınan hasta yakını haricinde giriş ve çıkışlar 

engellenir. Hasta odalarında mahremiyet göz önünde bulundurularak hastanın yatağının 

bulunduğu odada iki yatak arasında perdenin bulunması ve hasta/hasta yakını isteği üzerine 

kapalı olması sağlanır. Hasta transferi sırasında sedyede/tekerlekli sandalyede bulunan hastanın 

üzerinin mutlaka örtülü olması sağlanır. Teşhis ve tedavi süreçleri ile ilgili bilgi, belge ve bilgi 

akışı BY.TL.01. BYS Üzerinde Bilgi Güvenliğini ve Mahremiyetini Sağlamaya Yönelik 

Tedbirler Talimatı doğrultusunda mahremiyetine özen gösterilerek gerçekleştirilir. Hastanın 

tıbbi değerlendirmeleri ve sonuçları hasta mahremiyeti göz önünde bulundurularak hastaya veya 

hastadan onayı alınan hasta yakınına tek olarak gizlilik içerisinde bilgi verilmesi sağlanır. Ayrıca 

hastalarımızın mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve beklentileri göz önünde bulundurularak 

kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanına yönelik tercihleri dikkate alınır. Hasta ve hasta 

yakınlarımızın can güvenliği tehdidinin olduğunu ilgili birimde çalışanlara bildirmesi durumunda 

üst yönetim devreye girerek gerekli tedbirler alınır. Ayrıca mahremiyet açısından hasta 

bilgilerine ulaşılabilirliğini sınırlandırmak için bölüm içinde belirlenen bir alanda muhafazası 

sağlanır.  

AraĢtırma ve Deneysel ÇalıĢmalarda Hasta Rızası: Hastaya ait veri, bilgi ve materyaller 

herhangi bir sebeple (araştırma ve deney gibi) kullanılacaksa hasta rızası alınır ve mahremiyetine 

özen gösterilir.  

Hastanın kendisi ile ilgili bilgi ve dokümanlara eriĢebilmesi: Hasta kendisi ile ilgili tıbbi 

dokümanlarından olan yatış dosyasını resmi dilekçe ile kuruma başvurarak istemde bulunabilir. 

Kurum, dilekçe değerlendirmesi sonucunda hasta ve hasta onayı alınan hasta yakınına imza 

karşılığında ilgili dokümanların kopyasını verir. Eğer hasta ve hasta onayı alınan hasta yakınları 

tahlil, tetkik ve onamlarını talep ederse dokümanların bir nüshaları verilebilir. Ayrıca hastane 

web sitemizde bulunan laboratuar sonuçları butonundan da gerekli tetkik sonuçlarına 

ulaşabilirler.  

Hastaların kültürel ve manevi değerleriyle çatıĢmadan hizmet alınmasının sağlanması: 

Hasta/hasta yakınlarımızın tedavi öncesi, tedavi süreci ve tedavi sonrası süreçlerinde hasta/hasta 

yakınıyla ilgilenen hekim ve diğer sağlık personelleri hasta/hasta yakınının kültürel ve manevi 

değerleri dikkate alınarak tüm işlemlerin yapılması sağlanır. Ayrıca hastanemizde hasta/hasta 

yakınlarının ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ibadethane bulunmakta olup gerekli 

bilgilendirmeler yapılmaktadır. Hasta/hasta yakınlarımızın kültürel ve manevi değerlerine 

sağlığını tehdit etmeyecek durumlar söz konusu ise saygıyla karşılanır.  

Hasta ziyaret kurallarımıza yönelik düzenlemeler: Hastanemiz ziyaretçilerinin uyması 

gereken kurallar, ziyaret saatleri ve özellikli hasta gruplarının ziyaretine ilişkin düzenlemeler 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hasta/hasta yakınlarımız ve ziyaretçilerimiz, hasta 
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odalarımızda ve web sitemizde de ziyaretçilerinin uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri ve 

özellikli hasta gruplarının ziyaretine ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.  

Hasta refakat kurallarımıza yönelik düzenlemeler: Hastanemizde refakatçilerimizin uyması, 

bilmesi gereken kurallarımız ve özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde yapılması 

gereken işlemler servis hemşireleri tarafından anlatılır. Hasta/hasta yakınlarımız ve 

refakatçilerimiz, hasta odalarımızda ve web sitemizde de refakatçilerimizin uyması gereken 

kurallara ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir.  

 

Servise YatıĢ ĠĢlemleri:  
YatıĢ ĠĢlemleri: Hasta servise geldiğinde ilgili servis hemşiresi tarafından HB.PR.24 Hasta 

Kimliğinin Tanimlanmasi ve Doğrulanmasi Prosedürü doğrultusunda hasta kimliği 

doğrulanır. Hasta kimlik bilgilerini içeren kol bandı hasta bileğine takılır. Hastaya bu bilekliliğin 

hastanedeki kimliği olduğu ve tüm işlemler öncesi bu bileklik ile kimliğinin doğrulanacağı 

açıklanır. Hastalığı hakkında bilgilendirilir. Servise yatan hasta için ilgili serviste yatak ayarlanır. 

Yatağın temiz, çarşafları değişmiş olması gerekmektedir. Hastaya kendisinden sorumlu tüm ekip 

kendini tanıtarak, hastaya hastadan sorumlu olduğunu belirtir. Yatışı yapılan hasta/hasta yakının 

bölüme uyumu “EY.FR.02.Hasta Eğitim Formu” yatış kabul bölümündeki kriterler 

doğrultusunda sağlanır. Bu kriterler, odanın tanıtımı (yatağın kullanımı, hemşire çağrı sistemi, 

tv, telefon, banyo, dolaplar, etajerler gibi ekipmanların nasıl kullanılacağı), hastanenin genel 

kuralları, ziyaret saatleri, doktorun vizit saatleri, acil durum çıkış kapıları, Hasta İletişim Birimi 

gibi genel bilgileri içerir. Hastanın bakım ihtiyaçlarının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman 

yapılacağı konusunda bilgilendirilir. Hasta yakınının iletişim bilgileri alınır.  

