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1.AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 

Kliniği İnme Ünitesine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 

 

2.KAPSAM: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Nöroloji Kliniği İnme Ünitesinde çalışanlarını ve bu klinikten hizmet alan tüm hasta ve yakınlarını 

kapsar. 

3.KISALTMALAR 

 

4.TANIMLAR 

5.SORUMLULAR: Anabilim Dalı Başkanı, Nöroloji Öğretim Üyeleri, Asistan Doktorlar, Sorumlu 

Hemşire, Vardiyalı Çalışan Hemşireler, Bölüm Sekreteri, Hizmetli ve Diğer Yardımcı Personeller 

 

6.KABUL İNDİKASYONLARI: 

6.1Akut İskemik veya hemorajik inme tanısı ya da şüphesi olan olgular inme ünitesine kabul edilir. 

6.2Kesin bir zaman aralığı koymak mümkün olmasa da hastaların olabildiğince erken üniteye kabulü 

esas olmalıdır. 

6.3Serebral venöz tromboz ve medikal tedavi ile izlenecek olan bazı subaraknoıd kanama olguları da 

izlenebilir. 

7.FAALİYET AKIŞI 

7.1 Hastanın kliniğe yatışı hekim tarafından karar verilir.  

7.2 Hemşire tarafından hasta dosyası doldurulur. Gerekli hastalar moniterize edilir. 

7.3 Hemşire hastayı ünite hakkında bilgilendirir, gerekli eğitim verir ve bunların kayıtlarını tutar. 

7.4 Doktor hastanın orderını verir. 

7.5 Doktor orderındakı yazılı ilaçları hemşire ilaç hazırlama talimatına göre hazırlar ve hastaya uygular. 

7.6 Hemşire hastanın bakım planını yapar ve gereksinimlerini saptar. Gerekirse vücut bakımını planlar. 

Hemşire gözlem formuna işler. 

7.7 Akut inme olgularında tam kan sayımı, trombosit sayısı, kan şekeri, BUN/kreatinin, INR ve aPTT 

incelemelerinin sonucu kan örneği alınmasından sonraki 20 dakika içinde çıkmalıdır.  

7.8 En geç ilk 4,5 saat içinde intravenöz tPA  infüzyona başlanabilecek olduğundan "her" iskemik inme 

olgusu bu perspektifinden değerlendirilmelidir. 

7.9 Doktor anjiyo ya da diğer girişimsel işlemler yapılacak hastaları belirler ve buna göre hazırlar.  

7.10 Anjiyo yapılacak hastalar gecesinden aç bırakılır . 

7.11 Anjiyo sonrası hasta monitorize edilerek vital bulguları alınır ve hemşire gözlem formuna kaydı 

yapılır. 

7.12 Serebral nörogirişimsel işlemler sonrası hastanın alacağı diyeti diyetisyen order da yazılı diyete 

göre belirler ve listeye ekler. 

7.13 İnme ile ilgilenen 3 veya daha fazla Nöroloji uzmanı bulunduğundan 24 saat/7 gün ulaşılabilir. 

7.14 Bu Nöroloji uzmanlarından en az bir tanesi “Vasküler Nöroloji Hekimliği” ile özelleşmiş olmalı. 

7.15 Yerleşik ve/veya ulaşılabilir Kardiyoloji, Radyoloji, Beyin Cerrahisi, Damar Cerrahisi ve Fizik 

Tedavi Rehabilitasyon Uzmanları bulunur. 

7.16 Biyokimyasal incelemeler, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, 

Bilgisayarlı Tomografi Anjiografisi ve/veya Manyetik Rezonans Anjiografi, Transtorasik 
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Ekokardiyografi, Transösafageal Ekokardiyografi, Transkraniyal Doppler Ultrasonografi, Ekstrakraniyal 

Doppler Ultrasonografi, Konvansiyonel ve/veya Dijital Anjiografi bulunmakta ve incelemeler uygun 

zaman dilimleri içerisinde yapılır. 

7.17 İnme Ünitesi için serviste ayrı bir yer bulunmaktadır. 

7.18 Uygun sayıda hemşire ve yardımcı sağlık personeli bulunur. 

7.19 İnme ünitesindeki her yatak için ayrı bir monitorizasyon sistemi vardır. 

7.20 İnme ünitesi için gerekli diğer yapısal donanım bulunmaktadır. 

7.20.1 İnme ünitelerindeki her yatak “temel” yoğun bakım yatağı özelliklerini taşımalıdır. Yataklar 

arasındaki mesafenin ve her yatak için ayrılan alanın buna göre düzenlenmesi uygundur. 

7.20.2 İnme ünitelerinde her yatak için ayrı olmak üzere duvarda veya tavana sabitlenmiş en az on iki 

çıkışlı elektrik paneli, en az bir oksijen çıkışı ve bir vakum sistemi bulunan hasta başı paneli bulunur. 

7.20.3 İnme yataklarına uygun mesafede yerleştirilmiş el yıkama amaçlı lavabo [her 4 yatak için en az 

bir], her yatak için el dezenfektanı, yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde 

ayırma düzeneği bulunur. 

7.21 Akut inme tedavisi için gerekli kılavuz, çalışma şemaları vb evraklar bulunur. 

7.22 Uygun olan hastalara intravenöz ve/veya intraarteryel trombolitik tedavi verilir. 

7.23 İnme ünitesi Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından İnme merkezi akredite edilmiş 

olmalıdır. 

7.24 Ünitede tıkanmış olan damar ilaç dışında girişimsel nöroloji ekibi tarafından anjiyografik yolla; 

yani "kateter yöntemi" ile tıkalı damara ulaşılarak, tıkalı bölgeye uygulanan pıhtı çözücü ilaçla veya 

başka "mekanik" (stent, balon, pıhtının emilmesi, parçalanması vs) yöntemlerle de tedavi edilmektedir. 

Bu tedavi sonrasında hastalara inme ünitesi şeklinde yapılanmış bir ortamda akut tıbbi destek tedavileri 

sunulmaktadır. 

7.25 Kurumda II. veya III. seviye Acil servis hizmetleri verilir. 

7.26 Ünitenin temizliği bölüm bazında hazırlanmış olan temizlik planına göre yapılır. Tüm kapalı ve 

açık alanlar belirlenen aralıklarla kontrol edilerek Temizlik Kontrol Formu doldurulur. 

7.27 Günde en az iki yatak başı viziti yapılmalıdır 

7.28 Tanı ve tetkik için görüntüleme merkezine gidecek olan hastalar servis doktoru ya da hemşire 

eşliğinde servis personeli tarafından götürülür ve getirilir. 

7.29 Sonuçlar otomasyon sisteminden doktor tarafından alınır ve hasta dosyası işlenir. 

7.30 Doktor Taburculuğuna karar verilen hastanın çıkış özetini yazar. 

7.31 Sekreter hastanın klinikten taburcu olmasını sağlar. 

 

 

 


