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1.AMAÇ:Hastanemize başvuran ve yatarak tedavi uygulanan hastanın tedavisini 

gerçekleştirmek,operasyon yapılan hastaların komplikasyon risklerini en aza indirmeye 

çalışmak,hızlı,etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye 

çıkarmak. 

 

2.KAPSAM: Ortopedi-Travmatoloji Ve El Cerrahisi kliniği çalışanlarını ve bu klinikten hizmet 

alanlan hasta ve yakınlarını kapsar. 

 

3.KISALTMALAR: 

 

4.TANIMLAR: 

 

5.SORUMLULAR: Sorumlu öğretim üyeleri, Asistan doktorlar, Sorumlu hemşire, Vardiya çalışan 

hemşireler, Servis Sekreteri ve Temizlik Personelleri 

 

6.FAALİYET AKIŞI: 

 

6.1. FİZİKİ YAPI: 

 

6.1.1.Hastanemizin zemin kat h3  bölümünde 23 yatakla   yataklı  tedavi hizmeti verilmektedir. 

6.1.2.Bir  oda dışında tüm hasta odaların içinde  tuvalet banyo lavabo bulunmaktadır. 

6.1.3.Her hasta yatağı başında  oksijen vakum paneli ve henüz tam olarak kullanamadığımız hemşire 

çağrı zili bulunmaktadır. Hasta başı gaz panellerini teknik hizmetler görevlisi kontrol eder. 

6.1.4.Hasta odalarında refakatçıların kullanabileceği yatağa dönüşen koltuklar bulunur. 

6.1.5.Servisimizde pansuman odası doktor odası hemşire odası sekreter odası tedavi odası depo odaları 

temizlik odası (banyo) ve desk bulunur. 

 

7.KLİNİK SÜREÇ 

 

7.1.Kliniklerimizde yatan hastalara 24 saat  kesintisiz hizmet vermektedir. 

7.2.Hasta ziyaret saatleri 19:00-20:00 arası ;haftasonu 13:00-14:00 ve 19:00-20:00 arasındadır. 

7.3.Hekimlerin sabah vizit saati  07:30 -08:30 arasındadır.bu sürede hasta yakınlarının dışarıda olması 

sağlanır (çocuk anneleri hariç). 

7.4.08:00-16:00 mesaisine gelen hemşire 08 :00 de giyinmiş bir şekilde teslime hazır olmalıdır. 

7.5.16:00-08:00 mesaisine gelen hemşirede 16:00 da giyinmiş bir şekilde görev başında olur. Teslim 

önce hemşire deskinde başlar(özel bilgiler vb dahil) hasta başında devam eder. 

7.6.Narkotik defteri , glikometre cihazı, tansiyon aleti, ateş ölçer ,monitörler kontrol edildikten sonra 

teslime geçilir. 

7.7.Buzdolabı kontrol edilir, ısı ölçer kaydı tutulur. 

7.8.Pazartesi sabahları glikometre  kalibrasyonu yapılır, kaydedilir. 

7.9.İntraket  tespitleri,çarşaflar temizlik açısından kontrol edilir ve kayıtları yapılır. 

7.10.İntraket tarihlerinin kontrol edilir  ve kaydı tutulur. 

7.11.Oda düzenleri kontrol edilir ve hasta yakınlarının su ve peçete dışındaki malzemelerinin  

dolaplara  konması istenir. 

7.12.Odaların havalandırılması yapılır. 

7.13.Akşam mesaisindeki  hemşire orderleri hemşire izlem formlarına kaydeder. Tüm hemşire izlem 

formları toplanarak  yanlışlık olmaması için kontrolleri yapılır. 

7.14.Hastanın aldığı sıvı ve çıkardığı sıvı takibi Dr istemine göre verilen aralıklarla yapılır. 
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7.15.ANTA takibi rutinde  5*1 hastanın özel durumu varsa 8-12-24*1 şeklinde de bakılır.10:00 

;14:00;18:00;22:00;06:00(rutin)   

7.16.Akşam mesaisinden çıkan  hemşire hastaların oral alımlarının sabah ve öğle kısımlarını doldurur 

7.17.Hasta HT ,DM  yada PREOP  sa ona uygun diyet verilmelidir. Sabah mesaisinde çalışan 

hemşirede akşam yemek  kısmını doldurur. 

 

8.HASTA YATIŞ SÜRECİ 

 

8.1.Hastanın  kliniğe yatışına  hekim karar verir. 

