
 

 

 

1.0 AMAÇ 
Hastalarıkorumak, hasta bakımını sürdürmek ve çalıĢanların güvenliğini sağlamak.  

 

2.0 KAPSAM 

Hastanemizdeki Tüm Personel,Hasta Ve Hasta Yakınlarını kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

HAEP:Hastane Acil Eylem Planı 
 

4.0 TANIMLAR 

Ġç veya dıĢ etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya 

tamamının boĢaltılarak insanların daha güvenli bölgelere nakledilmesidir.  
 

5.0 SORUMLULAR 

Hastane Yöneticisi-BaĢhekim,Ġdari Mali Hizmetler Müdürü, Acil Durum Ve Afet Hizmetleri Sorumlusu  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

NEDEN TAHLİYE YAPILMALIDIR? 

1.FONKSİYONEL NEDENLER 

 Elektrik kesintisi 

 Su kesintisi 

 Oksijen kaynağı yetersizliği 
 

2.YAPISAL HASARLAR 

 Deprem 
 Yangın 
 Sel 

 Kasırga 
 SavaĢ 

 

HASTANE TAHLİYESİNDE KRİTİK SORUNLAR  

 Tehlikenin doğası 

 Hastaların riski 
 Personelin riski 

 Ziyaretçilerin riski 
 Devam eden akut bakımın için ihtiyaçlar  
 Tahliyenin yöntemi 

 Gereken malzemeler 
 

HASTA TRANSFERİNDE ARAÇLAR 

 Ambulans(Hastanemiz hasta nakil hizmetleri 112 Komuta Merkezi aracılığı ile yürütülmektedir)  

 Sedye, tekerlekli sandalye 

 Yolcu arabası 

 Özel araba 
 

HASTA OLMAYANLARIN TAHLİYESİ  

 Personel tahliyesi 

 Ekipman tahliyesi 

 Tıbbi kayıt 

 Ġlaçlar 

HASTANE TRİAJ TİMİ 

 Ġnternal kullanım alanlarının durumu  

 Diğer tesislerdeki yatak mevcudiyeti 
 Hasta yakınlarının bilgilendirilmesi 

 Ayrıldıklarında hastaları teslim alacak akrabalar 
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 Hastanenin ve tahliye alanlarının güvenliği 
 Hasta ve personelin güvenliği 

ÖZELLİKLİ HASTA BAKIM ALANLARI 

 Acil servis 

 Resusitasyon 
 Radyoloji 
 Yoğun bakım 

 Ameliyathane 
TAHLİYE 

 Anahtar sözcük: HIZLI ve GÜVENLİ ! 

 Çoğunlukla karar vermek için çok fazla zamanınız YOKTUR! 

 Tahliye kararını Hastane Afet Yöneticisi-BaĢkanı vermelidir.  

TAHLİYE KARARI 

 Uzun zaman alır 

 Ciddi insan kaynağına gereksinim vardır.  
 Hastane/bölüm kullanım dıĢı kalır.  
 Tedavilerin çoğu uzun süre ertelenmek durumunda kalır.  

 Hastalar ve çalıĢanlar için yaralanma riski  
 Diğer hastane /bölümlere ek yük getirir.  
 Transport sistemine ek yük getirir.  

BEKLEME (STAND BY) dön 

 Bilgilendirilmeyi bekleyin 

 Görev yerinizi terk etmeyin ve hastaların odalarında beklemelerini sağlayın  

 Tuhaf yada tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili amirinizi bilgilendirin  

 Hastaları geliĢmelerle ilgili bilgilendirin, çok fazla bilgi vermekten kaçının ancak inandırıcı olun  

 Personeli görevlendirerek ve tahliye triajı yaparak tahliyeye hazır olun  

 Kontrol edilemez panik geliĢirse tahliye tercih edilmese de kaçınılmazdır. 
 

FETHİYE DEVLET HASTANESİ TAHLİYE KARARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÇEK TEHLĠKE VAR 

YADA KAÇINILMAZ 
HAYIR 

KONTROL 

EDĠLEMEZ PANĠK 
HAYIR 

EVET EVET 

ACĠL TAHLĠYE  BEKLEME (STAND-BY) 

HAYIR 

NORMALE DÖN 
EVET 

KONTROLLÜ TAHLĠYE 

KARARI VERĠLDĠ 

KONTROLLÜ TAHLĠYE  



 

 

  

TAHLİYE TRİAJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHLİYE TRİAJ KATEGORİLERİ 

TO:TAHLĠYE ĠÇĠN PERSONEL GEREKMEZ 

T1: TAHLĠYE ĠÇĠN 1 PERSONEL YETERLĠ  
T2: TAHLĠYE ĠÇĠN 2 PERSONEL YETERLĠ  

T3: TAHLĠYE ĠÇĠN 3 YADA DAHA FAZLA PERSONEL YETERLĠ  
 

KONTROLLÜ TAHLİYE 

 Kontrollü tahliye emri ortamın güvenli olmadığı durumlarda teknik birimler tarafından verilir (itfaiye, sivil 
savunma, vb)Acil tahliyeye göre daha fazla personel mevcuttur. 

