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

Hastanesinde,hemşirelerin ve doktorların nöbet değişiminde kliniğin ve hastaların güvenli ve 

eksiksiz bir şekilde teslimi için düzenlemeyi yapmak. 

2.KAPSAM:Bu talimat, nöbet değişimlerinde klinik ve hasta teslimi hakkında yöntemleri 

kapsamaktadır. 

3.SORUMLULAR: Hastane Yönetimi ve Tüm Hemşireler, Doktorlar 

4. KISALTMALAR: 

5.TANIMLAR: 

6.FAALİYET AKIŞI: 

6.1.Hemşire Nöbet Teslimi  

6.2.Hemşire, çalışma çizelgelerinde belirtilen saatten en az 15 dakika önce formalı olarak 

çalışacağı birimde hazır bulunmalıdır. 

6.3.Acil durumlar (hastalık ve ölüm )dışında gecikme ve işe gelmeme durumunda en az 24 

saat önceden sorumlu hemşire haberdar edilir. 

6.4.Nöbeti teslim alacak hemşire gelmeden, çalışmakta olan hemşire kliniği terk edemez. 

6.5.Nöbeti teslim verecek olan hemşire, teslimi alacak hemşirenin gelmemesi durumunda 

sorumlu hemşire tarafından başhemşirelik bilgilendirilir. 

6.6.Nöbet Teslimine klinikte olan tüm hemşireler katılır. 

6.7.Nöbet teslimleri önce deskte başlar. Hasta ile ilgili özel bilgiler deskte paylaşılır. Desk 

teslimi sonrası hasta başında teslim devam eder. 

6.8.Nöbet değişiminde görevi teslim alan hemşireye hasta odaları teker teker dolaştırılarak 

hasta ile tanıştırılması ve hasta hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ile hastaların ve kliniğin 

teslimi yapılır. 

6.9.Hasta teslimi kayıtlar üzerinden gerçekleştirilir. 

 Hemşire hastaya ait hasta dosyası üzerinden hasta ile ilgili tüm bilgiler yeni gelen 

hemşireye aktarılır. 

 Vizitten sonra görevi teslim alan hemşire hastaları tekrar dolaşıp, varsa hastaların 

serum, dren, sonda, yara takiplerini görür ve kontrol eder. 

6.10.Kliniğin tesliminde klinikte bulunan acil arabası, ilaç, demirbaş alet, araç gereç ve 

malzemeler sayım yapılarak nöbetti devir alan hemşireye teslim edilir. 

6.11.Nöbet sırasında gelişen her türlü sorun ve olaylar hakkında sorumlu hemşireye bilgi 

verilir, gerektiğinde yazılı ve imzalı rapor tutulur. 

7.Doktor Nöbet Teslimi: 
7.1.Nöbeti devreden doktor; hastaların takip ve tedavilerini Birimlerin hekim anemnez formu 

veya HBYS üzerinden doktor prognez sayfasından hasta bazlı olacak şekilde  hasta odalarında 

nöbeti devralacak doktora teslim eder. 

7.2. Tüm birimlerde gecikme veya işe gelememe söz konusu ise (acil durum, hastalık veya 

ölüm) Anabilim Dalı Başkanına, durum bildirimi yapılır ve nöbetçi devredeceği kişi 

gelmeden görev yerini terk etmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 


