
 

 
 
 

1.0 AMAÇ 
Fethiye Devlet Hastanesinde yatan hastaların ve çeşitli tetkik, tedavi ve işlem yapılması plan lanan poliklinik hastalarının 
kimliklerini doğrulayarak güven altına almak, kendilerine uygulanan tüm işlemlerde doğru hastaya doğru işlemleri 
uygulamaktır.  

2.0 KAPSAM  
Fethiye Devlet Hastanesindeki tüm hastaları kapsar.  

3.0 KISALTMALAR 
FDH:  Fethiye Devlet Hastanesi 
Ex: Exitus 

4.0 SORUMLULAR  
Fethiye Devlet Hastanesinde çalışan tüm sağlık personeli. 

5.0 TANIMLAR 
Kimlik Tanımlayıcı : Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır.  
 

Kimlik Doğrulama : Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere tıbbi hizmet alan bireyin doğru kişi olduğunun 
güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür. 
 

Ayaktan Hasta; Yatış işlemi yapılmaksızın gerekli tanı ve tedavi işlemleri yapılan hastalardır.  
 

Yatan Hasta; Yatış işlemi yapılarak tanı ve tedavi işlemleri yürütülen hastalardı. Yatan hastalara, günübirlik yatış işlemi 
yapılan hastalar dahildir. 

6.0 FAALĠYET AKIġI 
 Tanı ve tedavi süreçlerinin farklı aşamalarında farklı kimlik tanımlayıcılar kullanılabilir.  
Ayaktan Hastalarda; Hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı hasta bilekliği takılır.(Acil müşahede, kemoterapi ünitesi, 
günübirlik tedavi)  
Yatan Hastalarda; Hastanın kolunda başka bir sağlık kuruluşuna ait kol bandı varsa, çıkarılarak uygun olan bileklikle 
değiştirilir. Kol bandı her tanı, tedaviye hazırlık veya tedavi takibi için yapılacak her türlü işlemde doğrulanmalıdır.  
 Yatışta tüm hastalara beyaz renkte kol bandı takılır. Hasta bilekliğinde kimlik tanımlayıcı olarak protokol no, hastanın 

Adı/Soyadı, doğum tarihi bilgileri (gün-ay-yıl olarak) yer alır.  
 Kimlik doğrulamada oda numarası ve cinsiyet kullanılmaz.  
 Bilinci yerinde olmayan ve çocuk hastaların bilgileri hastayı tanıyan ve hasta ile birlikte olan yetişkinden a lınır, 

hastanın bilinci yerine geldiğinde bu bilgiler hasta ile doğrulanır.  
 Hasta taburcu oluncaya kadar ya da durum değişinceye kadar kol bandı takılı kalır. Hasta ve ailesine kol bandı 

uygulaması ilgili gerekli bilgi hemşire tarafından verilir ve verile n eğitimin kaydı “Yatan Hasta Hasta Yakını Eğitim 
Formu”na kayıt edilir, hastanın/yakınının forma imzası alınır.  

 Bilekliği hastaya takılırken hemşire tarafından, hasta/hasta yakınına hastanın tam ismi sorularak cevabı bileklikten 
doğrulanır. İkinci bir kimlik belirleyicisi olarak doğum tarihi hastaya sorularak doğrulanır. Hastadan alınan bilgiler ile 
kimlik bilekliğindeki bilgiler arasında farklılık varsa bileklik hastaya takılmaz. Kayıtlar gözden geçirilerek yeni bileklik 
hazırlanarak hastaya takılır.  

 Bileklik hastanın el bileğine, el bilekleri uygun değil ise ayak bileğine takılır. El ve ayak bilekleri uygun olmadığı 
zaman kimlik bilekliği hastanın üzerine uygun bir yere sabitlenir.  Eğer hastanın üzeri uygun değilse kimlik bilekliği 
hasta yatağının üst kısmına tespit edilir.  

Çocuk servisinde;  yatan hastalara kimlik tanımlayıcı takılamadığı durumlarda kimlik tanımlayıcı yatağın başucuna tespit 
edilir.  
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde ; yatan hastalara kimlik bilekliği uygulanamayan durumlarda , bu hastalar için 
hazırlanan kimlik bilekliği bebeğin yatağının (küvözün) ön kısmına düşmeyecek bir şekilde yapıştırılır. Bebeğin tetkik 
amaçlı başka bir birime transferi söz konusu olursa bileklik bebeğin transferinin sağlanacağı transport kuvöze yapıştırılır 
ve işlem bitip bebek birime döndüğünde bilekliğin tekrar yatağa tespitlenmesi sağlanır. Bebek yoğun bakımdan servise 
çıkarken bileklik bebeğin ayak bileğine veya el bileğine takılır. 
 

Doğum yapan annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre kimlik tanımlayıcı ile değiştirilir.  Annelerin 

bebeklerine, anne ile aynı seri numarasını taşıyan kimlik bilekliği takılır. Kimlik bilekliğin rengi anne ile aynı renkte olup 

kız çocuklarında “pembe”, erkek çocuklarında “mavi” olarak uygulanır.  