 Hastalar kendi kiĢisel eĢyalarını taĢıyabilirler. 

 Klinik kayıtlar ve formlar hastayla beraber taĢınabilir.  
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YARDIMSIZ KENDĠSĠ 

YÜRÜYEBĠLĠYOR?  
HAYIR 

EVET 
BĠR KĠġĠNĠN YARDIMIYLA 

YÜRÜYEBĠLĠYOR 
HAYIR 

EVET 

YÜRÜYEMĠYOR, OBEZ YADA 

KOMPLEX TRANSPORT DEĞĠL 

HAYIR 

OBEZ YADA KOMPLEX 

TARNSPORT 

EVET 

EVET 

T0                      T1                      T2                       T3 



 

 

ACİL TAHLİYE 

Yürüyebilen Hastalar (T0): sıra halinde bir öncü ve bir artçı personelle acilen dıĢarı çıkarılırlar. 

Yürüyemeyen Hastalar:tehlikeye en yakın olanlar en önce tahliye edilirler. 
Tehlike lokalizeedilemiyorsa en uygun personel/hastaoranına göre tahliye tercih edilir. 

Bu “T3” hastalar EN SON tahliye edilmeli anlamını taĢır. 

Önemli İki Kriter:Mümkün olduğunca çok hasta kurtarmak personelin yaralanma riskini mümkün olduğunca en 

aza indirmek (iĢ güvenliği). 
 

İNTERNAL TAHLİYE 

Hastalar hastane içinde güvenli baĢka bölümlere transfer edilir, parsiyel tahliye Ģeklidir. 
 

EKSTERNAL TAHLİYE  

Hastalar hastane dıĢında güvenli bir yere transfer edilir, parsiyelyada total olabilir. 
 

GÜVENLİ YERLER 

Olayın Türü Dikkate Alınarak:Diğer hastaneler 

Aynı Katta Güvenli Bir Yer: Horizontal Tahliye 

Aynı Binanın Başka Bir KatındakiGüvenli Bir Yer: Vertikal Tahliye 

Hastane Dışında Fakat ÇevresindeBaşka Bir Güvenli Yer: Hastane Bahçesi 

Hastane Çevresi Dışında Güvenli Bir Yer: Eski Hizmet Binası 
 

HORİZONTAL TAHLİYE: 

 Tehlikeye en yakın hastaların aynı kattaki daha güvenli alana yapılan tahliyesidir.  
 Tipik olarak binanın karĢı tarafına taĢınabilen birimdeki herkesin yapması gereken tahliyedir. 
 

VERTİKAL TAHLİYE 
 Tehlikede olan katın tamamen boĢaltılmasıdır.  

 Lokalize bir kaza yada olayda tipik olarak kaza katının en az 2 kat altı hastanenin daha güvenli baĢka bir yerine 
transfer edilmelidir. 

 Kattan ayrılmadan önce hastaların triajları yapılmalı ve triaj kartları takılmalıdır. 
 

TOTAL TAHLİYE 
Hastanenin tamamen boĢaltılmasıdır. En son baĢvurulması gereken yol olmalıdır. 
 

TAHLİYE YOLLARI 

 Yürüme mesafesi 
 Yolların karmaĢıklığı, yanlıĢ yola sapma olasılığı 
 Tahliye yollarının özellikleri (merdivenler, karanlık, yetersiz ıĢık vb.) 

 Fiziksel koĢullar (deprem sonrası hasar, yangın, gaz kaçakları vb.)  
 Psikolojik durum (panik)i. 

İNSAN KAYNAĞI 

 Tahliye sürecinde çok sayıda personele gereksinim vardır (birimlerde bulunandan çok daha fazla)  
 Parsiyel Tahliyede diğer bölümlerden personel desteği alınabilir  

 Hastanede tahliye ekipleri oluĢturulabilir  
 Uygun taĢıma teknikleri kullanılmalıdır 

 Diğer kurumlardan destek alınabilir (ön anlaĢma)  
 KolaylaĢtırıcı ekipman kullanılabilir. 

 

MİNİMUM ZAİYATLA TAHLİYENİN YAPILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER  

1-Acil Eylem (Tahliye) Planı yapılmalıdır.  
2-Tahliye Grup Liderleri ve Üyeleri belirlenmelidir. Hastane Acil Eylem Planı Görevlileri Listesinde belirtilmiĢtir. 

