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1.AMAÇ: K.S.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri yoğun bakım ünitesinin genel 

işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, bakım uygulamalarının bilimsel kurallar ve kabul 

görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardize edilerek ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi 

için genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamaktır. 

 

2.KAPSAM: Bu talimat pediatri yoğun bakım ünitesinde çalışan doktor, hemşire, sekreter, personel ve 

hastaları kapsar. 

 

3.SORUMLULAR: Sorumlu doktor, uzman dr. asistan dr. sorumlu hemşire, yoğun bakım hemşiresi, 

personel ve sekreter. 

4.TANIMLAR 

 

YOĞUN BAKIM: Hayatı tehdit eden bir yada birden fazla organın geçici olarak yetersizliği 

nedeniyle vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar 

desteklenmesine, bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerini 

kapsayan ve özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere,her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan, 

bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir. 

 

5.FAALİYET AKIŞI: Pediatri yoğun bakım 2si izole olmak üzere toplam 10 yataklıdır. İzole oda ve 

salon içerisinde fotoselli musluğa sahip toplam 6 adet lavabo vardır. Yoğun bakım içerisinde ilaçlar 

için kullanılan mini bir buzdolabı vardır. Isısı: +2 - +8 C olmalıdır. Kontrolleri sabah akşam buzdolabı 

ısı takip çizelgesine yapılır. Tüm hasta başlarında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunur. 

Her ventilatörlü hasta başında balon-valf-maske sistemi vardır. Hepafiltre ile mikroorganizmaları 

süzdürebilen havalandırma sistemi bulunur. Sıcaklık 22-28 C,nem %30-%60 arası olması 

sağlanmalıdır. Kontrolleri sabah akşam Isı-nem ölçüm formuna kaydedilir. Yoğun bakım ortasında acil 

arabası bulunur. Acil durumlarda kullanıldığı zaman eksik malzeme temin edilerek sayımı yapılır ve 

kilitlenir. Nöbet teslimi sabah 08:00 akşam16:00 da nöbet teslim talimatına uygun olarak yapılır. 

Narkotikler kilitli bir çekmecede bulunur. Kullanılan ilaçlar deftere kaydedilir. 

 

5.1.HASTANIN KABULÜ: 

5.1.1.Yoğun Bakım Ünitesine Hasta Sevkinin Yapıldığı Yerler: 

 Poliklinikler 

 Servisler(klinikler) 

 Başka hastaneler 

 Ameliyathane 

 İl dışı 

 

5.1.2.Hasta Kabul Kriterleri: Yakın ve yoğun takip gerektiren hayati risk taşıyan 

hastalar.(intoksikasyon-organ yetmezliği-hemodinamik bozukluklar vs.) 

 Solunum desteği ihtiyacı olan bütün hastalar(invaziv-noninvaziv) 

 Yakın monitörizasyon gerektiren gerektiren hastalar(kalp hastalıkları-svt-preop ve postop    kvc 

hastaları) 

 Pnömoni,pnömotoraks,akciğer anomalileri 

 Status çeşitleri 

 İlaç intoksikasyonu 

 Hidrosefali,beyin ödemi 

 Sepsis 

 SMA 

 Serebral palsi 
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 Metabolik ve beslenme sorunu olan hastalar 

 Elektrik çarpmaları 

 Böcek sokmaları 

 

 

5.1.3.Yatış Öncesi İşlemler: 

1-Yatak durumuna göre hastanın yoğun bakıma kabulü planlanır. 

2-Kabulü planlanan hasta için yatışı yapan dr ile görüşülerek hastanın genel durumuna uygun olarak 

yatağı hazırlanır.(Oksijen,monitör,infüzyon pompası,kateterizasyon,solunum cihazı vb.) 

3-Hasta yoğun bakıma geldiğinde hemşire ve personel ile yatağa alınır. 

 

5.1.4.Kayıt Süreci: 

 Sekreter tarafından hastanın otomasyondan yatışı yapılır. Doktor hastaya ait tedaviyi(order)  verir. 

İlaç malzeme ve hizmet girişini otomasyon sisteminden yapar. 

 Hastanın tanıtım bilekliği ilk yatışta sekreter tarafından hazırlanır hastanın bileğine takılır. 

 Hastada allerji gelişirse beyaz renkli bileklik çıkarılıp kırmızı renkli bileklik takılır. 