Hasta Değerli EĢyalarının Teslim Alınması: Hastanemize yatmak üzere başvuran hastanın 

kıymetli eşyaları mesai saatleri içerisinde KLN.FR.61 Hasta EĢyaları ve Ġlaçları Teslim 

Formu ile beraber servis hemşiresine teslim edilir.  

Yatan Hasta Takip ve Tedavi ĠĢlemleri:  

Hasta Tedavi ĠĢlemleri: Hasta tedavisi ile ilgili her türlü soruyu servis hemşiresine veya 

doktoruna sorabilir ve bu sürece kendisi katkıda bulunmak isteyebilir. Hastadan tedavisi ile ilgili 

hasta dosyasında bulunan “KLN.FR.21 Hasta YatıĢ Formu” na onamı alınır. Tedavisinin nasıl 

yapılacağı doktoru tarafından açıklanır. Tedavi planının bir parçası olmak hastanın en önemli 

sorumluluğu ve hakkıdır. Hastaya uygulanacak tıbbi tedaviler ilgili hekim tarafından hasta 

dosyasında bulunan order‟a veya HBYS üzerinden order edilir. Ancak hastaya yazılan orderlar 

sorumlu hemşireye aktarılır. Orderların okunur olması ve hemşirede herhangi bir tereddüt 

yaratmaması gerekmektedir. Yapılan tüm tedaviler, pre-op/post-op takipler, vital bulgular gibi 

durumlar ilgili sağlık personeli tarafından “HB.FR.10.HemĢire Gözlem Formu”na kaydedilir 

ve uygulanan tüm tedavi ve takipler hastane yönetimi tarafından onaylanan Bölüm Bazlı Sağlık 

Personeli Paraf Listesine uygun olarak paraflanır. Hastaya tedavi uygulayacak olan sağlık 

personeli yaptığı işlemlerin ne şekilde ve ne zaman olacağını hastaya açıklar.  

 

 

Hasta Bakım Ġhtiyaçlarının KarĢılanması:  

Hastanın bakım ihtiyaçlarının ne Ģekilde, ne zaman ve kimler tarafından 

değerlendirileceği: Hastanın bakım ihtiyaçları hastanın kliniğe kabulünde ve durum 

değişiklinde hastadan sorumlu sağlık personeli ve doktor değerlendirmesi sonrasında tespit 

edilir. Hekim hastada tespit ettiği bakım ihtiyaçlarını “Order‟akayıt eder. Sağlık personeli ise 

“HB.FR.007. HemĢirelik Süreci Hasta Tanılama Formu” , HB.FR.04 Ġtaki DüĢme Riski 

Ölçeği Formu (Onaltı yaş ve üzeri hastalar için), “HB.FR.06 Harizmi DüĢme Riski Ölçeği 

Formu (Onaltı yaş altı hastalar için) dokümanlardan yararlanarak hastanın bakım ihtiyaçlarını 

belirleyerek kayıt altına alır. Ayrıca bölüm bazlı hazırlanan hasta dosyalarımızda bulunan gerekli 

durumlarda; ağrı şiddeti değerlendirilmesi, beslenme durumu değerlendirilmesi, bilinç düzeyi 
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durumu değerlendirilmesi, kateter bakımı ve takibi, ekstremite nabız takibi, ödem 

derecelendirilmesi, ağız bakım ve takibi gibi uygulamalar sağlık personeli tarafından yapılarak 

kayıt altına alınır.  

Değerlendirme sonrasında bakımın planlanması: İlgili sağlık personeli hastada HB.FR.07. 

HemĢirelik Süreci Hasta Tanılama Formu‟ na göre tespit edilen bakım ihtiyaçlarını sistem 

üzerinde bulunan “HemĢirelik Süreci Bakım Planı”na göre en kısa sürede planlayarak kayıt 

altına alır.  

Planlanan bakımın hastaya uygulanması: Hastaya uygulanacak olan bakımlara katılabildiği 

ölçüde hasta ve hasta yakının katılması sağlanır, hasta ve hasta yakını bu yönde cesaretlendirilir. 

Hastaya uygulanan tüm girişimler “HemĢirelik Süreci Bakım Planı”na kayıt edilir ve 

uygulayan sağlık personeli yapılan tarih ve saati de belirterek kayıt altına alır.  

Bakımın sonuçlarının anlaĢılabilmesi için hastanın izlenmesi: Hastaya uygulanan bakımlar 

hastanın sağlık personeli tarafından asgari günlük olarak değerlendirilir ve “HemĢirelik Süreci 

Bakım Planı”na kayıt edilir. Değerlendirmeyi yapan sağlık personeli değerlendirme saati ve 

tarihi ile birlikte paraflar.  

Gerektiğinde bakımda değiĢikler yapılması: Hemşire yaptığı değerlendirmeler sonrasında 

gerek duyarsa hastanın bakımında değişiklikler yapabilir. Yeni tespit edilen sorunlara yönelik 

yeni bakımlar planlar. Hasta ve hasta yakınını bu süreçler hakkında bilgilendirir. Geriye dönük 

yapılan tüm bakım planları hasta dosyasında muhafaza edilir.  

Sözlü veya Telefonla Order Alınması: Hastanemizde HBYS‟ ne onlinebağlanabilindiği için 

zorunlu haller dışında sözlü ya da telefonla order tercih edilmez. Zorunlu durumlarda ise sözel 

order “KU.TL.23 Sözel OrderTalimatı”na göre alınır ve en geç 24 saat içinde orderı veren 

hekime imzalattırılmak kaydı ile “ĠY.FR.06.Sözel Order Formu” doldurulur.  