Her bir tahliye grup lideri kendileri için planlanan kaçıĢ güzergâhını takip ederek bina dıĢında alt gruplara ait 

güvenli toplanma merkezlerinde toplanarak yoklamalarını alır.  
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Ġçeride mahsur kalan grup üyesinin olup olmadığının gecikmeden tespit edilmesi tahliyenin en önemli hedefidir.  

3-KaçıĢ güzergâhları (rotalar) ve Güvenli Toplanma Merkezleri belirlenmelidir.Hastane bahçesi güvenli toplanma 
merkezimizdir.KaçıĢ güzergâhlarımız yangın merdivenleri ıĢıklı yönlendirme levhaları ile belirtilmiĢtir.Hastane 

krokilerimizde her katta acil çıkıĢlar ıĢıklı yönlendirme levhalarıyla belirtilmiĢtir.Acil çıkıĢ merdivenlerinde 
elektrikkesildiğinde devreye giren acil aydınlatma lambaları bulunmaktadır.Asansör kullanılmamalıdır.  

4-Acil Kritik Görevler belirlenmelidir.Hastane Acil Eylem Planı Görevlileri Listesinde belirtilmiĢtir.  

5-Tahliye Grup Liderlerine ve Üyelerine mahsus Tahliye Eğitimleri verilmelidir.Sivil savunmaya yönelik 
eğitimlerimiz yıllık eğitim planlarımız kapsamında yapılmaktadır.  

6-Tahliye tatbikatları yapılmalıdır.  
7-Tahliye yapılacak binanın nitelik ve niceliğine uygun olarak; Yangın KaçıĢ Merdiveni, Acil ÇıkıĢlar, KaçıĢ 

istikametini Gösterecek Yönlendirme Levhaları, KaçıĢ Güzergâhını Aydınlatacak Acil Aydınlatma Sistemi, Acil 

Anons Sistemimiz ve yangın halinde de alarm sistemimiz mevcuttur.  
KaçıĢ güzergâhlarımız yangın merdivenleri ıĢıklı yönlendirme levhaları ile belirtilmiĢtir.Hastane krokilerimizde her 

katta acil çıkıĢlar ıĢıklı yönlendirme levhalarıyla belirtilmiĢtir.Acil çıkıĢ merdivenlerinde elektrikkesildiğinde 
devreye giren acil aydınlatma lambaları bulunmaktadır.Asansör kullanılmamalıdır.  
8- Tesisin elektrik ve mekanik sistemlerinin de gerekli bakım ve kontrolleri yangın güvenliği açısından çok 

önemlidir. Sistemler ayrıca test edilir.  
 

YOĞUN BAKIMDAN HASTA TAHLİYE PLANI 

Yoğun Bakım Ünitesi sınırları içerisinde veya hastane genelinde meydana gelebilecek bir kaza esnasında; ünite 

içerisinde yangına veya yoğun dumana veya diğer acil durumlara maruz kalınması halinde, can kaybının önlenmesi 
için tahliye veya yer değiĢtirmeninnasıl yapılacağını belirlemek ve uygulama yollarını göstermektir.  
 

A-GENEL KURALLAR: 

1.Acil durumlarda (deprem, yangın, patlama, sabotaj vb.) öncelikle yardım için Güvenlik Merkezi veya Santral 
aranarak yardım istenecektir.  

2.Diğer servislerde hasta yoksa veya hasta baĢında olmayan personel varsa, ihtiyaç olan odaya yardım edecektir.  

3. Geceleri veya hafta sonlarında, diğer servislerdeki hasta baĢında olmayan personel için anons veya Ģifreli (panik 
yaratılmaması için telefonla veya güvenlik telsiziyle) çağrı yapılacaktır.  

4.Yoğun bakım odasındaki hastanın tahliyesini o odada ve o hasta baĢında çalıĢmakta olan personel sağlar: 
 Ünite Sorumlu Doktoru  
 Ünite Sorumlu HemĢiresi 

 Servis HemĢireleri 
 Yoğun Bakım Yardımcı Personeli 

 Güvenlik Personeli 
5. Yoğun bakımdaki hastanın tedavisi devam etmekte ise veya vizite devam ediyorsa ve bitirilebilmesi için yeterli 

süre mümkün değilse; hastanın en acil müdahalesi tamamlanır tamamlanmaz aĢağıdaki akıĢa göre hareket edilir: 

 Hasta hava ve iklim koĢullarına göre battaniyeye veya örtüye sarılır. Hasta yürüyemeyecek vaziyette ise 
tekerlekli yürütece alınarak tahliye aĢaması uygulanır.  