 

5.2.HASTANIN RIZASININ ALINMASI 

 

Yoğun bakım hasta bildirim ve onam belgesi hastanın şuuru açık ise kendisine, kapalı ve çocuk ise 

1.derece yakınına doldurtularak imzalatılır.hasta yakını yok veya ulaşılamıyor ise onam formu bilinç 

açık ise kendisine,kapalı ise tedavi eden dr. Sorumlu hemşire veya nöbetçi hemşire ile birlikte 

yakınının olmadığı belirtilerek imzalatılır. 

 

5.3. HASTANIN NAKLİ 

 

Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi 

gereken hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları belirlemek, bakımın sürekliliğini, 

hastanın gereksinimlerini karşılamak, hastanın güvenliğini sağlamak gerekir. 

 

5.3.1.Hastane İçi Transfer: 

Acil serviste veya klinikte genel durumu kötüleşen veya bakım ihtiyacı doğan hasta, ilgili hekim 

tarafından kabul kriterine uygun ise transfer kararı verilir. Transfer eden bölüm hasta transfer formu nu 

doldurur. Hastanın tıbbi durumuna göre acil müdahale seti hazırlanır. Transfer monitörü ve defibrilatör 

kullanarak sürekli ritm takibi yapılır. Yardımcı personel, hemşire veya dr refakatinde taşıma yapılır. 

 

 

5.3.2. Hastane Dışı Transfer: 

Hastanın başka bir merkeze sevkinin gerektiği durumlarda transfer kriteri açısından değerlendirilir. 

Kriterlerden herhangi biri sağlanamıyor ise hasta diğer bir kuruma transfer edilemez. 

Transferi sakıncalı olan hastalar; 

 Hastanın hemodinami, solunumsal ve doku oksijenlenmesi yönlerinden stabilize olmaması, 

 Aktif kanama mevcut olması 

 Transfer sırasında yeterli donanım sağlanamaması 

 Gideceği kurumda hasta bakım sürekliliği sağlanamaması 

Bu durumda bulunduğu birimde bakım ve tedavisine devam edilir, uygun olması beklenir. 

Sevki uygun olan hastalar için gönderilecek merkez belirlenir. Doktor iletişime geçer. Epikriz yazılır. 

Hasta sevk formu EK-4/A doldurulur, imzalanır, başhekime imzalatılır. Daha sonra ambulansla 

hastanın sevki sağlanır. 
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5.4.HASTANIN TABURCULUĞUNDA YAPILACAK İŞLEMLER: 

 

Hasta servise gönderilip oradan taburcu olur veya direkt yoğun bakımdan taburcu edilir.servise 

çıkacak ise refakatçi gerekeceğinden hasta yakınları aranır,çağırılır.yoğun bakım çıkış notu 

(epikriz)yazılır.dosyasına konulur birde hasta yakınına verilir. 

 

5.5. TERMİNAL DÖNEM  

 

 Terminal dönemdeki hasta bakımının temel amacı hastanın kalan yaşam süresinin kalitesini 

yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda; Hasta ile iletişim açık tutulur, konuşmaya teşvik edilir ve 

dikkatlice dinlenerek duyguların paylaşılması sağlanmalıdır.  

 İletişimde „‟şimdi‟‟ ve „‟burada‟‟ ilkesine yoğunlaşıp, kısa hedefli planlama yapılması 

sağlanmalıdır  

 Hastanın yanında bir başka kişiyle kesinlikle fısıltıyla konuşulmamalı 

 Hasta sürdürebildiği aktiviteleri için desteklenmeli  

 Hasta bağımlılığına göre değişen bakım planı oluşturulur.  

 Hastanın daha önce kullandığı baş etme yöntemleri işler hale getirilmeli. Örneğin hasta müzik 

dinlemek istiyorsa bu sağlanmalı Hastanın ailesi ya da beraber olmak istediği kişilerle beraberliği.  

 Ölüm anındaki belirtiler gözlenirse (kardiyak arrest, solunum arresti, dilate pupillalar) hekime bilgi 

verilir. “Mavi Kod (CPR) Prosedürü” uygulanır. Otopsi ya da organ bağışı gibi konularda yasa ve 

yönetmeliklere uygun davranılarak, kurumun bu konu üzerine çalışan organ nakli ekibi/kurul başkanı 

hasta yakınları ile iletişime geçmesi ve gerekliliklerin yerine getirilmesi sağlanır. Hekim tarafından 

vefat ettiği tespit edildikten sonra; Eğer hasta adli vaka ise hastane polisine haber verilir.  