HemĢireler ile ilgili faaliyetler:  
Hastadan Sorumlu HemĢirenin Belirlenmesi: Hemşirelerin görevlendirmesi birim sorumlu 

hemşiresinin hazırladığı aylık çalışma çizelgesine göre günlük olarak mesai saatlerinde hasta 

bazlı sözlü olarak yapılır.  

Nöbet Devirleri: Yatan hastaların takibinde mesai gün ve saatleri dışında nöbetçi servis 

hemşiresi bütün hastaları takip etmektedir. Hastadan sorumlu hemşire, nöbete gelen hemşire 

yatan tüm hastaların dosya ve orderları ile ilgili tüm bilgileri vermekle yükümlüdür. Bu bilgiler 

önce hemşire deksinde dosya ile sonrada hasta başı vizit yöntemi ile aktarılır.  

Serviste Yatan Hasta Takibi: Hasta takibinde oda ve/veya yatak numarasına göre değil, 

hastanın isim soyadına göre ilaç tedavisi düzenlenir. Hastaya verilecek günlük oral tedaviler 

hasta adının soyadının yazılı olduğu ilaç dağıtım kutularında tedavi saatlerinde klinik hemşiresi 

tarafından verilir. Eğer hastanın daha önceden kullandığı ve yanında getirdiği ilaçlar mevcut ise 

öncelikle kendisini servise yatıran hekimin orderına göre doz ayarlaması yapılır ve bu ilaçlarını 

da servis hemşiresine teslim etmesi sağlanır. Ancak hasta önceden kullandığı ilaçlarını servis 

hemşiresine teslim etmeyi kabul etmiyor ise iki sağlık çalışanı hastanın kendisi ve hekimi 

tarafından tutanak tutularak hastanın ilaçları kendisinde kalabilir. Ancak hiçbir şartta psikiyatri 

hastaların yanında ilaç bulundurulmasına izin verilmez. Hastanın yanında getirdiği ilaçlar 

KLN.FR.61 Hasta Eşyaları ve İlaçları Teslim Formu ”ile kayıt altına alınır. Hastanın tedavi 

aşamasında bilgilendirilmesini gerektiğin de hekim yapar. Eğer hastanın orderında/ “Order” da 

Kan Şekeri Takibi var ise kan şekeri takibi hastanın hemşiresi tarafından yapılır, sonuçları 

“HB.FR.10.HemĢire Gözlem Formuna” kayıt edilir. Cerrahi uygulamalar sonrası hasta 

uyandırma odasında bir müddet takip edildikten sonra servise sağlık görevlileri ile ”HB.TL.005 

Hasta Transfer ve TaĢıma Talimatı” ne uygun şekilde transferi sağlanır. Servise gelen hasta 

için hasta güvenliğini tehdit edebilecek risklere ve komplikasyonlara yönelik izlemler planlanır. 

Hasta postoperatif dönemde yakından izlenerek “HB.FR.10.HemĢire Gözlem Formuna” 

kaydedilir. Her aşamada hasta ile ilgili kayıtlar tutulur ve bir sonraki aşamaya güvenli bir şekilde 

aktarımı sağlanır. Servis boş bırakılarak kesinlikle gidilmez.  
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Serviste Yer Olmadığından Dolayı BaĢka Servisteki Hastanın Takibi: Hasta herhangi bir 

servisin boş yatağını kullandığı durumlarda ilgili servis hemşiresi tarafından takibi ve tedavileri 

yapılır.  

Ġlaç Talebi: İlaçlar tüm birimlerden mevcut HBYS üzerinden eczaneden talep edilir. Yasal cep 

deposu bulunabilen servisler (acil, ameliyathane) kendine göre stokunda bulunduracağı cins ve 

miktar ilacı servis hekimi ile birlikte beş günlük olacak şekilde belirler. Yasal cep deposu 

bulunan birimler ve sarf cep deposu bulunan birimler depo sayımlarını istem gününden önce 

yapar. Yasal cep deposu bulunan birimler ve sarf cep deposu bulunan birimler stok olarak 

bulundurulan ilaç ve sarf malzemelerinde de ilk giren ilk çıkar prensibini uygular (FIFO). 

Birimlerde miadına 6 ay kalan ilaçlar eczaneye “ĠY.FR.02.Ġlaç Ġade Formu” ile iade edilir. 

“TY.FR.01 Sıcaklık Nem Ölçüm Formu” ile sıcaklık ve nem kontrollerinin sonuçları kayıt 

altına alınır.  

Tetkik Talebi ve Tetkikin GerçekleĢtirilmesi:  
Laboratuar: İlgili Hekim istediği tetkikleri “Order” eder. Kat sekreteri veya servis hemşiresi 

order edilen tetkiklerin HBYS ile laboratuardan istemini yapar. Kat sekreteri barkot yazıcısından 

çıkan barkotları ilgili hemşireye teslim eder. Numuneler ilgili birim hemşiresi tarafından 

“TH.TL.003 Kan Alma Talimatı”na göre alınarak numune taşıma kabına yerleştirilir 

laboratuara gönderilir. Tahlil sonuçları HBYS üzerinden yetkili personel tarafından görülebilir.  

Radyoloji: Direk grafi veya tomografi tetkikine hastanın hekimi karar verir ve “HBYS” 

üzerinden istekte bulunur. Çıkan sonuçlar HBYS üzerinden yetkili personel tarafından 

görülebilir.  

Konsültasyon süreçlerinin etkin ve güvenilir bir Ģekilde yürütülmesinin sağlanması: 

Konsültasyon ilgili hekim tarafından HBYS aracılığıyla istenir. Konsültasyon talebini ilgili 

servis hekimi istenen branş hekimine telefon aracılığı ile bildirip koordinasyonu sağlar. 