Annede alerji geliştiği zaman mavi ya da pembe bilekliğin yanına kırmızı bileklik takılır. Bebeğin kimlik 
tanımlayıcısında annenin adı/soyadı, bebeğin doğum tarihi ( gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol 

numarası bulunmalıdır.  
 Ameliyata giren hastalar ameliyathaneye kol bandı ile teslim edilir. Ameliyat sırasında bileklik çıkarılırsa 

yenisi hasta ameliyathaneden çıkarken takılır.  
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 Yatış ı yapılan hastalar için beyaz, hastanın durum değerlendirmesinden sonra alerjik bir durumu varsa 

kırmızı renkli kol bandı kullanılır.  
 Herhangi bir nedenle hasta kimlik bilekliği çıkmış ise; en kısa sürede yeni bilek lik hazırlanması için hemşiresine 

haber verilir. Bileklik hastaya takılmadan önce, hastanın kimlik bilgileri hasta kayıtlarındaki  dosya  numarası,  
hastanın adı  soyadı  ve  doğum  tarihi  hasta/hasta  yakınına  sorularak doğrulanır. Hastanın yanında yakını yok 
ve hasta bilgileri doğrulayacak durumda değil ise iki çalışan hasta kayıtlarından kimlik doğrulama işlemini yapar.  

 Kimlik bilekliği takmayı reddeden hastalara kimlik bilekliği takmamanın potansiyel riskleri hakkında bilgi 
verilir. Hasta kabul etmez ise bu bilgi hasta kayıtlarına geçirilir.  
 

Kimlik ve Özel Durumu Gösteren Bileklik Renkleri AĢağıdaki Gibidir;  

 Pembe: Anne ve kız çocuk hasta (Yeni doğum yapan hastalarda)  
 Mavi: Anne ve erkek çocuk hasta (Yeni doğum yapan hastalarda)  
 Beyaz: Tüm Hastalara  

 Kırmızı: Alerjisi olan hastalara.  
 Sarı: Hastanemizde psikiyatri kliniğimiz yoktur.  Yatan hastalarda, Psikiyatri konsültasyonu istenen, Psikotik 

bozukluk, Ağır depresyon tanısı konan hastaların beyaz kimliği çıkartılarak, sarı kimlik takılır. 
 

Hastanın Kimliğinin Bilinmediği Durumlarda Ġzlenecek Yollar 

 Kimliği tanımlanamayan hastalar için “isimsiz hasta kadın/erkek/çocuk” ve dosya numarası ile tanımlama 
yapılır. Hastaların kimliğinin bilinmediği durumlarda aynı anda birden çok hasta var ise hastaların cinsiyeti 

ve sayısı kullanılarak isim bilekliği hazırlanır. Örneğin “isimsiz kadın 01”, “isimsiz çocuk 05” gibi. Bu 
numaralandırma sistemine göre hasta danışmanı tarafından kayıt açılır ve dosya numarası ile birlikte bilekliğe 

yazılır. Hemşire tarafından bileklik hastanın koluna takılır. Sistem tarafından verilen protokol numarası 
değişmez, kimlik bilgilerine ulaşıldığı zaman sisteme adı/soyadı gir ilir.  

 Akut diagnostik, operatif ya da anestezi işlemleri esnasında hastanın kimliği değiştirilmez. Hastanın geçici 

kimlik isim ve numarası, yatan hasta pozisyonuna ya da daha uzun işlem ve müdahalelere geçilse bile 
değişt irilmez.  Gerçek kimliği öğrenilse bile, eski  geçici  kimliği  hastanın  bileğinden uzaklaştırılmaz.  

 Hastanın gerçek ismi ortaya çıktığı zaman, hastanın gerçek isim ve protokol numarasını içeren ikinci bir band 
hazırlanarak, geçici bandının yanına yerleştirilir. 72 saat boyunca her iki kimlik bandı da tıbbi kayıtların 
güncelleştirilmesini sağlamak amacıyla hastada takılı kalır.  

 Hastanın yaşamını tehdit eden acil bir durum var ise hasta tanımlanmadan ve kimlik bilekliği takılmadan işlem 
yapılabilir. Acil tedaviden hemen sonra bileklik hazırlanarak hastaya takılır.  

 Kimlik bilekliği, hasta hastane içinde yattığı ya da diğer bölümlere transfer edild iği/gidip geldiği zamanlarda 
çıkarılmaz sadece hasta taburcu olduğu zaman çıkarılır. Ex olan hastaların, kimlik tanımlayıcı bilekliği 
çıkarılmadan morga gönderilir.   

 Hastanın kimlik bilgileri herhangi bir tedavi veya teşhis amaçlı işlemlerden önce doğrulanır.  
 Hasta ve ailesine bu uygulama ve gerekliliği konusunda bilgi verilir.  

 Sağlık çalışanlarına kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitim 
verilir. 
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