 

5.6. VEFAT SÜRECİ: 

 

  Varsa hasta üzerindeki kanül, katater,NG, göğüs tüpü, foley sonda,ET çıkarılır. 

 Genel vücut temizliği yapılır,EKGsi çekilir. 

 Personel ile beraber çene, el,ayaklar bağlanarak çarşafa sarılır. 

 Adli vaka ise hastane polisine heber verilir. 

 Çıkış evrakları(epikriz, ölüm belgesi,yatış-çıkış evrakı)doktoru tarafından doldurulup imzalanır. 

 Hastanın kimlik bilgilerinin yazılı olduğu ölüm belgesi çarşaf üzerine yapıştırılır. Personel hastayı 

morga götürür. 

 Hekim tarafından hasta yakınları bilgilendirilir. 

 

6.KLİNİK SÜREÇLER 

 

6.1.Monitörizasyon: Hastanın yaşamsal güvenliğini arttırmak ve fizyolojik parametreler hakkında bilgi 

sahibi olmak amacı ile önemli değişkenlerin elektronik cihazlar aracılığı ile devamlı veya belli 

aralıklarla tekrarlanarak yapılan ölçme işlemlerine monitörizasyon denir.  

 

Yatağa alınan hastaya aşağıdaki işlemler yapılır: 

 Hastanın üzerindeki giysiler çıkarılır. Hastaya ait giysileri,değerli eşya ve takıları, hasta yakınına 

hasta ilaç malzeme teslim tutanağı doldurularak verilir. İlaçları da teslim alınır. 

 Hasta  monitörize edilir ve hayati işlevleri alınır. 

 Hastanın solunumu değerlendirilir. İhtiyaç varsa oksijen inhalasyonu başlanır. 

 Damaryolu yoksa damaryolu açılır ya da santral katater takılır 

 İdrar ve nazogastrik katateri yoksa ihtiyaca göre takılır. 

 Tedavi talimatına göre uygun şekilde mayi ve giden ilaçları takılır. 

 Geniş rutin, hepatit markerı,elisa,hemogram, kan grubu için kan alınır. 
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 Tedavi talimatı hemşire gözlem formuna geçirilir. Yapılan tedaviler işaretlenir. 

 Hasta yakınları hekim tarafından bilgilendirilir. Hemşire tarafından (giriş-çıkış kuralları, ziyaret, 

beslenme vb.)hasta yakınlarına eğitim verilir. Sistemden hastaya zorunlu eğitim formu doldurulur. 

 Hemşirelik süreci tanılama formu doldurulur. 

 Hemşirelik bakımı planlanarak uygulanır. Bakım planı formu doldurulur. 

 

6.2. Ventilatördeki Hastanın İzlemi: 

 

Yoğun bakım ünitesinde entübasyon işlemi hastanın gereksiniminin olduğu acil şartarda veya elektif 

olarak yapılır. Bununla ilgili kararı dr.verir. 

 

Entübasyonu gerektiren hastaya ilişkin kriterler: 

 Nöromüsküler fonksiyon bozuklukları 

 Santral sinir sistemine ait patolojiler, koma 

 Solunum yetmezliği 

 Solunum-dolaşım durması 

Hastanın entübasyonuna hastanın muyene ve kan gazlarına bakılarak karar verilir. 

Kan gazı değerlendirmesinde aşağıdaki parametreler dikkate alınır: 

PaO2<70 mmHg 

PaCO2>50 mmHg 

Ph<25 

İki saatte bir ventilatör modları hemşire gözlem formuna kaydedilir. Ventilatör ilşkili pnömoniyi 

önlemek için sete sık manüplasyondan kaçınılmalıdır. Kirlendikçe değiştirilmelidir. Nemlendiriciye 

steril su katılmalıdır. Sette biriken suyun hastaya geçişi önlenmelidir. Tıbbi atığa boşaltılmalıdır. Hasta 

başı 30-45 derecede olmalıdır. Set ETden yüksekte olmamalıdır. Gerektiğinde steril sf ile aspire 

edilmelidir. 