Konsültan hekim hasta bakım sürecini aksatmayacak şekilde ve zamanında, hastayı servisinde 

görerek HBYS veya hasta dosyasında bulunan “KLN.FR.037 Konsültasyon Formu” aracılığı 

ile değerlendirmesini hastanın hekimine bildirir. Eğer hekim değerlendirmesini HBYS üzeriden 

yazdı ise konsültasyon notunun çıktısı alınıp ilgili hekim tarafından kaşelenir ve imzalanır. 

Sağlık personeli tarafından da bu belge hasta dosyasına konulur. Konsültasyonlar mümkün olan 

en kısa süre içerisinde ve mutlaka aynı günde cevaplandırılır. Konsültan hekimler hangi neden 

ile olursa olsun mesai saatlerinde görev yerini terk edemez. Bu durum konsültasyon hizmetinin 

aksamaması için çok önemlidir.  

Hasta bakım süreçlerinde uygulanan tüm iĢlemlerle ilgili kayıtlara ulaĢılabilmenin 

sağlanması: hastalarımıza ait kurumumuzda yapılan tüm bilgi ve belgeler gerek HBYS 

üzerinden gerekse Tıbbi Kayıt ve Arşiv Bölümünde muhafaza edilen hasta dosyalarımızda 

mevcuttur. Tüm bu bilgi ve belgelere ulaşılabilmesi BY.TL.001 BYS Üzerinde Bilgi 

Güvenliğini ve Mahremiyetini Sağlamaya Yönelik Tedbirler Talimatı ve TA.TL.01.ArĢiv 

Hizmetleri ÇalıĢma Talimatı doğrultusunda yapılmaktadır.  

Yatarak hizmet alan kendine ve baĢkalarına zarar verme riskine yönelik düzenlemenin 

sağlanması: hastanemizde hastalarımızın kendilerine ve başkalarına zarar vermesini 

önlenmesine yönelik çalışmalar HB.TL.08 Hasta Kısıtlama ve Bakım Talimatı doğrultusunda 

gerçekleştirilerek kayıt altına alınır.  

Acil müdahale gereken hastalara yönelik çalıĢmalar: Hastalarımızın sağlık hizmeti sunulan 

tüm bölümlerde acil müdahale gerektiren tüm hastalarımıza yönelik tüm işlemler kayıt altına 

alınır.  

Cerrahi uygulamalarda hastaların hazırlık sürecinin sağlanması: Kurumumuzca hazırlanan 

cerrahi işlem öncesi yapılacak hazırlıklar Preoperetif Hasta Bakım Talimatları doğrultusunda 

yapılarak kayıt altına alınır.  
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Cerrahi uygulama sonrası hasta bakımına yönelik düzenleme: Kurumumuzca hazırlanan 

hastalarımıza yönelik cerrahi uygulama sonrası hasta bakımına yönelik süreçler Postoperatif 

Hasta BakımTalimatıdoğrultusunda gerçekleştirilerek kayıt altına alınır.  

Yatan Hasta Ex ĠĢlemleri: Kurumumuzda ölen hastalar için ilgili hekim çağırılarak hastaya 

yapılan tüm işlemler sonrasında ölüm kararını verir. Hekim hastanın teşhisini, tarihini, saatini, 

yaptığı müdahaleleri de belirtecek şekilde ayrıntılı olarak hasta dosyasına ex olduğuna dair not 

düşer, kaşeler ve imzalar. Ex mümkün olduğunca çabuk morga indirilir. Ex morga indirildikten 

sonra ilgili hekim tarafından ÖBS(Ölüm Bildirim Sistemi) ne giriş yapar ve dört nüsha çıktı alır, 

kaşeler ve imzalar. Ex yakını çıktısı alınan ölüm belgesini adını soyadını yazarak imzalar. 

Onaylanmak üzere mesai saatleri içerisinde idari amire imza, kaşe ve yaptırılır, mesai saatleri 

dışında ise idari şef nöbetçi idari amire imza, kaşe yaptırılır. Birim çalışanı ex‟in ÖLÜM 

BELGESİ ve varsa resmi kimlik belgesi ile ilgili memura teslim eder. Birim çalışanı ölüm 

belgesinin iki nüshasını ex yakınına verir. İlgili memur Ölüm belgesini üst yazı ile üç iş günü 

içerisinde ilgili kuruma bildirir.  

Yatan Hasta Taburcu ĠĢlemleri: Taburculuk kararı ilgili hekim tarafından verilir. Dosyaya 

yazılır imzalanır kaşelenir. Hastanın Epikrizi hekim tarafından yapılan işlemler açıklamalı olarak 

otomasyon sisteminde doldurulur. Hastaya aşağıda belirtilen formlar imza karşılığı teslim edilir:  

Hastaya Verilecek Belgeler:  
Hasta Eğitim Formu  

Heyet raporu (Var ise)  

İş görmezlik Raporu (SSK için)  

İş başı kağıdı (SSK için)  

İstirahat belgesi (Var ise)  

Reçete (Var ise)  

Doğum Raporu (Doğum yapan hasta için)  

Hastalığı ile ilgili bilgi formları ve/veya broşürler  

Aşı kartı  

Formları teslim alan hastaya bilgi verilerek taburcu edilir. Yapılan işlemlerin tamamı dosyadan 

kat sekreterine bildirilir ve yapılan işlemlerin HBYS ne kayıt edilmesi sağlanır.  

Hastanın kendisi ile ilgili bilgi ve dokümanlara eriĢebilmesi: Hasta kendisi ile ilgili tıbbi 

dokümanlarından olan yatış dosyasını resmi dilekçe ile kuruma başvurarak istemde bulunabilir. 

Kurum, dilekçe değerlendirmesi sonucunda hasta ve hasta onayı alınan hasta yakınına imza 

karşılığında ilgili dokümanların kopyasını verir. Eğer hasta ve hasta onayı alınan hasta yakınları 

tahlil, tetkik ve onamlarını talep ederse dokümanların bir nüshaları verilebilir. Ayrıca hastane 

web sitemizde bulunan laboratuar sonuçları butonundan da gerekli tetkik sonuçlarına 

ulaşabilirler.  