 Hasta yatağa bağımlı ise derhal sedyeye alınır.  
 Hasta sedye üstünde sıkıca bağlanarak tespit ed ilir. 
 TaĢıma esnasında, hasta, oksijen destek ünitesine bağlı ise, seyyar oksijen tüpüne bağlanarak güvenli bölgeye 

transferi sağlanır.  
 B-Güvenli Bölgede Bulundurulması Gerekli Malzemeler (Acil Durum Çantası):  

 ġarjlı bir aspiratör,  
 Dedantör baĢlığı hazır dolu O2 tüpleri, 
 Steril bohça ve setler,IĢık kaynağı bulunmalıdır. (Bu sayede gece Ģartlarında kanama vs. gibi acil müdahaleler ilk 

etapta kontrol edilebilir.) 
 Yeterli Battaniye (Mevsim Ģartlarına göre soğuktan korunmak için ihtiyaç olabilir).  

 

C-SERVİSTEN TAHLİYE:  

Hasar, Yangın/Duman küçük bir alanla sınırlı olarak ortaya çıkmıĢ ise bu alandaki hasta, ziyaretçi, hasta yakını ve 
personel tehlikeli alandan uzaklaĢtırılmalıdır.  
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ÖNEMLİ: 

Hastaya ulaĢmaya veya hastayı tahliye etmeye çalıĢan görevliler, duman ve ısının üst katmanlara çıkma eğiliminden 
ötürü, sıcak ve dumanlı ortamlarda “daha kolay nefes almak için” tabana yakın bir Ģekilde hareket etmelidirler.  
 

UNUTMAYIN: 

Tehlikeye en yakın olanlar öncelikle tahliye edilmelidir.  
 

TAHLİYE TRİAJ KATEGORİLERİ  

TO:Tahliye için personel gerekmez  

T1:Tahliye için personel yeterli 

T2: Tahliye için 2 personel yeterli 

T3:Tahliye için 3 ya da daha fazla personel gerekir.  

 

1. Yatay Tahliye: Birinci Kademe Tahliye Hasar, Yangın/Duman durumunda; Ģayet, hasar, yangın veya duman 
küçük bir alanla sınırlı değilse, hastalar, yakınları ve personel yatay çıkıĢ kullanarak eĢ servislere (yan blok 

servisler); veya uygun bölüme taĢınması esastır.  
2. Dikey (Aşamalı)Tahliye: Ġkinci Kademe Tahliye Hasar, yangın/duman durumunda; Ģayet, hasar, yangın veya 

duman, tüm ünitenin/servisin bulunduğu katla sınırlı ise hastalar, yakınları ve personel öncelikle yatay çıkıĢ 

kullanılarak karĢı bölüme taĢınır. TaĢınılan bölümünün risk altında girmesi veya uygun olmaması halinde, ana 
veya eĢ blok tahliye merdivenlerinden bir alt kata taĢınması esastır.  

3-Tam Tahliye: Üçüncü Kademe Tahliye Yangın/duman büyük boyutlu ise veya tüm katların boĢaltılması talimatı 
verilmiĢ ise hasta, yakınları ve personelin, acil çıkıĢ kapısı ve merdivenleri, ana merdivenler ve ana çıkıĢlar 
kullanılarak bina dıĢındaki güvenlik toplanma alanına taĢınması sağlanır.Hasta yürüyebilecek vaziyette ise 

refakatçisi veya ziyaretçisi,yoksa sorumluların Refakatinde ve güvenlik eĢliğinde tahliyesi sağlanmalıdır.  
 

E-ÖNEMLİ HUSUSLAR:  

Nöbetçi hemĢire, güvenlik birimi veya ünite sorumlusu, öncelikle paniğin önlenmesi ve organize çalıĢmanın 

sağlanması için çaba göstermelidir.Gerek güvenli eĢ serviste gerekse güvenli toplanma alanında “Tehlike 

kalkmıştır!...” anonsu yapılıncaya kadar “Yerinde Kal” prensibine uyulacaktır.  
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Personel, ziyaretçiler ve hasta yakınları hastalarının yanından ayrılmayacaktır.Yoğun bakımın her çalıĢanı, yardımcı 

personeli dahil; acil çıkıĢların yerleri, acil durumlarda hasta taĢıma yöntemleri ve sedye kullanımı konularında 
bilgili olacaktır.  
 

Depremde, herhangi bir sebeple patlama ve su baskını oluĢması veya tehlikesinde aynı tahliye yöntemi 
uygulanacaktır. Bu talimatın içeriğini tüm ünite çalıĢanları bilmelidir. Talimat, ünite duyuru panosunda görünür bir 

Ģekilde askıda tutulacaktır.  
 

Her bir tahliye grubu kendileri için planlanan kaçıĢ güzergâhını takip ederek bina dıĢında kendi gruplarına ait 

güvenli toplanma merkezlerinde toplanarak yoklamalarını alırlar ve grup liderine bildirirler.  

Ġçeride mahsur kalan grup üyesinin olup olmadığının gecikmeden tespit edilmesi tahliyenin en önemli hedefidir. 

 

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 

7.1.Hastane Afet ve Acil Durum Planı 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


