
 

 

1.0 AMAÇ 
Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan hastaların, hastaneye kabulünden 

taburculuğuna kadar geçen süreci ve taburculuk sonrası izlenmesini de içeren süre içinde hastaya sunulan sağlık 

hizmetlerinin düzenli bir sistem ile çalışmasını sağlamak. 
 

2.0 KAPSAM 
Hasta yatışı yapılan tüm hastaları kapsar. 

 

3.0 KISALTMALAR 

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi. 

ATT:Acil Tıp Teknisyen/Tekniker 

 

4.0TANIMLAR 

Acil Servis Hizmetleri; Ani gelişen hastalık, kaza,  yaralanma ve benzeri beklenmeyen durumlara bağlı olarak 

gelişen sağlık sorunlarında, sakatlık yada  ölümden korunması amacıyla hastaya acil serviste sunulan hizmetlerin 

tamamıdır. 

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. 
 

5.0 SORUMLULAR 

Başhekim Yardımcısı, Uzman Hekimler, İdari-Mali Hizmetleri Müdürü, Müdür Yard., Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürYard., Servis Sorumlu Hemşiresi, Servis Hemşiresi, Ebe, Sağlık 

Memuru, ATT, Kat Sekreteri, Vezne Memuru, Nöbetçi Memur, Poliklinik sekreteri, Bilgi İşlem Elemanı 
 

 6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Yatış İşlemleri 

Acil Servisden Yatış İşlemleri; 
 Muayenesi yapılan hastanın hastane bilgi yönetim sistemine kaydı yapılır. 

 Muayene ve tetkikler sonunda yatışına karar verilen hastanın bilgileri HBYS üzerinden ve yakınlarından 

doğrulatılarak Hastane Giriş Formu doldurulur. Hasta veya  yakınından imza alınır. 

 HBYS üzerinden ilgili klinik için yatış işlemi yapılarak, çalışma listelerinde belirtilen uzman hekim adına 

hastanın yatışı yapılır. Hasta/hasta yakınlarına yatırılacağı klinik hakkında bilgilendirme yapılır.  

 Acil servis çalışanları tarafından ilgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine yatış hakkında bilgi 

verilir. 

 Kimsesiz ya da refakatçisi bulunmayan hastanın elbise, para, vb değerli eşyaları güvenlik görevlisi ve ilgili 

sağlık personeli tarafından sayılarak,Hasta Eşyaları Teslim Formu 2(iki) nüsha doldurulur. Formun bir nüshası ile 

hasta eşyaları nöbetçi memura teslim edilir. Diğer nüsha hasta dosyasına konmak üzere diğer evrakların arasına 

yerleştirilir. Taburcu olan, sevkli olarak hastaneden çıkan veya yakını gelen hastaların teslim alınan malzemeleri 

yine görevli memur tarafından sayılarak imza karşılığında iade edilir. 

 Hastanın acil servisten ilgili birime transferi; Güvenli Hasta Transferi Prosedürüne uygun olarak yapılır Hasta 

sağlık personeli eşliğinde ilgili birim hemşiresine teslim edilir. 
 

 Poliklinikten Yatış İşlemleri; 

 Hekim hastanın yatışına karar verdiğinde ve hasta bu kararı kabul ettiğinde yatış işlemleri başlar. 

 Hastaya hekim tarafından yapılacak tedavi ve girişimsel işlemler ile ilgili bilgi verilir, ilgili rızabelgeleri hasta 

veya yakınına (hasta kendisi onay veremeyecek durumda ise) okutulur ve onay tarihi, saati yazılarak 

imzalanır. 
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 Yatışına karar verilen hastaların Hastane Giriş Formu üzerindeki kimlik ve adres bilgileri kontrol edilir, 

eksiklikleri tamamlanır. 

 Poliklinikten hasta yatışı konusunda ilgili birimin sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine bilgi verilir. 

 Hastanın poliklinikten ilgili birime transferi; Güvenli Hasta Transferi Prosedürüne uygun olarak yapılır. Hasta  

kendisi gidemeyecek durumda ise, yardımcı personel tarafından ilgili birim hemşiresine teslim edilir. 