Hasta Dosyasının Düzenlenmesi: Hasta dosyasının düzenlenmesinden ilgili kat sekreteri 

sorumludur. Dosyalar “Hasta Dosyası Kontrol Formu” göre kontrol edilir. Taburcu İşlemleri 

İçin Hasta Dosyaları Kontrol Formu kutucuklar kontrol sonucuna göre doldurulur. Dosyada 

bulunan evraklar Hasta Dosyası Kontrol Formuna işlenir. Dosyada bulunması gereken 

evraklar şunlardır:  

Kadın Doğum Servisi  
Tıbbi Muayene ve Müşahade Formu  

Hasta Yatış Formu  

Order  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

İtaki (Düşme riski değerlendirme formu)  

Partoğraf Formu  

Yenidoğan Değerlendirme Formu  

Bebek İzlem Formu  
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Vajinal Doğum-Abdominal Doğum Rıza Belgesi  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

Dahili BranĢlar  
Tıbbi Muayene ve Müşahade Formu  

Hasta Yatış Formu  

Order  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

İtaki Düşme Ölçeği Formu  

Konsültasyon Formu  

Hastanın Beraberinde Getirdiği İlacı Kullanım ve Teslim Tutanağı Formu  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

 

Cerrahi BranĢlar  
Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi  

Tıbbi Muayene ve Müşahade Formu  

Hasta Yatış Formu  

Order  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

İtaki Düşme Ölçeği Formu  

Hemşire Gözlem Formu  

Konsültasyon Formu  

Anestezi Aydınlatılmış Onam Formu  

Cerrahi Taraf Bölge Tespit Formu  

Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Ameliyat Sonrası Hasta Takip Formu  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

Çocuk servisi  
Tıbbi Muayene ve Müşahade Formu  

Hasta Yatış Formu  

Order  

Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu  

Harizmi Düşme Ölçeği Formu  

Hemşire Gözlem Formu  

Hasta Eğitim Formu  

Hasta Dosyası Kontrol Formu  

Taburcu Edilen Hastanın Takibi: Hasta taburcu olurken kendisine verilen “EY.FR.06.Yatan 

Hasta Eğitim Formu"nda ilaçları nasıl kullanacağı, diğer tedaviler veya öneriler, (diyet, 

pansuman, egzersiz vb.) hastane ve doktorla irtibat telefonları, yatış çıkış tarihi, teşhisi ve yapılan 

tedavi ayrıntılı olarak işlenir. Hastanın ne zaman kontrole geleceği ne zaman tetkiklerini 

yaptıracağı ve tedavisinin taburcu olduktan sonra nasıl sürdürüleceği konusunda bilgi sahibi 

olması sağlanır.  

16.AYAKTAN HASTA PROSEDÜRÜ 

 

FAALĠYET AKIġI: Kurumumuzda bulunan tüm birimlerde, personellerimiz her işlem öncesi 

kendini tanıtarak (personel kimlik kartı) hasta/hasta yakınının işlemlerini gerçekleştirir.  

HASTA KĠMLĠĞĠNĠN DOĞRULANMASI: Hasta resmi kimlik belgesiyle hasta kayıt 

işlemlerinin yapıldığı birime başvurur. Hastanın kimlik doğrulaması yapılarak kaydı yapılır. Eğer 
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kimliğin hastaya ait olmadığı veya sahte kimlik ile hastaneye giriş yapılmak istendiği tespit 

edilirse ilgili kişi hakkında yasal işlemler yapılmak üzere kimliğine el konulur ve ilgili Müdür 

vasıtasıyla yasal mercilere intikal ettirilir.  

 

HEKĠM SEÇME HAKKI: Hasta kabul birimlerinde ve hastanemiz web sitesinde ilgili 

bölümlerde hizmet veren hekimler ve ihtisas alanları güncel liste halinde bulundurularak 

Hastanemizin Üniversite Hastanesi olması nedeniyle hekimlere ait sabit poliklinik odası 

bulunmamakta ancak polikliniklerde aylık çalışma çizelgeleri ile çalışan hekim listeleri 

bulunmaktadır. Hastalar bu çizelgelerden seçim yapabilirler.  

 

HASTALARIMIZIN HĠZMETE ERĠġĠMĠNĠ KOLAYLAġTIRMAK ĠÇĠN YAPILAN 

DÜZENLEMELER:  
 

Hastanemizde hizmete erişim noktalarında hasta/hasta yakınlarımıza yardımcı olabilecek hasta 

iletişim ofisi ve danışma birimimiz bulunmaktadır.  

Hizmete erişimi kolaylaştırmada yardımcı olabilecek; Hastane Bilgi Rehberi, Tanıtıcı Broşür, 

Telefon, Bilgisayar, Kurum İçi Telefon Rehberi gibi ekipmanlarımız bulunmaktadır. 

Hastanemizde internet ve telefonla hasta randevusu verilmektedir.  

Danışma birimi çalışanlarımız Danışma Personeli Görev Tanım‟ları doğrultusunda (kıyafet, 

sorumlulukları gibi) görevlerini yürütürler.  

Danışma birim elemanlarımıza yılda bir kez ve gerektikçe:  

Hasta memnuniyeti,  

Hasta hakları, sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,  

İletişim becerileri gibi konularda eğitim verilerek kayıt altına alınır.  

Hasta Kayıt ĠĢlemleri: Hasta kayıt işlemlerimizin etkin ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için 

hasta kayıt birimimizde ve ilgili bölümlerimizde hizmet veren hekimlerimizin güncel listesi 

bulunmaktadır. Hasta kayıt birimimizde çalışan personellerimize yılda bir kez ve gerektikçe:  

Hasta memnuniyeti,  

Hasta hakları, sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,  

İletişim becerileri gibi konularda eğitim verilerek kayıt altına alınır.  