 

6.3. Sedasyon ve Analjezi: 

 

 Huzursuzluk ve anksiyetenin giderilmesi, sakinleşmelerini sağlamak için 

 Yapılan tadavi ve girişimlerin daha kolay tolere edilebilmesi için sedatif ajanlar kullanılır.post -op 

dönemde analjezikte kullanılabilir. 

 

Sedasyon oluşturmak için; 

 Benzodizepinler 

 Midazolam 

 Propofol 

 Nöro-epileptikler 

 

6.4.Ventilatörden Ayırma (weaning) : 

 

 Mekanik ventilasyon gereken sebebin ortadan kalkması veya düzelme göstermesi  

 Nöromüsküler blokajın sonlandırılması 

 Elektif solunum çabası belirtileri 

 Negatif inspirauvar görevin >30-45 olması 

 Vital kapasite 15 ml/kg üstünde olması 

 Tidal volümün>5ml/kg 

 Spontan tidal volüm>6ml/kg üzerinde olması 

 Ölü boşluk/tidal volüm  oranı<0,6 
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 FiO2 <0,5 , PEEP <5-6 mmHg iken PaO2 nin 70ve üzeri olması 

 FiO2 <0,5 , PEEP <5-6 mmHg iken PaO2 / FiO2 oranının >200 olması 

 Yaş ve hastalık süreciyle uyumlu vital bulgular  

 Minimum inotropik ajan gereksinimi 

 İleri metabolik dengesizliğin olmaması 

 Pediatri yoğun bakım uzmanı tarafından belirlenmiş sıvı ve beslenme dengesinin uygun olması 

 Hasta – ventilator senkronizasyonu, solunum kaslarının uygunluğu  

 Benzodiazepam veya opiad yoksunluk semptomlarının olmaması 

 

Genel Kriterler 

 Normal (veya hasta için normal ) PaCO2  

 PIP 14-16 cmH2O  

 PEEP<5 

 Pressure supportun                ETT   3-3,5    10 PS 

     ETT   4-4,5     8PS 

     ETT   5   >      6PS  

 IMV <2-5 

 FiO2<0,5 

 O2 saturasyonu >95 

 Maksimum negatif expiryum basıncı >20-25 cmH2O 

 Hedef solunum sayısı  

             <6 ay             20-60 

             6ay- 2 yaş      14-45 

             2-5 yaş           14-40 

             >5 yaş             10-35  

Hastanın glaskov koma skorunun 12 den büyük olması tercih edilir. Hastanın şuuru açıksa mutlaka 

bilgilendirilmelidir. Nemli O2 sistemi hazırlanmalıdır. Entübasyon malzemeleri ve acil arabası 

hastanın başında hazır olmalıdır. Hava yolu temizlenir (Aspirasyon- öğürme). Yakın takip edilir. Tüp 

çıkarma takip ve saati gözlem formuna kaydedilir. 

  

  6.5.Skorlama Sistemleri ile Hastanın Takibi: 

 

Hastanın bilinç düzeyini belirlemede glaskov koma skalası kullanılır. Hastalık şiddetini ve 

mortalitesini belirlemek içi prism ve pelod skorlama sistemi kullanılır. 

 

  6.6. Bası Yarası Dekübüt Takibi: 

 

Bası yarası oluşan bölgeler ; başın arkası, kulak, kürek kemiği, kaburgaların yan yüzeyi, dirsek, 

kalçanın arka kemik çıkıntısı, sakrum, kalçanın yan yüzeyleri,dizin iç ve yan yüzeyleri, topuk. Riskli 

hastalarda ilk önleyici girişim; basınç, sürtünme ve tahriş gücünün etkisini azaltmaktır. Önlenmesi 

için;  

 2 saatte bir pozisyon değiştirilir. Deri gözlemlenir. 

 Yatak takımlarının temiz, kuru ve kırışıksız olmasına dikkat edilir. 

 Deri temiz ve kuru tutulur. Deri nemlidir fakat laserasyon ve irritasyona neden olacak kadar nemli 

alanlar kalmamasına dikkat edilir. Aşırı ovmadan kaçınılır. 

 Havalı yatak kullanılır. Havakı yatak kontrolü her shift yapılarak kayıt tutulur. 

 Enteral ve parenteral beslenmenin iyi sağlanması gerekir. 