 Kimsesiz ya da refakatçisi bulunmayan hastanın elbise, para, vb değerli eşyaları güvenlik görevlisi ve ilgili 

sağlık personeli tarafından sayılarak, Hasta Eşyaları Teslim Formuna 2(iki nüsha) olarak kayıt edilir.Formun bir 

nüshası ile hasta eşyaları nöbetçi memura teslim edilir. Diğer nüsha hasta dosyasına konur. Taburcu olan, sevkli 

olarak hastaneden çıkan veya yakını gelen hastaların teslim alınan malzemeleri yine görevli memur tarafından 

sayılarak imza karşılığında iade edilir 

Sağlık Kuruluşundan Sevkli Gelen Hastanın Yatış İşlemleri: 

 Sevkli gelen hasta Acil birimine veya ilgili branş polikliniğine müracaat eder. 

 Acilden giriş yapan hastanın işlemleri prosedüre uygun olarak yapılır. 

 Poliklinikten yatışı yapılan hastanın işlemleri prosedüre uygun olarak yapılır. 

Klinikte Yatış İşlemleri 

 Hastayı ilgili birim hemşiresi teslim alır. 

 Kat sekreteri, hastanın cinsiyetine göre oda ve yatak numarasını HBYS üzerinden belirleyerek TC kimlik 

numarasından hasta bilgilerini kontrol eder eksik bilgiler tamamlanarak hastanın yatışını  yapar.Dosyanın 

ilgili bölümleri hasta veya hasta yakınına imzalatılır. 

 Hastanın yatış dosyası hazırlanır.  

  Refakat gerektiren hasta yakınına refakatçi kartı verilir. 

 Sekreter tarafından, sağlık personeline dosya teslim edilir. 

 Hasta servise geldiğinde ilgili servis hemşiresi tarafından protokol defterine yatış kaydı yapılır, beyaz hasta 

bilekliği Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü’ne uygun olarak takılır. Hastanın alerji öyküsü varsa hasta 

bilekliği kırmızı renk hasta bilekliği ile değiştirilir. Hasta tabelasına ve hemşire gözlem kağıdına alerji 

durumu belirtilir.  

 Hasta kendi için hazırlanmış olan yatağa alınır. 

 Hastaya kendisinden sorumlu olan ekip tanıtılır. 

 Bası yarası risk skoru belirlenir ve hemşire gözlem formuna yazılır. 

 Hastanın düşme riski İtaki Düşme Riski( 18 yaş ve üstü) ve Harizmi Düşme Riski Ölçeği(0-18 yaş) ile 

değerlendirilir,skor hem forma hem de Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. Değerlendirme sonucunda, risk 

düzeyine ve düşme riski faktörlerine göre önlem alınır.  

 Düşme riski yüksek olan hastalarda,Düşme Riski Önleme – Değerlendirme Prosedürüne uygun olarak önlemler 

alınır. Hasta odasının kapısına ve/veya yatağının ayakucuna düşen hasta figürü asılır. 

 Hasta cerrahi operasyon için yatırılmışsa tetkik, konsültasyon ve anestezi onayları kontrol edilir.Cerrahi bölge 

işaretlemesi hekim tarafından silinmez kalemle x,o,.,vb simgelerle yapılır. 

 Hasta odasına yerleştiğinde yatağın kullanımı, hemşire çağrı sistemi, televizyon, telefon, banyo, dolaplar, 

etejerler gibi ekipmanların nasıl kullanılacağı anlatılarak odanın tanıtımı yapılır.Kahvaltı ve yemek saatleri, 

hastanenin genel kuralları, hasta ve yakınının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri, hekimin vizit saatleri 

gibi genel bilgiler verilir.  Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu doldurulur,imza alınır, eğitimi veren kişi 

tarafından da form imzalanır. Broşürler,okunarak/okutarakhasta bilgilendirilir. 

 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedüründe belirtilmiş olan zorunlu eğitimler verilerek,Yatan Hasta ve Hasta 

Yakını Eğitim Formu doldurulur, eğitimi veren  ve alan kişi tarafından imzalanır. 

 

Yatan Hasta Takip Ve Tedavi İşlemleri 

Hasta Tedavisi: 
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 Operasyon için yatırılmış olan hastalarda eksik tetkik, konsültasyon ve rıza belgeleri kontrol edilerek eksikler 

tamamlanır. Hastaya uygulanacak tıbbi tedaviler ve bakımlar ilgili hekim tarafından Hasta Tabelası’na order 

edilir.Acil operasyon gerektiren durumlarda  hastanın tetkik,konsültasyon işlemleri vd.(yakınlarına ulaşma 

,bilgi alma vb.)yapılarak ameliyathaneye gönderilir.  