Hastalarımızın Poliklinik Süreci Bekleme Sürelerine ĠliĢkin Düzenlemeler: Hastalarımız 

muayene bekleme sürelerini her poliklinikte bulunan bilgilendirme ekranından da takip 

edebilmektedir. Muayene, tanı ve tedavi işlemlerinde; acil vakalar, engelli bireyler, hamileler, 65 

yaş üstü yaşlılar, 7 yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul 

ve gaziler için öncelik uygulanır. Ayrıca Web üzerinden alınan randevular acil bir durum yok ise 

randevu aldığı muayene saatinde öncelik verilerek polikliniğe kabulü sağlanır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME SONRASI BAKIM:  
 

Tanı ve Tedavi Amaçlı Randevu ve Sonuç Verme Sürelerine Yönelik Düzenlemeler: 

Hastaların tanı ve tedavi için yaptırdıkları röntgen çekimi, tomografi, ultrason ve gibi işlemlerde 

randevu ve sonuç verme sürelerine ilişkin poliklinik hastaları için “RG.LS.01. Radyoloji 

Tetkikleri ÇıkıĢ Süreleri Listesi ” ile değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre düzeltici 

önleyici faaliyet başlatılması gerekiyorsa birim sorumluları tarafından GĠ.FR.01 Düzeltici ve 

Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Formu doldurularak kalite birimine bildirilir. Kalite birimi DÖF 

sonuçlandırmasını takip eder. Hastaların tanı ve tedavi için yaptırdıkları laboratuar tetkikleri için 

de sonuç verme sürelerine ilişkin poliklinik hastalarında “BY.LS.01 KSÜ Sağlik Uygulama ve 

AraĢtirma Hastanesi Laboratuvar Tetkikleri ÇikiĢ Süreleri Listesi ”,” ayaktan hasta hizmet 
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sunumunun olduğu alandaki tüm panolarda aslıdır. Ayrıca ilgili birimler tarafından da sözlü olarak 

bilgilendirme yapılır.  

 

YaĢlı ve Engelli KiĢilerin Sağlık Hizmetine EriĢimlerini KolaylaĢtırmaya Yönelik 

Düzenlemeler: Hastanemizde yaşlı ve engelli kişilerin öncelikli kayıt yaptırabilmeleri için yaşlı 

ve engelli birey hasta kayıt biriminde işlemlerinin yapılması sağlanır. Yaşlı ve engelli bireylerin 

muayene, tanı ve tedavi işlemlerinin öncelikli olarak yaptırılmalarının sağlanması için; poliklinik 

bilgilendirme ekranlarında ve poliklinik kapılarında belirtilen şekilde öncelikli, en kısa ve erken 

sürede işlemlerinin tamamlanması sağlanır.  

 

Hasta/Hasta Yakınının; TeĢhis, Tedavi, Bakım Hizmetleri, Hasta Sorumlulukları Ġle Diğer 

Hizmetler Hakkında Bilgilendirilmesi:  
Hastanın hekimi tarafından; genel durumu, yapılan tetkik, muayene ve işlemler sonucunda sözlü 

ya da yazılı olarak hasta/hasta yakınına bilgi verilir.  

Tedavi süreci hakkında hastanın hekimi tarafından reçete edilen ilaçlar ve tıbbi öneriler hakkında 

sözlü ya da yazılı olarak hasta/hasta yakınına bilgi verilir.  

Bakım uygulamalarının seyri ve gerektiğinde bakım değişikleri konusunda hastanın hekimi 

tarafından; hasta/hasta yakınına bilgi verilir ve kontrol zaman aralığı sözlü ya da yazılı olarak 

bildirilir.  

Yapılması planlanan her türlü tıbbi müdahale( kan alma, elektro kardiografi, tansiyon ölçümü 

vb.) konularında sözlü olarak hastanın hekimi tarafından bilgilendirilir.  

Yapılan tetkik ve işlemler sonrasında sonuçların alınma süreleri ile ilgili hasta/hasta yakını 

bilgilendirilerek tekrar hekiminin yanına gelme süresi hakkında da bilgi hekim tarafından verilir.  

Sonuçları ile birlikte tekrar hekimine başvuran hasta/hasta yakınının planlanan işlemler hakkında 

hekimi tarafından anlaşılabilir ve sade bir dille bilgilendirilir. Hastanın karar verilen tedavi 

seyrine göre; Yatan Hasta Dosyası ya da HBYS‟ ye hastanın; klinik durumu, bakım ihtiyaçları, 

fiziki muayene ve öykü, psikolojik ve sosyal faktörler gibi durumlar hekimi/sağlık çalışanı 

tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınır. Geriye yönelik olarak incelemeler gerek HBYS 

üzerinden gerekse TA.TL.01 Tıbbi Kayıt ve ArĢiv Hizmetleri Talimatı 01.ArĢiv ĠĢleyiĢ 

Prosedürü doğrultusunda sağlanır.  

Bilgilendirilmeler sırasında hasta/hasta yakınları mahremiyetine dikkat edilmesi açısından 

bilgilendirme ve diğer tüm işlemler sırasında hasta ile yalnız ve kapı kapalı olarak görüşülür. 

Ancak hastadan onayı alınan hasta yakınının bulunmasına müsaade edilir.  

Hasta güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen olayların meydana gelmesi durumlarında 

hasta/hasta GR.TL.01.Güvenlik Raporlama Sistemi Talimatı doğrultusunda bilgilendirme 

yapılır.  