 Bası Yarası Değerlendirme Formu doldurulur.  

Bası yarası oluşmuşsa; yaranın klinik evresi saptanır. 3 ve 4. derece yaralarda  
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 Günde 1 kez ve kirlendikçe pansuman değiştirilir. 

 Yarada nekrotik doku varsa debrite edilmesi sağlanır. 

 Yara SF ile yukarıdan aşağıya yıkanır. 

 RİF+ FURACİN  ile meç yapılıp steril olarak kapatılır. 

1.derece yaralarda silverdin veya Bepanthen gibi epitelizasyonu arttırıcı bir krem sürülür. 

2. derece yaralarda sadece SF ile yıkanarak bırakılır. Yara sulu veya kontamine olma olasılığı yüksek 

bir alanda ise SF ile yıkanıp Furacin ole kapatılır. 

Yaradaki akıntı, koku, kanama gibi bulgular yada yaradaki değişiklikler dekübüt formunun 

değerlendirme kısmına kaydedilir. 

 

6.7. Düşme Riskinin Önlenmesi: 

 

2. ve 3. seviye  yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalar ile 0-3 yaş bebek ve çocuk hastalar 

düşme riski değerlendirmesi yapılmaksızın doğrudan yüksek riskli kabul edilerek düşme riski önlem 

talimatına göre gerekli önlemler alınır. 

Harizmi düşme riski formu doldurulur. 

 

  6.8. Enfeksiyonun Kontrolü ve İnvaziv İşlemler: 

 

 Yoğun bakımların temizliğinde risk düzeyine göre klinikler temizlik planı ve takip formu 

doldurulur.  

 IV ilaç uygularken veya IV katater takılırken asepsi kurallarına uyulur. 

 Hastaya müdahale etmeden önce eldiven giyilir. İki hasta arası temesata eldiven değiştirilir. Eldiven 

çıkarıldıktan sonra eller yıkanır. 

 Hastaların dren yerleri günlük takip edilir. Miktarı, rengi, kokusu kontrol edilir ve kaydedilir. 

 Enfeksiyon açısından önemli bir bulgu olan ateş takibi sık yapılır. 38 derece ve üzeri ateşi olan 

hastalardan Mikrobiyoloji Test Rehberine göre kan kültürü alınır. 

 Santral katateri olan hastaların katateri çıkarıldıktan sonra kültüre gönderilir, takibi yapılır. 

 İdrar sondası takılırken gereken durumlarda idrar kültürü alınır. 

 Hasta taburcu olunca yatak, monitör, kablolar ve etejeri ayrıntılı dezenfekte edilir. 

 O2 kanülleri, maskeler, aspirasyon sondaları disposbledır. 

 Larengeskop, bıçak  (bleyd) kısımları sterilizasyon ünitesine göderilerek veya klinikte yüksek düzey 

dezenfeksiyon işlemi yapılarak kullanılır. 

 Ziyaretçiler alınırken giriş çıkış kurallarına uyarlar. 

 Kültürde üreme tespit edilen hastalara uygun tedavi başlanır. 

 İzolasyon gereken hastalarda izolasyon talimatına göre gereken önlemler alınır. 

 

6.9. El Hijyeni: 

 

Bütün çalışanlar el yıkama talimatnamesini okur ve uygular. 5 endikasyon kurallarına göre el hijyeni 

sağlar. Bu kurallara göre ; 

1.Hasta ile temastan önce 

2. Aseptik işlerden önce 

3. Vücut sıvılarıyla temastan önce 

4. Hasta ile temastan sonra 

5. Hasta çevresi ile temastan sonra, el hijyeni uygulaması yapılır. 

         

6.10.  Nütrisyon Takibi: 

1. Venöz Yolun Seçilmesi, Bakımı Ve Değerlendirilmesi: 
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17.03.2006 tarih ve 5177 (2006/35) sayılı Genelge Ek’inde yer alan ve Hastane İnfeksiyonları Bilimsel 

Danışma Kurulu tarafından rehber olarak kullanılabileceği belirtilen Damar İçi Kateter 

İnfeksiyonlarının Önlenmesi Klavuzuna uygun venöz yolun bakımı sağlanmalıdır. 