  Hastanın yanında getirdiği ilaçları Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar Kayıt  Formu, miyad kontrolleri yapılıp 

adet belirtilerek yazılır, gerekli imzalar alınır. Hastanın hekimi tarafından kontrol edilerek, kullanılacak 

olanlar hasta tabelasına order edilir.  

 Order ilgili hemşire tarafından tedavi hemşire gözlem formuna  kayıt edilir. 

 Nabız, derece, tansiyon, solunum takibi yapılır ve Hemşire Gözlem Formu’na kayıt edilir. İlaçların 

muhafazası, raf düzenlemesi vb. İlaç Yönetim Prosedürü’ne ve ilaç listelerine uygun olarak yapılır. 

 Hastaya yapılan tüm tedaviler İlaç Yönetim Prosedürü’ne uygun olarak yapılır.Hemşire Gözlem Formu’na kayıt 

edilir ve imzalanır.  

 Yatan her hastaya hemşirelik süreci hasta tanılama formundaki ağrı tanılama bölümü doldurulur. Hemşire 

gözlem formunda ağrı takibi ve hemşire bakım planında da ağrı değerlendirmesine yönelik bakım yapılır. 

Ayaktan hastalarda ise Kemoterapi ünitesine gelen hastaya ağrı değerlendirmesi ve izlemi yapılır. 

 Orderında kan transfüzyonu yazılı olan hastanın kan istemi Kan ve Kan Ürünleri İstem Formu ile otomasyon 

üzerinden yapılır,  

 Kan Transfüzyonunda reaksiyon gelişir ise,transfüzyon durdurulur, hekimine bilgi verilir, gerekli müdahale 

yapılır ve kalan ürün imha edilir.       

 Yatırıldığı serviste yer olmaması durumlarında hastanın takibi yatırıldığı birimin çalışanları tarafından yapılır.  

 Hastanın tedavileri ordera göre planlanır,  plana uygun olarak yapılır. Yapılan tedavi hemşire gözlem formuna 

uygulamayı yapan hemşire tarafından yazılır, işaretlenir ve imzalanır. 

 Hastanın hemşiresi tarafından günlük tespit edilen hemşirelik tanıları ve tanılara yönelik hemşirelik  bakımları 

hemşiresi tarafından Hemşire Bakım Planı’na kaydedilir. 

 Yatan hastada bası yarasının oluşmasını önlemek ya da var olan bası yarasını iyileştirmek amacıyla Bası 

Yarası Oluşumunu Önleme Talimatı’na uygun olarak hemşirelik bakımı verilir.  

 Hasta, sabah ve akşam olmak üzere iki kez hekimi tarafından vizitleri yapılarak değerlendirilir. 

 Birime yatan hastaların diyetleri günlük olarak kontrol edilir. 

 Hastalara, tedavi sürecinde eğitimler (Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, egzersizleri, kontrol 

zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, El hijyeni, Sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma 

tavsiye eğitimi ve akılcı ilaç kullanımı eğitimi verilir ve Yatan Hasta/Hasta Yakını Eğitim Formu’ eğitimi 

veren kişi ve eğitimi alan kişi tarafından imzalanır. 

İlaç Talebi: 

 İlaçların istemleri ve eczaneden kliniklere teslimi, 

 Hastaya uygulanan kontrole tabi ilaçlar ve psikotrop ilaçların uygulanması, 

 Sarf malzeme temini ve uygulama, 

 İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin eczaneye iadesi, 

 Zayi ilaçlar, 

 İlaç imhaları gibi konular İlaç Yönetim Prosedürü’ne uyun olarak yapılır. 

Tetkik Talebi ve Tetkiki Gerçekleştirilmesi 

Laboratuvar: 

 İlgili hekim istediği tetkikleri  Hasta Tabelası’na order eder. 

 Servis hemşiresi orderı kat sekreterine teslim ederek, HBYS üzerinden laboratuvardan istem yapılmasını sağlar. 