 

Hasta Mahremiyeti: İsminin açıklanmasını istemeyen hastaların kaydı hasta mahremiyetine 

dikkat edilerek rumuz veya isim ve soyadın ilk iki harfleri kullanılarak yapılır. Hastaya yapılacak 

olan girişimsel işlemler öncesi ( enjeksiyon uygulaması, endoskopi, kolonoskopi vb.) 

aydınlatılmış rıza belgesi, hastanın onayı dahilinde bulunmasını istediği hasta yakını ile birlikte 

birim sağlık çalışanı tarafından kapı kapalı olarak hasta onamı gerçekleştirilir. Hasta veya hasta 

yakınının “okudum, anladım ve kabul ediyorum” gibi yazılı cümlelerle onamı alınması sağlanır 

ve bir nüshası hasta/hasta yakınına teslim edilerek kayıt altına alınır. Muayene işlemleri sırasında 

hasta ve hastadan onayı alınan hasta yakını haricinde giriş ve çıkışlar engellenir. Muayene 

odalarında mahremiyet göz önünde bulundurularak hastanın muayene edildiği alanda 

perdenin/paravanın kapalı olması sağlanır. Hasta transferi sırasında sedyede/tekerlekli 

sandalyede bulunan hastanın üzerinin mutlaka örtülü olması sağlanır. Teşhis ve tedavi süreçleri 

ile ilgili bilgi, belge ve bilgi akışı By.Tl.01. Bys Üzerinde Bilgi Güvenliğini Ve Mahremiyetini 

Sağlamaya Yönelik Tedbirler Talimatı doğrultusunda mahremiyetine özen gösterilerek 
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gerçekleştirilir. Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve sonuçları hasta mahremiyeti göz önünde 

bulundurularak hastaya veya hastadan onayı alınan hasta yakınına tek olarak gizlilik içerisinde 

bilgi verilmesi sağlanır. Ayrıca hastalarımızın mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve 

beklentileri göz önünde bulundurularak kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanına yönelik tercihleri 

dikkate alınır. Hasta ve hasta yakınlarımızın can güvenliği tehdidinin olduğunu ilgili birimde 

çalışanlara bildirmesi durumunda üst yönetim devreye girerek gerekli tedbirler alınır.  

 

AraĢtırma ve Deneysel ÇalıĢmalarda Hasta Rızası: Hastaya ait veri, bilgi ve materyaller 

herhangi bir sebeple (araştırma ve deney gibi) kullanılacaksa hasta rızası alınır ve mahremiyetine 

özen gösterilir.  

Hastanın Kendisi ile Ġlgili Bilgi ve Dokümanlara EriĢebilmesi: Hasta kendisi ile ilgili tıbbi 

dokümanlarından olan yatış dosyasını resmi dilekçe ile kuruma başvurarak istemde bulunabilir. 

Kurum, dilekçe değerlendirmesi sonucunda hasta ve hasta onayı alınan hasta yakınına imza 

karşılığında ilgili dokümanların kopyasını verir. Eğer hasta ve hasta onayı alınan hasta yakınları 

tahlil, tetkik ve onamlarını talep ederse dokümanların bir nüshaları verilebilir. Ayrıca hastane 

web sitemizde bulunan laboratuar sonuçları butonundan da gerekli tetkik sonuçlarına 

ulaşabilirler.  

Hastaların kültürel ve manevi değerleriyle çatıĢmadan hizmet alınmasının sağlanması: 

Hasta/hasta yakınlarımızın tedavi öncesi ve tedavi süreçlerinde hasta/hasta yakınıyla ilgilenen 

hekim ve diğer sağlık personelleri, hasta/hasta yakınının kültürel ve manevi değerleri dikkate 

alınarak tüm işlemlerin yapılması sağlanır. Ayrıca hastanemizde hasta/hasta yakınlarının 

ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ibadethane bulunmakta olup gerekli bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. Hasta/hasta yakınlarımızın kültürel ve manevi değerlerine, sağlığını tehdit 

etmeyecek durumlar söz konusu ise saygıyla karşılanır.  

Poliklinik Muayenesinin Sonlandırılması: Muayenesi yapılan hastalar hekimin kararına göre 

reçetesi yazılarak hastanemizden taburcu olur ya da yatış kararı verilerek yatan hasta kayıt kabul 

işlemleri uygulanır. Hasta/hasta yakını ilgili hekim tarafından sözlü veya yazılı olarak 

bilgilendirilir. 

17. KĠMSESĠZ HASTA PROSEDÜRÜ 

FAALĠYET AKIġI:  
Acil Servise gelen kimliksiz ve bilinci kapalı hastanın kaydı Acil Servis hasta kayıt görevlileri 

tarafından aşağıdaki kurallara göre yapılır.  

Sistemde hasta adı alanına „‟Kimsesiz‟‟ soyadı alanına „‟Gün-tarih-saat‟‟ yazılır. D.yeri, baba 

adı, anne adı alanına „‟bilinmiyor‟‟ Adres alanına hastanın fiziksel özellikleri yazılır.  

Örnek: Hasta Adı: Kimsesiz Hasta  

Soyadı: Beş-şubat-ikiyirmibeş 

D.Yeri: Bilinmiyor  

Baba Adı: Bilinmiyor  

Anne Adı: Bilinmiyor  

Adres :Yaklaşık altmış kilo esmer yeşil gözlü kahverengi kazaklı .  

Hastanın kimlik bilgilerine ulaşıldığında sistemden gerekli düzeltmeler yapılır.  

Eğer hastanın üzerinde kimlik mevcut ise güvenlik personeli, acil servis hemşiresi ve hasta 

danışmanı gözetiminde hastanın üzerindeki kimlik çıkarılarak (nüfus cüzdanı, ehliyet v.s) özlük 

bilgileri alınır.  

Eski ya da yeni hastamız olup olmadığı bilgisayardan kontrol edilir. Yeni hasta ise protokol 

numarası ve kod ismi verilerek geçici dosya açılır (kimlik bilgileri gelinceye kadar).  

