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1. AMAÇ:KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi meydana gelen ex ve
ambutasyonparçalarının yakınlarına teslim edilmesi ve gerekli resmi işlemlerin yürütülmesi.

2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi meydana gelen ex vakaları ve
ambutasyon parçaları ile getirilen exleri kapsar.

3.TANIMLAR:Ex: Hayatî fonksiyonların sonlanması, ölüm hali.
Ambutasyon: Kesilen Uzuvlar
4.SORUMLULAR:Hastane Müdürü, Hastane Baş Müdürü, Başhekim Yardımcısı,
Başhekim
5. FAALİYET AKIŞI:
5.1.Ex olan hastanın kimliği aynen ölü kimlik kartına yazılarak çarşafın üzerine yapıştırılır.
EX, klinik personeli tarafından hastane morg personeline teslim edilir. Morg çalışanı
ex'ihastane içi ölüm kayıt defterine kaydederek mernisten doktor tarafından doldurulan
e-onaylı ölüm belgesi hastane müdürlüğüneonaylatılarak (Mesai saatleri dışında nöbetçi
amire onaylatılır) ex'le birlikte sahiplerine teslim edilir.
5.2.Ölüm anında bulunamayan cenazelerin sahiplerinin gelmesi için uygun bir süre beklenir.
Ancak sahiplerine duyurulmak kaydıyla bu süre, hiç bir şekilde 15 günü geçemez.
5.3.Ex olarak hastaneye getirilenler, baştabibin muvafakati ile kurum morguna kabul edilir.
5.4.Adlî vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, yaralananlar, vb.) ex hiç dokunulmadan
morgakaldırılarak savcının gelerek yasal mevzuata göre işlem yapması beklenir. Savcılık
izni ile cenaze sahiplerine teslim edilir.
5.5.Tıbbî ve hukukî sakınca bulunduğu hallerde yasal mevzuata göre işlem yürütülür, cenaze
sahipleri durum hakkında bilgilendirilir. Gerekenler kurumtarafından yapılır ve cenaze
sahipleri bu konuda bilgilendirilir.
6.BEBEK EX’LER İÇİN YAPILAN İŞLEMLER
6.1Bebek ex'lerin sahipleri tarafından alınması için beklenilir. Bebek ex’leri cenaze
sahiplerine bebek cenaze taşıma çantası içinde teslim edilir. Üç ay gibi bir zaman zarfında
alınmayan parçaların ve bebek ex'lerin isimleri belirtilerek gömülmesi için savcılık
tarafından resmi yönden izin istenir.
6.2Savcılığın verdiği izin ile hastane idaresinin bilgisi doğrultusunda şehir mezarlığına
defnedilir.
7.AMBUTASYONİÇİN YAPILAN İŞLEMLER
7.1.İnsan uzuv ce parçaları sahipleri tarafından alınması beklenir Üç ay gibi bir zaman
zarfında alınmayan parçaların resmi yazışmalar sonucunda şehir mezarlına defin yapılması
sağlanır.
8.KİMSESİZLER İÇİN YAPILAN İŞLEMLER
8.1.Savcılık ve belediye tarafından yapılan yazışmalar sonucundaBelediyenin ilgili resmî
yazısı ile varsa mezarlığın adı ve mezarın ada-parsel numarası ölü kaydına mahsus deftere
yazılır.