8.2.Klinik sekreteri hasta bilgilerini  HYBS  programına uygun olarak bilgisayara işler. 

8.3.Daha önce dosyası var ise  arşivden dosyayı hazırlatır. 

8.4.Hastanın tüm evrakları  hasta dosyasına düzenli  yerleştirilmiş bir şekilde gelir. Dosyasında     

anestezi onam formu, yatış formu, Anemnez formu, ameliyat için onam formu  mutlaka olmalıdır. 

Yetişkinler için ekg kontrol edilir  yoksa mutlaka  çekilir. 

8.5.Hemşire hastanın bilgilerini hemşire gözlemine kaydeder. 

8.6.Kimlik kontrolü, yaşı, tanısı ,açlık durumu, kilosu, telefon numarası, alerji durumu ,kullandığı 

ilaçları ,kronik hastalığı varsa kaydedilir. Oda ve yatak numarası hasta ve hasta yakınlarına söylenerek 

odaya yönlendirilir. 

8.7.Hasta ve hasta yakınlarına kahvaltı ve yemek saatleri, el hijyeni, ziyaret saatleri, hekimin günlük 

vizit saatleri, oda düzeni, hasta ve hasta yakınının uyması gereken  kurallar hakkında bilgiler verir. 

8.8.Acil bir durum yoksa hasta   biraz dinlendikten  sonra ANTA takibi yapılır, damar yolu açılır. 

Kaybolan  eşyalarla alakalı  hemşire olarak sorumluluk almadığımız hasta ve yakınlarına söylenir. 

 

9.TAHLİL –TETKİK SÜRECİ 

 

9.1.Yatan hastaların kan tahlili için kan alınma –serum takılma işlemi hasta odasında yapılır.Hemşire 

tarafından bilgi verilerek işlem yapılır. Kan alma, serum takma işlemleri için  hemşireler tedavi 

tepsisini kullanırlar. Kan alma işleminden önce hangi tüplere kan bırakılacağı işlem öncesi belirlenir 

ve barkodları yapıştırılır. Taşıma tepsisi ile dönülür ve en kısa sürede laboratuvara ulaşması sağlanır. 

9.2.Serum açılma tarihleri üzerlerine mutlaka  yazılır. Serum setlerine damar tespitlerine  mutlaka tarih 

atılır. Serum içine konulan ilaçlar yada boş ise serum üzerine mutlaka yazılır. 

9.3.EKG işlemide hasta yatağında yapılır. Yakınları dışarı alınarak  yapıldıktan  sonra üzerine hasta 

ismi soyismi yazılarak hasta dosyasına bırakılır. 

9.4.Cerrahi servisi olduğumuz için gelen tüm hastaları  tedavi amaçlı yatanlar dışında  preoperatif 

olarak anestezi uzmanı değerlendirerek  anestezi hazırlığı yapılır. 

 

10.TEDAVİ SÜRECİ 

 

10.1.Hastanın tedavisi doktor tarafından planlanır. 

10.2.Hekim hastasına order olarak ilaç yazarken ilacın tam adını ,uygulama  şeklini,dozunu,veriliş 

süresini yazar. 

10.3.Hemşire orderi hemşire gözlemine aktarır. İlaçlar her hastaya tedavi zamanı gelince özel olarak 

hazırlanır. Hazırlanır hazırlanmaz hastaya uygulanır. 

10.4.Sözel olarak order verilmesi durumunda mutlaka order  formuna hemşire tarafından  kayıt edilir. 

Orderlar 24 saat içerisinde imzalatılmalıdır. 

10.5.Sözel order  geribildirimli, sesli ,gerekirse kodlamalı olmalıdır. 

10.6.İlaç uygulama hataları olduğunda yapılacaklar 
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10.7.Uygulayan kişi bu durumu göz ardı  etmemeli bu durumu hekime haber vermelidir. Zararsız 

olduğu düşünülen tüm    hataların hastanın hayatına mal olacağı  erken müdahalenin  hayat kurtaracağı  

unutulmamalıdır. 

10.8.Yanlış ilaç  uygulamalarında(  son kullanma tarihinin geçmesi, uygun olmayan saklama koşulları, 

ilaçların yanlış temin edilmesi ) kalite birimine     isim verme zorunluluğu olmadan haber verilmelidir . 

10.9.İlaç isimleri yazılırken kısaltma yapılmaz. 

10.10.İsmi ve söylenişi  benzer    isimler listesi oluşturulmuştur. 

