
 

 

 
 
 

1.0 AMAÇ  

 Hastalarımızın  ve  hasta yakınlarının, tedavi  öncesi,  tedavi  sırasında  ve  tedavi  sonrasında bilgilendirilmesini ve 

eğitilmesini sağlamak.  

2.0  KAPSAM  

 Hastanemizde yatarak tedavi gören hasta ve yakınlarının eğitimlerini kapsar.  

3.0 SORUMLULAR 

 Uzman  doktorlar,     pratisyen  doktorlar,  hemşireler,  ebeler, sağlık  memurları, diyetisyenler, psikologlar, 
fizyoterapistler ve eğitim komitesi.  

4.0 KISALTMALAR 

SKS :  Sağlık Kalite Standartları 

KYB:  Kalite Yönetim Birimi 
FDH:  Fethiye  Devlet Hastanesi 
5.0 TANIMLAR 

El  Hijyeni: Herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan genel tanımdır.  
Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını sağlamak üzere, kimlik doğrulaması için 

kullanılan tanımlayıcıdır.  
Bölüm uyum eğitimi: Bölümün tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir. 

6.0 FAALĠYET AKIġI 
Hastanemizde  Yatarak Ve  Ayaktan Tedavi Gören Hasta Ve  Hasta Yakınları Ġçin Verilen Eğitimler ġu 

ġekildedir: 

 Basılı ve Görsel Eğitim Araçları (bilgilendirme  broşürleri, LCD ekran slaytlar), 

 Servis uyum eğitimi, 
 Hastaya yapılacak Cerrahi müdahaleler, 
 Tedaviye Özgü eğitim, 

 Taburculuk sonrası evde bakım eğitimi, 
Eğitimi Verecek Personel 

 Poliklinik hemşiresi, Servis hemşiresi, 
 Tüm hekimler, 
 Hasta iletişim birim sorumlusu, 

 Eğitim hemşiresi, Diyabet eğitim hemşiresi,  
 Diyetisyen, Psikolog, fizyoterapist. 

Eğitimlerin Verilme Sıklığı 

Hastanın eğitimini engelleyecek öğrenme yeteneği, kültürel ve bölgesel farklılıklar, duygusal engeller, fizikse l 
ve mental kısıtlılıklar, dil sorunu ve hastalığına yönelik bilgi durumu göz önüne alınarak, e ğitimler hastanın ilk 

yatış süreci, tedavi süreci ve taburculuk sürecinde belirlenen eğitimler dâhilinde bir defa verilir ihtiyaç 
gerektikçe eğitimler tekrarlanır.  

Eğitimlerin Kayıt Altına Alınması 

Diyabet  polikliniğinde verilen eğitimlerin kayıtları  

Diyabet polikliniğinde verilen eğitimler bilgilendirmeyi yapan personelin imzası,  hasta veya hasta yakının 

imzası alındıktan sonra dosyalanır.  
Yatan Hastalara Verilen Eğitimlerin Kayıtları 

Eğitimi veren personel tarafından imza atılarak Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna kayıt yapılır. 
Formun bir nüshası hastaya verilir bir nüshası hasta dosyasına koyulur. Hasta bilgilendirme ve Rıza Belgesi, 
Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması İçin Rıza Belgeleri, Ameliyata Özel 

Bilgilendirme ve Rıza Belgeleri ve Hastaneye Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirme 
Formları bilgilendirmeyi yapan personelin imzası ve hasta veya hasta yakının imzası alındıktan sonra bir nüshası 

hasta/hasta yakınına verilir, bir nüshası hasta dosasına koyularak saklanır 
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Ayaktan tedavi gören hasta ve hasta yakınları için  
 Çeşitli sağlık konularında önemli gün ve haftaları içeren broşür, kitapçık vb. dokümanlar poliklinik danışma 

ve acil danışma masalarında halkın görebileceği ve temin edebileceği şekilde bulundurulur. 

 Emzirme odasında annelere yönelik, Anne sütü ve Önemi ile Doğru Emzirme Teknikleri konusunda 
bilgilendirme broşürü bulundurulur.  

Yatan Hasta Grubuna Verilen Eğitimler 

 Yatan tüm hastalara servislere yatışının ilk günü servise uyumu için şu eğitimler verilir.  
 Hastane kurallarının tanıtımı, ziyaret saatleri ve refakatçı kuralları,  

 Hekim vizit saatleri, 
 Oda tanıtımı, Hemşire çağrı zilinin kullanımı,  

 Kullanılacak  ilaç ve ilaçların kullanım kuralları,  
 Hastalığın seyri,  
 Varsa bakım ekipmanları ve tıbbi cihazların kullanımı,  

 Yemek saatleri (diyet, sabah, öğle, akşam ve ara öğünler),  
 Hasta kimlik bilekliklerinin kullanımı ve tanıtımı, 

 Hasta hakları ve sorumlulukları,  
 Acil durum planı, 
 Hasta düşmelerinin önlenmesi,  

 El hijyeni, beslenme ve diyet, mobilizasyon ve egzersiz,  
 Kötü alışkanlıkları bırakma (sigara vb.).  