 Kan alım bilgileri HBYS sistemine kayıt edilir, kat sekreteri barkot yazıcıdan çıkan barkotları ilgili hemşireye 

teslim eder. 

 Numuneler, ilgili birim hemşiresi tarafından Mikrobiyoloji Test Rehberi ve Biyokimya Test Rehberi’ne göre 

alınır ve hasta barkotları uygun tüplere yapıştırılır. 

 Alınan Numuneler Bölümün Belirlediği Numune Toplama alanında toplanır.  
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 Pnömotik sistem ile veya numuneler kapalı kaplarda ve numunenin cinsine göre taşıma çantalarında transfer 

edilir. 

 Toplanan numuneler en geç 30 dakika içinde laboratuvara ulaştırılır. 

 Numune taşıyan personele konu ile ilgili eğitim verilir. 

 Hasta ve yakınlarına hastane içinde numune taşıtılmaz. 

 Hastadan kan veya başka kültür  Mikrobiyoloji Test Rehberi’ne uygun olarak alınır.  

 Tahlil sonuçları otomasyon sistemi üzerinden takip edilir. 

 Numunenin laboratuvara ulaşmasından sonra tüpün kırılması veya numunenin hatalı alınması durumunda 

laboratuar çalışanı tarafından kliniğe bilgi verilir. 30 dakika içinde numune hastadan tekrar alınılmış ve 

laboratuvara ulaştırılmış olmalıdır. 

 Çıkan sonuçlar içerisinde Kritik ve Panik değerlerde olanlar hekime bildirilir. HBsAG, HCV, HIV 

sonuçlarında pozitif olan varsa hasta dosyasına uyarıcı not yazılır 

 Yeni ilave edilen tetkik ve tedaviler otomasyona giriş yapılarak takibi yukarıdaki sıraya göre yapılır. 

 Kliniklerde Hasta Başı Test Cihazları ile (glukometre ile kan şekeri ölçümü yapıldı ise)ilgili tabibe haber 

verilir. 

 Panik değer test sonucu laboratuvar personeli tarafından, ilgili sağlık personeline bildirilir. 

 

Radyoloji: 

 Hastanın doktoru tarafından istenmiş tetkikler,Radyoloji İstem Formu yazılır ve istemlerin HBYS üzerinden 

girişleri yapılır. 

 Çekim saatleri radyoloji, ultrason, tomografi ve MR bölümü tarafından verilir. 

 İstemler otomasyon üzeriden yapılır, yatan hasta sağlık personeli eşliğinde Formu ile ilgili üniteye gönderilir. 

gönderilir. 

 Sonuçlar pack sistemi üzerinden  gönderilir. 

 Yeni ilave edilen tetkik ve tedaviler HBYS giriş yapılarak takibi yukarıdaki sıraya göre yapılır. 
 

Kısıtlama Gerektiren Hasta Bakımı: 

 Ajite, konfüze ve demanslı hastaların yataktan düşmesini önlemek, hastaları sakinleştirmek, hasta 

hareketlerini kontrol altında tutarak tüp, dren ve tıbbi araç bağlantılarını çekip çıkarmasını ve kendisine zarar 

vermesini önlemek, yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü koruyarak kas ve eklem kontraktürü gelişmesini 

önlemek, hastanın takip ve tedavisinin sağlanabilmesi için, hasta hekiminin onayıyla (ordera yazılması 

gerekiyor) kısıtlama altına alınır. 

 Hasta kısıtlaması, Yatan Hastalarda Hasta Kısıtlama Talimatı’na uygun olarak yapılır. 
 

Konsültasyon Talebi: 

 Hasta için konsültasyon istemleri Konsültasyon İşleyiş Talimatı’na uygun olarak yapılır. 

 Hastanın hekimi tarafından HBYS üzerinden İstek Formu doldurulur. 

 Konsültasyon talebini ilgili birim hemşiresi, istenen branş hekimine iletir. 

 Konsültasyonlar mümkün olan en kısa süre içerisinde ve mutlaka aynı günde cevaplandırılır. 

 Cevaplanan konsültasyonlar hastanın hekimine, ilgili hemşiresi tarafından bildirilir. 
 