10.11. Bu ilaçlar birbirinden farklı yerlerde  saklanır. 

10.12. İlaç hazırlanırken   ilacın  bulunduğu çekmece  veya kap  üzerindeki isimler okunduktan sonra  

mutlaka alınan ilaç üzerindeki  ilaç ismi kontrol edilir. 

10.13.Kırmızı ve yeşil    reçeteye  tabi ilaç listesi  

10.14.Aynı ilaç farklı doz ilaç listesi  

10.15.Acil ilaçların kilograma göre pediatrik doz listesi  

10.16.Işıktan korunması gereken ilaç listesi 

10.17.Ambalajı benzeyen ilaç listesi 

10.18.Yüksek riskli ilaç listesi oluşturulmuştur. 

10.19.Kırmızı ve yeşil Reçeteye Tabi İlaç Dolaplarının Sorumlulukları 

10.19.1.Gündüz sorumlu hemşirede 

10.19.2.Akşam nöbetlerde nöbeti devralan hemşire  sayımı yaparak teslim alır. 

10.19.3.İlacı uygulayan sağlık personeli  hastanın adını ilacın adını  ,kullanılan ilacın miktarını, 

protokol numarasını, ilacı uygulatan hekimin  adını soyadını  narkotik  defterine kaydeder. 

 

11.KODLAR 

 

  11.1.BEYAZ KOD  1111( GÜVENLİK) 

  11.2.MAVİ KOD    2222 (ACİL MÜDEHALE) 

  11.3.  PEMBE KOD 3333( ÇOCUK KAÇIRILMASI) 

  11.4.KIRMIZI KOD 4010(YANGIN) 

 

12.ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 

 

12.1.İlaç uygulamaları sırasında  ciddi ve beklenmeyen yan etki oluştuğunda  ilk önce hekime haber 

verilir. Gerekiyorsa mavi kod  uygulanır.(2222) 

12.2.Bu durum advers etki bildirim formuna  kaydedilerek bir nüshası farmakovijilans sorumlusuna, 

bir nüshası  kalite birimine gönderilir bir nüshası da serviste arşivlenir. 

 

13.KAN VE KAN ÜRÜNÜ UYGULAMA SÜRECİ 

 

13.1.Hekim tarafından  hastaya ne miktarda  hangi kan ürünü  isteneceği  belirlenerek  hemşireye 

bildirilir. İstem formu  hekim ve hemşire tarafından eksiksiz doldurularak     imzalanır. 

13.2.Hasta veya  yakınına  bilgi verilerek onam formu imzalatılır. 

13.3.Hastaya  kan verilmesi planlandığında servis hemşiresi  tarafından  cross kağıdındaki numaralar , 

kan grubu, kan ürününün türü,miktarı,veriliş süresi doğrulanır. 

13.4.Trasfüzyon başladıktan sonra 15 dk boyunca hasta gözlemlenir. Transfüzyon süresince 30dk da 

bir  vital bulguları izlenir. 

13.5.Komplikasyon durumunda transfüzyon işlemi durdurulur doktora haber verilir. 
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14.HASTA GÜVENLİ TRANSFERİ 

 

14.1.Serviste yatan  başka bir birime yada ameliyathaneye  gönderilecek hastalar için hasta transfer 

formu  doldurulur. 

 

15.HAREKET KISITLAMASI 

15.1.Kısıtlama kararı hekim tarafından verilir ve order edilir. Kısıtlamanın sonlandırıldığı tarih ve saati 

hekim belirler, bu karar 24 saatte bir gözden geçirilir. 

 

16.PREOP  HASTANIN HAZIRLANMASI 

 

16.1.Preop hastalarımız  yer durumuna, yapılacak amaliyata  ya da  dr  yönlendirmesine göre bir gün 

önce ya da operasyon  günü sabah 07.30 da da gelebilir. Bir gün önceden yatan hastalarımızın  

preoperatif  hazırlık   servis hemşiresi  tarafından  hazırlanır.İlgili hekimin  talimatıyla  

laboratuar,ekg,radyoloji tetkikleri  yapılır. Damar yolu açılır.İlgili hekimin talimatıyla  hasta 6-8 saat 

öncesinden aç kalması  söylenir. Ameliyat önlüğü giydirilir,takma dişi varsa çıkarılır, üzerinde metal 

eşyaları varsa çıkarması söylenir. 

16.2.Ameliyat saati gelen hasta  sedye personeli tarafından ameliyata gönderilir.Hastayı sedye 

görevlisine hemşire birebir dosyası ve  varsa yapılacak  ilacı  ile teslim eder. 