Eski hastamız ise eski dosya numarası üzerinden işlemleri yapılır.Hasta kayıtlarına ait bilgileri 

kontrol edilir ve kurumu incelenir. Kurum işlemleri başlatılır. Yatışına karar verildiğinde ise 

taahhütname ile hasta onam formuna imza alınamadığından yatışının yapıldığı kat sekreterine 

bilgi verilerek yakınları geldiğinde imza alınır.  
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Hastanın hayati tehlikesi mevcut ve acil ameliyata alınması gerekiyorsa iki doktor (ameliyatı 

yapacak olan doktorla başka bir doktor) hastanın tıbbi durumunu bildirir bir tutanak hazırlar ve 

imzalar. Ancak bu durumda hasta, yakınlarının onamını olmaksızın acil operasyona alınabilinir. 

6.8.Hastanın üzerinden çıkan giysi ve diğer eşyalar “Hasta EĢyaları Ve Ġlaçları Teslim 

Formu”göre teslim alınır.  

Hastayı getirenlerden veya hastane polisinden yardım alınarak hastanın ailesi ile ilgili bilgi elde 

edilir. Hastanın ailesine ulaşılır ve ilgili doktor tarafından uygun bir şekilde bilgi verilmesi ve 

hastaneye gelmeleri sağlanır.  

Kimsesiz hastayı hastaneye getiren herhangi bir kişi ise, kişinin kimlik belgesinin kopyası ve 

ulaşılabilecek adresi ve telefon numarası hastane polisi tarafından alınır. 

 

 

 

18. HASTA VE YAKINI EĞĠTĠM PROSEDÜRÜ 

 

FAALĠYET AKIġI:  
Sağlık kuruluşu tarafından hastanemize sevk edilen Yabancı uyruklu hastaların yönlendirilmesi, 

muayene, tedavi süreçlerine ilişkin sorunların çözümü için gerekli kişi yada bölümlerle iletişime 

geçmek, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek.  

Yabancı uyruklu hasta ofisine başvuran hastaların sevklerinin; tarihi, geçerlilik süresi ve sevk 

edilen bölümün kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili bölümlere yönlendirilmesi ve/veya refakat 

edilmesi.  

İlgili polikliniklerde ve kliniklerde giriş, yatış ve taburculuk işlemlerini yaptırıp, bu işlemlerle 

ilgili aksaklıkları eşgüdüm içerisinde gidermek.  

Hastaların muayene esnasında hekim ile hasta arasında iletişimi sağlamak.  

Kliniklerde yatan hasta ve/veya hasta yakını ile sağlık personelinin iletişimi sağlamak.  

Hasta taburculuk ve sevk işlemlerinde hasta ve/veya hasta yakınına detaylı bilgi verilir.  

Adli vakalarda savcı ve emniyet mensuplarına tercümanlık yapmak.  

Hastalara 24 saat kurumda hizmet verilmektedir.  

İstatistiki verileri tutmak takip etmek ilgili makama sunmak. 

 

 

 

19. YABANCI UYRUKLU HASTALAR 

 

FAALĠYET AKIġI 

Eğitim Türleri ve Kapsamları:  
Hastanemizde ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalar için verilecek olan eğitimler dört ana 

başlık altında toplanmıştır.  

Bu eğitimler;  
• Ayaktan Hasta Eğitimleri (Poliklinik, Diyaliz Hizmetleri, Diyet Polikliniği vb.)  

• Yatan Hasta/Hasta Yakını Servis Uyum Eğitimi,  

• Ameliyata Hazırlık Eğitimi (Hastaya yapılacak cerrahi müdahaleler ile ilgili),  

• Tedaviye Özgü Eğitim,  

• Taburculuk Süreci ve Evde Bakım İhtiyaçlarına Yönelik Eğitimler Olarak Ayrılmıştır.  
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EĞĠTĠM YÖNTEMĠ 
Hastanemizde yatan ve ayaktan hastalara yönelik yapılacak olan eğitim öncesinde ön 

değerlendirme yapılır.  

Ön değerlendirme esnasında şu veriler toplanır.  

a-Eğitim verilecek hastanın öğrenme yeteneği (fiziksel engelleyiciler, zihinsel engelleyiciler)  

b-Eğitim verilecek hastanın yaşı (hastanın reşit olmaması, yaşının çok ileri olması) 

Ayaktan Hasta Eğitimleri  
Bu eğitimlerde; Her hastanın durumuna göre hazırlanmış HBYS de Hasta/Hasta Yakınının 

Poliklinik/Kliniğe İlk Kabulünde Verilen Eğitim dijital ortamda ya da form ile kaydedilir. 

Hastanın tedavisinde aktif rol alan tıbbi personel tarafından hazırlanan bu formdaki bilgiler, 

duruma göre hastanın doktoru, hemşiresi ve diğer sağlık çalışanları tarafından hastaya aktarılır.  

Poliklinik  
 

 

 

 

 Kullanımı İle İlgili Eğitim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hastane Hizmetlerinden Faydalanma Eğitimi  
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Yatan Hasta Eğitimleri 

Hasta / Hasta Yakını Kliniğe Kabul Eğitimi  

Yatan hastalara yönelik olarak yapılan bu eğitimler Ģu ana baĢlıkları kapsar;  

 Hasta, hasta yakınına çalışanın kendini tanıtması   

 Kahvaltı ve yemek saatleri (diyet – sabah-öğle-akşam ve ara öğünler) 

 Telefon kullanımı 

 Ziyaret saatleri ve ziyaretçi kuralları 

 Hasta ve refakatçi kuralları 

 El hijyeni 

 Tuvalet ve banyo kuralları 

 Hemşire çağrı sistem kullanımı 

 Hastaneye uyum eğitimi 

 Sigara yasağı / sigarayı bırakma tavsiyesi ve eğitimi 

 Servis ve oda tanımı / hasta yatağı kullanımı 

 Vizit saatleri 

 Acil durum planı ve diğer eğitim bilgileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


