
 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi kliniklerinde ayaktan ve yatan hasta düşmeleri için, alınacak önlemlerin esaslarını 

belirlemeyi amaçlar. 
 

2.0 KAPSAM 

Tüm personeli ayaktan ve yatan hastaları kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH:  Fethiye  Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekimlik, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Hastane mühendisi ve bağlı 

olan teknik ekip, doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, diğer sağlık personelleri, Hasta Güvenliği 

Komitesi, Kalite Yönetim Birimi. 
 

5.0 TANIMLAR 

Yatan Hasta; Yatış işlemi yapılarak tanı ve tedavi işlemleri yürütülen hastalardır.  
 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Hasta ilk defa kliniğe kabul edildiğinde ilgili sağlık personeli tarafından yetişkin hastalara ; Ġtaki DüĢme 

Riski Ölçeği, 0-18 yaş grubundaki hastalara ise Harizmi DüĢme Riski Ölçeği düzenlenerek düşme riski 

yönünden değerlendirilir. Hasta ve hasta yakınına düşme riski ve alınacak önlemler ile ilgili eğitim verilir.  

Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formuna kayıt edilir. 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 gerekli önlemler alınmalıdır. 0-3 ay arasındaki bebekler düşmez, düşürülür.  

YetiĢkin Hastalarda hasta düĢme riski faktörleri; 

 YaĢ 

 Bilinç Durumu 

 DüĢme Hikayesi 

 Hastalılar/Komorbiditler 

 Hareket Kabiliyeti 

 BoĢaltım Ġhtiyacı 

 Görme Durumu 

 Ġlaç Kullanımı 

 Ekipman Kullanımı, 
İtaki Düşme Riski Ölçeği hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek şekilde, toplam 9 risk 
faktöründen oluşmaktadır. Risk faktörleri kendi içinde farklı olarak puanlandırılmıştır. Risk faktörlerinin 
değerlendirilmesi sonucu elde edilen toplam puan üzerinden düşük ve yüksek olmak üzere iki risk düzeyi 
belirlenmiştir. Hasta düşme riski değerlendirmesi sonucunda 10 puan ve üstü saptanan hastalar düĢme riski 
yüksek hasta figürüyle tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hasta tek kişilik oda da ise giriş kapısında,  yada birden 
fazla ise, hasta yatağına asılı bulunmalıdır. 

DüĢük düĢme riski (0-9 puan) grubu içine giren hastalar için standart önlemler alınır.  

Standart önlemler: 
 Yerler temiz ve düzenli olmalıdır. 
 Hastanın sık sık kullanacağı eşyalar yakınına yerleştirilmeli. 

 Hasta zili hastanın kolay ulaşabileceği yere konulur. 

 Hasta yardım istemesi konusunda bilgilendirilir. 

 Kaymayan ayakkabı veya terlik kullanması sağlanır. 

 Hastanın hijyen, tuvalet vb ihtiyaçları için destek olunur. 

 Eğer gereksiz ise ortamdaki fazla malzemeler uzaklaştırılır. 

 Yatak ve tekerlekli sandalyelerin tekerlekleri kilitli tutulur. 
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Yüksek (10 – 10’un üstü puan) risk grubu içine giren hastalara standart önlemlerin yanı sıra : 

 Hasta hemşire deskine yakın bir odaya alınır. 

 Çalışanlar düşme riski yüksek olan hastalar konusunda bilgilendirilir. 

 Hasta yatağı en alt seviyeye getirilir. 

 Hasta yakını kalamıyorsa, hastaneden bir görevli hasta başında bulunur. 

 Saat başı ziyaret edilir.      

 Oda kapısı açık tutulur. Oda ışıklandırması arttırılır. 

 Hasta ve yakınları güvenlik önlemlerine itiraz ederse, itirazlarını belirten tutanağı tutulur. 

 Orta ve yüksek düşme riskli hastaların kapılarına“düĢme riski figürü (düĢme riski yüksek hasta )” 

asılmalı. 

 Yüksek düşme riskli hastalar için yatak kenarlıkları arasından kayıp düşmeleri önlemek için yatak 

kenarlarında minderler kullanılır. Özellikle yoğun bakım ve nöroloji servisindeki hastalarında daha d ikkatli 

olmak gerekir. 

0-18 YaĢ grubu hastalarda hasta düĢme riski faktörler; 

 Yaş,(0-3 yaş,4-7 yaş,8-11 yaş,12-18 yaş) 

 Düşme Öyküsü, 

 Hastalıklar (Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge Bozukluğu, Kooperasyon bozukluğu, 

Solunum hastalıkları, senkop /Baş Dönmes, Ajitasyonu olan hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunan yada 3 ve 

fazlası bulunan) 

 Görme Durumu,(görme durumu zayıf,ileri derecede görme engeli var) 

 İlaç, (Formda belirtilenlerden son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var) 

 Ekipman varlığı, (Formda belirtilenlerden 2 veya daha fazla bağlı ekipmanı var) 

 Yürüme ve Denge, (Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var) 

 Sedasyon/Anestezi,(Hasta post-op ilk 24 saatlik ve ilk 48 saatlik dönemi) 

 Mental Durum,(Oryantasyon Bozukluğu) 

 Yaşam Bulguları, Diğer  

Ölçek hasta düşmelerine neden olabilecek risk faktörlerini içerecek şekilde, toplam 11 risk faktöründen 

oluşmaktadır. Değerlendirme ile   

elde edilen toplam puan 10 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmeli, düĢme riski yüksek hasta 

figürüyle tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı figür, hasta  tek kiĢilik odada ise odasının giriĢ kapısına, birden 

çok yataklı ise hasta yatağına asılmalıdır. Tüm çocuk hastaları riskli kabul edip gerekli her türlü önlemi 

almalıdırlar. Yoğun bakım bölümlerinde yatmakta olan tüm çocuk hastalar yüksek riskli kabul edilir, form 

doldurulmaz. Bu hastalar için düşme riski yüksek hasta sembolü kullanılmasına gerek yoktur.AĢağıda belirtilen 

beĢ durumda düĢme riski değerlendirmesi yapılmalıdır. 

1. İlk Değerlendirme, 

2. Post- Operatif dönemde 

3. Hasta düşmesi durumunda 

4. Bölüm değişikliğinde, 

5. Durum değişikliklerinde 
Erişkin ve çocuk hasta yaş grubunda düşük ve yüksek riskli hastalarda alınacak tedbirler aynıdır. Ayaktan hastalarda 

Kemoterapi ünitesi hastaları, ilk geldiğinde, durum değişikliğinde İTAKİ Düşme Riski Ölçeği ile değerlendirilir. Yatan 

Hastalar ilk geldiğinde, durum değişikliği geliştiği zaman ve haftada 1 değerlendirme yeniden yapılır. Alınan tüm tedbirlere 

rağmen hasta düşerse Hasta DüĢme Olayı Bildirim Formu doldurularak, en kısa zamanda kalite yönetim birimine ve 

Ġstenmeyen olay bildirim sistemine bildirim yapılır. Gerçekleşen düşme olayları izlenmeli ve gerekli iyileştirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Düşen hasta ilgili sorumlu hekimi,  nöbetçi uzman hekim veya klinik durumunun gerektirdiği 

uzman hekim tarafından değerlendirilir. Düşme riski tanımlayıcısı (düĢme riski yüksek hasta figürü) hasta transferinde de 

kullanılmalıdır. Kısıtlama en son çözüm olarak kullanılır. Hasta Hareketlerini Kısıtlama Talimatı doğrultusunda 

hareket edilir. 
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