 

17. POSTOP  HASTANIN KARSILANMASI 

 

17.1.Ameliyat sonrası hasta sedyeden yatağına doğru bir şekilde  alındıktan  sonra ilk olarak damar 

yolu kontrolü yapılır.  

17.2.Hastanın varsa dreni, sondası, her açıdan kontrol edilir.(kanama ,tespit kontrolü….vb). Tedavisi 

kontrol  edilerek  yapılır.ANTA takibi yapılır.hastanın sıvı –gıda alımı takip edilir.Oral durumu doktor 

konrolünde  belirlenir. 

 

18.TABURCULUK  SÜRECİ 

 

18.1.Hastanın  doktoru  vizit sonrası taburcu kararı verdiğinde  hastalarına pansuman aralıklarını  dikiş 

alma gününü ilaçların kullanım bilgilerini ve kontrole gelme zamanı hakkında bilgi verir. 

18.2.Hemşire hastanın reçetesini vererek damar yolunu çeker.Hasta yakınını sekreterliğe yönlendirerek 

çıkışını ve varsa raporlarını almasını sağlar.Klinik sekreteri hastanın taburculuk ve raporlarını HBYS 

sistemine kaydeder.Hasta taburcu edilir. 

 

19.TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ  

 

19.1.Hastanemizdeki tıbbi cihazların  bölüm bazında  listeleri  kalibrasyon listesinde belirtilmiştir. 

Yılda bir kez cihazların kalibrasyonunun  yapılması gerekir. Kalibrasyon sonuçları kayıt altına alınır. 

 

20.KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI 

 

20.1.Tüm sağlık calışanları  kan alma pansuman tedaviler sırasında eldiven takmalıdır. 

20.2.Ayrıca enfekte hastaya  müdahalede eldiven, bone, maske  ve önlük kullanılmalıdır. 

20.3.Temizlik personelide  temizlik sırasında  eldiven maske kullanmalıdır. 

20.4.Kesici delici  alet yaralanmalarında  veya enfekte materyal sıçraması durumunda  form 

doldorulur. İşyeri hekimine bildirilir. 
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21.SERVİSE İLAÇ VE MALZEME TEMİNİ  

 

21.1.Sarf malzemeler pazartesi günleri istem  yapılarak servisin eczane, temizlik, kırtasiye   

malzemeleri temin edilir. 

21.2.Yatan hastaların ilaç ve malzemeleri günlük olarak Dr tarafından order ve  cv order yapılır. Gelen 

malzemeler yerleştirilirken yeni gelenler arkaya doğru yerleştirilir.(Son kullanma tarihi 

açısından)Yılda iki defa tüm ilaç ve malzemelerin miad kontrolü yapılır. 

 

22.ACİL ARABASI TAKİBİ  

 

22.1.Acil arabasında bulunan malzemelerin hepsi formda kayıtlıdır. Bu form evrak dolabının üzerinde 

klasörde bulunur.  

22.2.Malzemeler   acil bir müdahalede  tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde ayarlanmıştır 

22.3.Arabayı açıp kullanan kişi mutlaka sayımını yaparak kapatır. İsim tarih ve imzasını forma 

ekleyerek   plastik kilitle arabayı kapatır.  

22.4.Her ayın başında  sorumlu hemşire tarafından kontrol edilir. 

 

23.HEMŞİRE NÖBET UYGULAMALARI  
  

23.1.Nöbet teslimleri nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında gerçekleşir.Teslim önce deskte 

sonra hasta başında başlar. Nöbeti teslim eden hemşire hasta odalarını, düzenli havalandırılmış  

özellikle damar tespitleri ,çarşaf değişimleri  yapılmış şekilde teslim vermelidir. 

23.2.Aylık nöbet listeleri  her ayın 15 inde  bir sonraki ayın çalışması belirlenecek  şekilde hazırlanır. 

Ölüm ,sağlık sorunları, ciddi bir hastalık olmaksızın  değiştirilmesi ön görülmez. 

 

24.SERVİS TEMİZLİĞİ 

 

24.1.Servisimizde gün içinde iki defa paspas yapılır.(08-16 )-(16-08) 

24.2.İki defa lavaboların temizliği yapılır.(08-16)-(16-08) 

24.3.Çöpler in alınması 14:00,22:00;06.00 saatlerinde olur. 

24.4.Tüm çalışanlar el hijyeni  ve el yıkama talimatlarına uyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