Yatan Hastanın Servisler Arası Nakli: 

 Yatan hastanın tıbbi gerekçeler ile yattığı servisten bir başka servise nakledilmesine ilgi hekim ya da hekimler 

tarafından karar vermiş ise Hasta Transfer Formu doldurulur ve Güvenli Hasta Transferi Prosedürüne uygun 

olarak hastanınilgili birime transferi yapılır. 

 

Yatan Hasta Sevk İşlemleri: 
 Servise yatan hastaların herhangi bir nedenle (ileri tetkik, tedavi vb.) bir başka kuruma sevk edilmesine ilgili 

branş hekimi karar verir. 
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 Hastaya ait epikriz eksiksiz olarak doldurulur. 

 Hastanın sevk edileceği karşı hastane ilgili branş hekimi ile hastayı sevk eden uzman hekim iletişim kurar, 

hasta gideceği hastaneye hasta sevk formu ile birlikte gönderilir. 

 Hastanın servisten diğer hastaneye hangi araçla (112 veya hastane nakil ambulansı ) ve nasıl gideceğine ilgili 

branş hekimi karar verir. 

 Hasta eğer 112 ambulansıyla, hekim ve sağlık personeli ile beraber sevk edilmek isteniyorsa 112 il ambulans  

servisi komuta merkezi aranarak durum bildirilir. (Güvenli Hasta Transferi Prosedürü) 

Hastaların Sağlık Çalışanları Arasında Devredilmesi: Meslek grupları arasında hekim- hekime, hekim-

hemşireye, hemşire-hemşireye, önce hasta başında sonra deskte bilgi güvenliği ve hasta mahremiyetine dikkat 

edilerek yapılır. 

Yatan Hasta Ex İşlemleri: 

 Serviste ölen hastalar için ilgili hekim veya nöbetçi uzman hekim hastayı görür ve ölüm kararını verir.Takiben 

kalp ritminin düz çizgi EKG’si çekilir.EKG kâğıdına adı,soyadı,tarih ve saat yazılarak dosyasına konur. 

 Ex’in tüm bağlantıları (endotrakeal tüp, periferik, santral kataterler, drenler,sondalar vb.) çekilir.Vücut 

sıvılarından kaynaklı bir akıntı varsa bastırılarak durdurulması sağlanır, 

 Ex’in vücudu kan,idrar,gaita vb.tüm kirlerden temizlenir.Göz kapakları açıksa kapatılır,kapanmıyorsa ıslak 

gazlı bezle kapatılır. 

 Çenesi bir sargı bezi ile baş üzerinden düğüm atılarak bağlanır,ayak baş parmakları sargı bezi ile birbirine 

bağlanır.kol ve bacaklar düzeltilir. 

 Ex çarşafa sarılır,  hasta bilekliği çıkarılmaz. 

 Hekim hastanın teşhisini, tarihini, saatini, yaptığı müdahaleleri belirterek hasta dosyasına ex olduğuna dair not 

düşer, kaşeler ve imzalar. 

 Ex’e ait eşyalar yakınlarına Hasta Eşyaları Teslim Formu ile teslim edilir. 

 Ölüm belgesi hekimi tarafından doldurularak 2 nüshası cenaze yakınına verilir, 4 nüshası ve kimliği trafik 

hizmetlerine verilir.1 nüshası da hasta dosyasına konur. 

 İlgili birimde Cenaze ve Uzuv Teslim Formu 2 nüsha doldurularak morga personel eşliğinde gönderilir, bir 

nüshası nöbetçi memur/morg görevlisine verilir, bir nüshası da hasta dosyasına konur. 

Yatan Hasta Taburcu İşlemleri: 

 Taburculuk kararı ilgili hekim tarafından verilir.  

 Taburcu olan hastaya Hasta Taburcu ve Eğitim Formu doldurulur bir kopyası hasta dosyasında kalır, diğer 

nüshası hastaya eğitim verilerek teslim edilir. 
 

Enfeksiyon Kontrolü: 

 Enfeksiyon kontrolleri Enfeksiyon Komitesinin çalışmalarına uygun olarak yapılır. Hazırlanmış olan talimat 

ve prosedüre uyulur. 

 İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulundurulur.  

 Solunum izolasyonunda sarı yaprak,  

 Damlacık izolasyonunda mavi çiçek, 

 Temas ve sıkı temas izolasyonunda kırmızı yıldız figürleri bulundurmak. 
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