2. Hastanın İzlenmesi: 

 PN alan tüm hastalar sıvı elektrolit dengesizlikleri, kan glukoz düzeyi ve SVK infeksiyonunun 

belirti ve bulguları yönünden düzenli aralıklarla izlenmelidir. Ayrıca, tam kan sayımı yapılmalı, üre, 

kreatinin, prealbumin (7-10 gün ara ile), albumin düzeyleri, infeksiyon parametreleri, karaciğer 

fonksiyon testleri, kan lipid profili de takip edilmelidir. 

 PN alan hastalar en az haftada bir kez tartılmalıdır. 

 PN alan hastalar yan etkiler, komplikasyonlar ve gelişebilecek alerjik reaksiyonlar yönünden 

yakından izlenmelidir. 

 İnfüzyon pompası, basıncı, infüzyon hızı ve verilen sıvı hacmi saatlik olarak izlenmeli ve 

kaydedilmelidir. 

 Tüm bağlantı yerleri ve infüzyon seti saatlik olarak, bükülme ve sızıntı yönünden kontrol 

edilmelidir. 

  Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılmalı ve kaydedilmelidir. 

  Yaşam bulguları (vücut sıcaklığı, nabız, solunum hızı, kan basıncı) düzenli aralıklarla ölçülmeli ve 

kaydedilmelidir. 

 

 6.11. Hasta Kısıtlaması: 

 

Hasta kısıtlama kararı hekim tarafından ordera yazılmalıdır. Tedavi planında başladığı tarih ve saat 

uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilir. 

Kısıtlamaya başlamadan önce hasta ve yakınına gerekli açıklamalar yapılır. Hasta kısıtlaması asla tek 

başına yapılmaz. İlgili hekim hemşire ile birlikte karar  verir. 

      

 6.12. Hasta Başı Test Cihazları: 

 

Serviste kullanılan glikometre ve pulseoksimetreler hasta başı test cihazı olarak kabul edilir. 

Hasta başı test cihazında servis sorumlu hemşiresi sorumludur. Her hafta test solüsyonu ile kontrolü 

yapılır. 

 

 6.13. İzolasyon 

 

İzolasyon uygulaması gerekli durumlarda sorumlu hemşire hasta odasını izolasyona uygun bir şekilde 

hazırlar. Koruyucu bariyer ekipmanı düzenler. Enfeksiyon Kontrol Komitesine haber verilir. 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi hangi izolasyonun uygulanacağı hakkında bölümü bilgilendirir. 

 

Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı ; 

Giyerken: 

1. Önlük 
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2. Maske  

3. Gözlük 

4. Eldiven 

Çıkarırken: 

1. Eldiven 

2. Gözlük 

3. Önlük 

4. Maske 

 

İzolasyon önlemleri: 

1. Standart önlemler  

2. Bulaşma yoluna yönelik önlemler 

 Temas önlemleri (kırmızı yıldız) 

 Damlacık önlemleri (mavi çiçek) 

 Hava yolu önlemleri ( sarı yaprak) 

 

6.14.Cihaz Envanteri: Serviste kullanılan tıbbi cihazlar teknik servis tarafından yılda bir kez yapılır. 

Yeni cihaz alındıkça güncellenir. Cihaz envanteri formuna kaydedilir. 

 

6.15.Advers Etki: Tıbbi olarak, bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya 

tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul 

edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkiyi ifade eder. 

Herhangi bir ilaç etkileşimi (alerji) olduğunda 3 adet form doldurulur.Biri farmakoloğa biri kalite 

birimine biride hasta dosyasına konulur. 

 

6.16.Kod Uygulamaları:   

     

Beyaz kod : 1111 şiddet 

Mavi kod: 2222 resüsitasyon (ileri yaşam desteği) 

Pembe kod: 3333 çocuk kaçırma 

Kırmızı kod: 4010 yangın 

 

6.17. Sözel Order: Sözel order verildiğine yüksek sesle tekrarlanır. Sözel order formuna yazılır.24 

saat içerisinde yazdırılmalıdır. 

 

6.18.Olay Bildirim Formuyla Bildirimi Zorunlu Olaylar: 

 

 İlaç güvenliği 

 Transfüzyon güvenliği 

 Cerrahi güvenlik 

 Hasta düşmesi 

 Kan ve vücut sıvılarıyla temas 

 Çalışanların maruz kaldığı olaylar 

 