Hastanemiz yataklı servislerinde tedavi altına alınan hastalarımıza servis  hemşiresi kendini tanıtarak, hasta  

odasına  yerleştirildikten  sonra  olumlu bir iletişim ortamı (uygun ses tonu, uygun beden dili, sözcüklerin seçimi, 

mesleki terimlerden uzak, anlaşılır dil kullanımı gibi) sağlanarak  anlatılır.  Verilen  tüm  eğitimler  ilgili 

personel tarafından Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu ile kayıt altına alınır. Hastaya  veya yakınına 

onaylatıldıktan sonra hasta dosyasına kaldırılır.  

Cerrahi Müdahale Öncesi Bilgilendirme Eğitimi: Tanısı konmuş ve cerrahi müdahale gereken hastalara,  
müdahale  öncesi  Uzman  Hekim  tarafından  bilgilendirme  yapılır.  Bu bilgilendirme, operasyonun 

zorlukları, operasyon esnasında ve sonrasında yaşanacak komplikasyonlar, operasyon  sonrası  normal  yaşam  
tarzına  dönüş,  v.b.  tıbbi  bilgilendirmeleri  içermektedir.  Yapılan bilgilendirmeler sonucunda hasta, cerrahi 
müdahaleyi kabul eder ise hasta ve hasta yakınına her hastalık türüne özel olarak hazırlanan Rıza Belgeleri 

Doktor tarafından imzalatılarak kayıt altına  alınır.  

Hastanın rızası alınması işlemleri esnasında; hastanın reşit olmaması, doktor tarafından yapılan  

bilgilendirmeleri anlamada yetersiz olması durumunda sadece 1.dereceden hasta yakının onayı alınır.  

Hastanın müdahaleyi kabul etmemesi durumunda tedaviyi reddettiğine dair hasta ve yakınlarının onayları 

alınarak hasta dosyasına kaydedilir.  

Tedavi Süresince Verilecek Eğitim: Tanısı konmuş hastalıklar için hastanın hastanede kaldığı sürece, 

tedaviye daha hızlı ve etkin cevap verebilmesi için doktor ve hemşireler tarafından bir dizi eğitim programı 

uygulanır. Bu eğitim programı tıbbi olarak tanısı konmuş her hasta için, hastalığın türüne göre ayrı ayrı hazırlanır.  
Hastanın Yattığı Servis Ve Hastalığı Özelinde Verilen Eğitimler 

 Anne sütü önemi ve emzirme (Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisi) 
 Bebek kaçırma ( Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisi)  

 Bebek bakımı (Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisi) 
 Diyabet, diyabetik ayak ve yara bakımı (Dâhiliye servisi)  
 Bası yaraları ve bakımı (Yatağa bağımlı hastalar, uzun yatış sürecindeki hastalar, uygulanan cerrahi girişim 

nedeni ile hareket kısıtlamasına tabii hastalar vb.) 
Taburculuk Sürecinde Verilen Eğitimler 

 Banyo yapma, 
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 Ağrı Durumu, 
 Bası Yarasının Önlenmesi ve Bakımı, 
 Araba kullanma,  

 Merdiven çıkma, 
 Cinsel yaşam, 

 Yara bakımı-pansuman, 
 Yardımcı araç gereçler, 
 Kullandığı tıbbi cihazlar, 

 Beslenme durumu ve egzersiz, 
 Kontrol durumu, 

 Kullanacağı ilaçlar ve akılcı ilaç kullanımı. 

Hastanemizde tedavi gören yatan hastalarımıza ve yakınlarına taburculuk öncesi evde bakım süreci ile ilgili 

doktor ve hemşireler tarafından bilgilendirme yapılır. Bu eğitimlerde; her taburculuk durumuna göre Hasta 

Taburcu ve Eğit im Formu kullanılır. Hastanın tedavisinde aktif rol alan tıbbi personel tarafından hazırlanan 

bu formdaki bilgiler, duruma göre hastanın doktoru  veya tedavisi sürecinde  bakımını üstlenmiş olan 

hemşire tarafından hastaya aktarılır. Kontrol için ne zaman ve nasıl başvuracağı, hangi branş doktoruna 

geleceği hakkında bilgi verilir. Hasta Taburcu ve Eğit im Formu’nun bir nüshası taburculuk iş lemleri 

öncesinde hasta veya hasta yakınına imzalatılarak teslim edilir. Bir diğer nüshası ise hasta dosyasına 

kaldırılır.  
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   HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

 

   


